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 Kyselytutkimus Turun ammattikorkeakoulun kampusradiosta 

Turun ammattikorkeakoulun journalistiopiskelijoiden Radio Tutka uudistuu syksyllä 2016, jolloin 
tarkoituksena olisi saada ääneen uusi lukuvuoden ympäri soiva kampusradio. Tämän lisäksi 
uuden kanavan lähetysten suunnitteluun ja tekemiseen voisi osallistua opiskelijoita kaikilta aloilta.  

Tämä opinnäytetyö selvittää Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan toiveita 
ja odotuksia tulevalle kampusradiolle. Kyselytutkimus tehtiin netissä, ja se sisälsi monivalintojen 
lisäksi myös avoimia kysymyksiä. 

Tämä opinnäytetyö myös selvittää yhteisöradion käsitettä. Yhteisöradio yhdistää ihmisiä kulttuuri-
identiteetin tai paikallisuuden kautta, esimerkiksi samaa koulua käyviä opiskelijoita tai 
kielivähemmistöjä. Suomessa yhteisöradion käsite tulee määritellä, sillä Suomessa ne toimivat 
paikallisradioluvilla. Suurin ero paikallis- ja yhteisöradion välillä on se, että paikallisradio on usein 
kaupallinen, kun yhteisöradiot ovat voittoa tavoittelemattomia.  

Tutkimuksen tulokset paljastivat, että Radio Tutka on edelleen tuntematon. Uuden kampusradion 
on siis löydettävä tapa tavoittaa kohderyhmänsä Radio Tutkaa paremmin. Jos yhteistyö yli 
koulutusalojen onnistuu, voi kampusradio parhaimmillaan tuoda yhteisön jäsenet lähemmäs 
toisiaan. 

Tutkimustulokset kertovat myös, että Turun AMK:n opiskeluyhteisö haluaa kuulla opiskelijoita 
koskettavia aiheita. Vastaajat haluavat kuulla opiskelijan äänen radiossa ja aiheiden tulisi 
koskettaa myös Lemminkäisenkadun radiostudion ulkopuolella. Musiikin tulee olla erilaista kuin 
kaupallisilla radiokanavilla. Paikallisuus ja sen tärkeys korostuivat monessa vastauksessa. 
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 Researching the Target Audience of the New Campus Radio of Turku 
University of Applied Sciences 

Turku University of Applied Sciences’ degree program in journalism has its own radio station 
Radio Tutka. In autumn 2016 this radio station will be renewed and turn into something brand 
new. Not only journalism students could plan host and the broadcasts but also students from 
another degree programs could be part of the campus radio.  

This thesis finds out the students’ and employees’ wishes and expectations for the new campus 
radio of TUAS. The survey was conducted as a structured internet survey with additional open 
questions 

This thesis also analyses the concept of community radio. Community radio in general connects 
members of the community with cultural identity or locality, for example students of the same 
school or minorities. In Finland the concept of community radio needs to be defined, since they 
are operating under the same laws as local radio stations. The biggest difference of a local radio 
and a community radio is, that the local radio station is often commercial, when community radio 
works non-profit. 

The results of the survey showed, that Radio Tutka is still unknown. The new campus radio needs 
to find a way to reach the whole target group. If the co-operation with other degree programs is 
successful, it may at its best bring the community closer together.  

The results also tell that the community of TUAS wants to listen to topics relevant to the students. 
They want to hear the students’ voice from the campus radio broadcasts and the topics should 
touch students outside the radio studio of Lemminkäisenkatu. Also the music is requested to be 
local and to differ from the commercial radio stations. Locality and its significance stood out in 
many of the answers. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni tutkimustehtävänä on syksyllä 2016 aloittavan kampusradion kohderyh-

mätutkimuksen teko Turun ammattikorkeakoululle. Tutkimuksessa käytettävä aineisto 

kerättiin Turun AMK:n opiskelijoilta ja henkilökunnalta keväällä 2016. Tutkimuksessa 

kartoitettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan toiveita ja odotuksia tulevalle kampusradiolle. 

Vuonna 2014 Turun ammattikorkeakoulun journalistiopiskelijoiden pyörittämä opiskelija-

radio Radio Tutka käynnistyi loppukeväästä kuten aikaisempinakin vuosina. Yhteisön 

oman radion kuuntelijamäärät jäivät pieniksi, mutta tärkeintä oli, että opiskelijat saivat 

harjoitusta radion tekemisestä ja omat äänensä sekä itselleen tärkeät asiat kuuluviin. 

Oma kokemukseni tuolloisesta Radio Tutkasta on unohtumaton. Muiden opiskelijoiden 

lailla toimin juontajana, tuottajana, reportterina sekä toimittajana, mutta pääsin myös ko-

keilemaan musiikkipäällikön töitä kahden muun opiskelijan kanssa. 

Oppimisympäristönä toimiva Radio Tutka on toistaiseksi tuntematon kanava muiden kuin 

journalistiopiskelijoiden keskuudessa. Tutkaa tehdään Turun ammattikorkeakoulun 

Lemminkäisenkadun kampukselta ja siksi se on siellä näkyvin. Tuleva kampusradio ke-

hittyy Tutkan pohjalta ja on ensisijaisesti oppimisympäristö, vaikka myös sisältö ja yhte-

näisyyden luominen ovat tärkeitä elementtejä. Tavoitteena on, että kampusradio soi lu-

kukauden ympäri ja vaatii näin lisää tekijöitä, mutta mahdollistaa projektiopintojen suo-

rittamisen entistä vapaammin. 

Tärkein syy tälle kohderyhmätutkimukselle oli selvittää, mitä kampusradiosta halutaan 

kuulla. Samalla se kartoitti, onko opiskelijoiden keskuudessa mahdollisesti kiinnostuneita 

projektiopintojen suorittajia. Kyselytutkimus toi mahdollisesi kampusradiosuunnitelmat 

opiskelijoiden tietoisuuteen. Koska Radio Tutkaa tunnetaan vähän, oli kyselytutkimuk-

sella myös hyvä selvittää, mitä kampusradiossa tulee tehdä toisin, jotta se tavoittaa 

kuuntelijansa. 

Opinnäytetyössäni käsittelen ensin yhteisöradioita ja sen määritelmää. Suomessa yhtei-

söradioita on vain seitsemän, joista kaksi ovat myös opiskelijaradioita. Käsittelen myös 

sitä, miksi yhteisöradion käsite tulisi määritellä, sillä Suomessa yhteisöradiot toimivat 

paikallisradioluvilla, eikä selkeää määritelmää ole. Työssäni tutkin myös tämänhetkistä 

Radio Tutkaa ja kartoitan suomalaiset opiskelijaradiot, joista monet toimivat vain alle 

kaksi kuukautta, jolloin radion toimilupia ei tarvitse hakea. 
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2 RADIO JA YHTEISÖ 

Suomessa on yhteensä kuusi valtakunnallista, kuusi osavaltakunnallista sekä 74 alueel-

lista ja paikallista radiotoimilupaa (RadioMedia 2016). Kansallisen radiotutkimuksen jou-

lukuu 2015 – helmikuu 2016 -raportin mukaan suomalaiset kuuntelevat keskimäärin 2 

tuntia ja 59 minuuttia radiota päivässä ja se tavoittaa peräti 4,6 miljoonaa suomalaista 

viikossa. Kaupalliset radiokanavat tavoittavat viikossa 75 prosenttia väestöstä ja Ylen 

kanavat 57 prosenttia. Yhteensä radio tavoittaa 94 prosenttia väestöstä. (Finnpanel 

2016.) 

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana radion kuuntelutavan muutos on ollut valtava. 

Ohjelmalähtöisen tuotantokulttuurin sijaan suomalainen radiokulttuuri on siirtynyt lähe-

tysvirtaan. Näin myöskään kuuntelijat eivät enää istu radion ääreen kuuntelemaan tiettyä 

ohjelmaa, vaan se on muuttunut enemmänkin taustaääneksi, jonka kanavaa voi vaihtaa 

lennossa. Tauoton lähetysvirta mahdollistaa radion käytön myös taustamusiikkina. (Vah-

tola 2006.)  

Radio on yleisimmin käytetty ja tärkein yritysten taustamusiikin lähde. Peräti 76 prosent-

tia Teoston 25 000 taustamusiikkiasiakkaasta käyttää radiota. Radioista käytetyin ka-

nava on Radio Nova 33 prosentilla. Toisena tulee Ylen Radio Suomi, jota kuuntelee 22 

prosenttia radiota käyttävistä taustamusiikkiasiakkaista. Iskelmä seuraa kolmantena 

kymmenellä prosentilla. Ylen Radio Suomi on ainoa Yleisradion kanavista viiden kuun-

nelluimman joukossa. (Teosto 2012.) 

2.1 Mikä on yhteisöradio 

Niin sanottuna kolmannen sektorin mediana yhteisöradio on ei-kaupallinen, yhteisön, 

kuten koulun, seurakunnan tai yhdistyksen omistama voittoa tavoittelematon radio. 

Heikki Kuutti määrittelee yhteisöradion käsitteen näin: ”Yhteisöidentiteettiin rajautunut 

radiotoiminta, jossa kuulijakunnan muodostavat esimerkiksi siirtolaiset tai erilaiset etni-

set tai kulttuuriset ryhmät” (Kuutti 2012, 252). Erilaisiin kulttuurisiin ryhmiin voidaan lukea 

myös kouluyhteisö opiskelijoineen ja henkilöstöineen.  
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Yhteisöradio on siis voittoa tavoittelematon yhteisön hallinnoima radio, jonka määritelmä 

on jokaisessa maassa hieman erilainen. Tämä johtuu siitä, ettei kaikkien maiden lain-

säädäntö tunnista yhteisöradiota omaksi mallikseen, vaan lukee sen esimerkiksi paikal-

lisradioiden joukkoon. Vuonna 1983 perustetun Maailman yhteisöradioiden yhdistys 

AMARC:n (World Association of Community Radio Broadcasters) sivuilta voi löytää 

monta erilaista kuvausta yhteisöradiolle. Yhdistävä tekijä sivuston monessa 

kuvauksessa kiteytyy seuraavaan lainaukseen:  

The tone of each community radio station is well modulated in the image of its 
listeners. The important thing is to seek out differences. Community radio is an 
element of closeness, a bridge, a step toward the other, not to make the other like 
us, but to have him become what he is. It is not a question of having more, but of 
being, that is the real mission of community radio stations in Canada. Isn't the most 
meaningful definition of culture the act of making people aware of the greatness 
they possess? (Alliance des radios communautaires du Canada, ARC. Canada.)  

Yhteisöradio on siis ennen kaikkea yhteisön mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja 

samalla se edistää sananvapautta ja kulttuuria. Se nähdään myös yhteisön jäseniä kou-

luttavana ja kehittävänä mediana. Yhteisöradiokanava on kuuntelijoidensa ja teki-

jöidensä kuva, joka luo siltoja erilaisten ihmisryhmien välille. 

2.2 Yhteisöradiot Suomessa 

Suomessa on yhteensä seitsemän yhteisöradiota. Perinteiset pitkään toimineet kanavat 

ovat turkulainen Radio Robin Hood, Helsingin lähiradio, Radio Inari, torniolainen Radio 

Pro sekä Tampereen yliopiston omistama Radio Moreeni (Juppi 2008.) Näiden vanhojen 

perinteisten radioiden rinnalle syntyi vuonna 2012 Radio Fiskars, joka toimii nettiradiona 

(Radio Fiskars 2016). Vuonna 2013 loppukeväästä kuultiin Lahden ammattikorkeakou-

lun LiMu Radion ensimmäinen lähetys (Salakka, H. 2013). Suomessa on myös monta 

opiskelijaradiota, jotka soivat vain osan vuodesta. 

Yhteisöradiot eivät ole saaneet Suomessa samanlaista jalansijaa mediakentällä kuin 

muissa Pohjoismaissa. 1980-luvulla tapahtuneen radion sääntelyn purkamisen eli dere-

gulaation jälkeen yhteisöidentiteettiin perustuva radioiden rajaus jäi kaupallisuuden jal-

koihin, kuten Hujanen ja Ala-Fossi kertovat. ”Meillä yleisradiomonopolista siirryttiin suo-

raan kaupallisiin radioihin, kun muissa Pohjoismaissa tätä askelta edelsi paikallisiin ja 

yhteisöllisiin kansanliikkeisiin pohjautunut radion hajaantuminen.” (Hujanen & Ala-Fossi 

2012, 123)  
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Yhteisöradioiden harvinaisuus Suomessa johtuu myös siitä, ettei suomalainen yhteis-

kunta ole tunnustanut kolmatta mediasektoria, eli ei-kaupallista sähköistä mediaa. Yh-

teisöradioita koskee täysin sama lainsäädäntö kuin kaupallisia radioita ja ne toimivat pai-

kallisradioluvilla. Paikallisradion nimellä kulkevien yhteisöradioiden on siis luvan mukai-

sesti tuotettava paikallista sisältöä. Sen tulee myös edistää kansalaisten avointa keskus-

telua ja paikallista kulttuuria. Yleisesti yhteisöradion toiminta istuu tähän muottiin hyvin, 

sillä esimerkiksi Radio Moreenin ohjelmasisällöissä on vahvasti yliopiston opiskelijoille 

suunnattua ohjelmaa, vaikka kanava kulkeekin paikallisradion nimellä (Radio Moreeni, 

2016).  

Lisäksi, kuten Kuutti paikallisradioista kertoo, on toimiluvan haltijan annettava lähetysai-

kaa toimialueensa yhteisöille kuten kunnille, seurakunnille tai harrastusyhteisöille. An-

nettavalla lähetysajalla ei myöskään voi tehdä voittoa, vaan korvaus voi enintään kattaa 

tuotantokustannukset. (Kuutti 2012, 145.) Toisaalta viestintälainsäädäntö ei rajoita jat-

kuvalla toimiluvalla toimivan yhteisöradion mainosrahoitusta (Liikenne- ja viestintäminis-

teriö 2014). Mainosrahoitus on kuitenkin ristiriidassa ajatuksen kanssa, jonka mukaan 

yhteisöradio on voittoa tuottamaton, ei-kaupallinen yhteisömedia, joka syntyy yhteisön 

tarpeesta saada äänensä kuuluviin. 

2.3 Miksi yhteisöradion käsite tulisi määritellä? 

Euroopan parlamentti on jo vuonna 2008 linjannut täysistunnossaan 25.9.2008, että jä-

senmaiden tulisi tunnustaa yhteisömedioiden asema ja tukea niitä aktiivisemmin yhteis-

kunnassa varmistaakseen näin median moniarvoisuuden. Se ei kuitenkaan saa tapahtua 

julkisen median kustannuksella. (Euroopan Parlamentti 2008.) Mediadiversiteetillä on 

puolustettu yhteisömedioiden tukemista. Niiden tukemisen katsotaan edistävän sanan-

vapautta, sillä yhteisömedioissa myös pienemmät ryhmät pääsevät ääneen ja julkinen 

keskustelu monipuolistuu. Pelko julkisen keskustelun yksipuolistumisesta ei ole turha. 

”Jotkin äänet pääsevät julkisuuteen helpommin kuin toiset, ja joillakin on muita enemmän 

painoarvoa” (Karppinen 2015, 50).   

Toistaiseksi Suomessa radion osalta toimet ovat olleet vähäisiä. Liikenne- ja viestintä-

ministeriö asetti toimintakaudella 1.10.2013 – 15.6.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli 

kartoittaa suomalaisen radiotoiminnan tulevaisuutta ja selvittää, miten sen elinvoimai-

suus turvataan. Lyhyen aikavälin toimenpide-ehdotuksiin kirjattiin:  
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Määritellään paikallisradioiden ja yhteisöradioiden käsitteet ja edistetään niiden 
erityisaseman tunnistamista. Arvioidaan aktiivisesti keinoja ja kannustimia, joilla 
voitaisiin edistää olemassa olevan toiminnan ohella uusien radiosisältöjen ja toi-
mijoiden alalle tuloa ja parantaa erityisesti paikallisradiotoiminnan kilpailukykyä, 
sekä varmistaa kaikkien toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset radiomarkki-
noilla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014.) 

Työryhmä erottaa opetustoimintaan tarkoitetut radiot yhteisöradioista, sillä ”opetustoi-

minnan päärahoittajana on useimmiten julkishallinto.” Se myös ehdottaa uusien toimin-

takonseptien kehittämistä ja sitä kautta esimerkiksi yhteisöradion ja kaupallisen toimin-

nan yhdistelyä. Myös ei-kaupallisten opetus- ja yhteisöradioiden osallistamiseen tulisi 

raportin mukaan kiinnittää huomiota. Osallistaminen palvelisi myös yhteisöradion tehtä-

vää toimia kansalaisten kouluttajana ja sen kautta suurempi määrä ääniä pääsisi esille. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2014.) 

Opetus- ja opiskelijaradiot ovat kuitenkin merkitykseltään erilaisia. Se, luetaanko ne yh-

teisöradioiksi riippuvat yhteisöradion käsitteen määritelmästä. Jos yhteisöradio määritel-

lään yhteisön identiteettiin perustuvaksi ja sen asioita käsitteleväksi mediaksi, opiskeli-

jaradiot kuuluvat näihin selvästi. Opiskelijaradion idea on tehdä ohjelmaa omalle opiske-

lijayhteisölle ja päästää yhteisön äänet kuuluviin. Opetusradio määrittelee radion enem-

män sen rahoitusmallin ja käyttötarkoituksen kuin sisällön ja sen tekijöiden kannalta. 

Opetusradion määritelmässä käytön rajaus pelkästään opetuskäyttöön rajaa sen sisällön 

syvemmän merkityksen pois. 
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3 RADIO TUTKA 

Radio Tutka on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaradio, jonka lähetykset alkavat 

joka kevät lukukauden loppupuolella. Sitä pyörittävät pääosin toisen vuosikurssin jour-

nalismin opiskelijat, sekä satunnaiset projektiopintoja tekevät muiden vuosikurssien 

opiskelijat. Juonnettua ohjelmaa tai musiikkia kuullaan vain päiväsaikaan ja viikonlo-

puiksi sekä öiksi radio hiljenee. 

3.1 Taustaa  

Radio Tutkan lähetykset käynnistyivät vuonna 2005 yhdellä kaksituntisella torstaisin 

pelkkänä puheradiona. Tällöin Teoston musiikinkäyttölupien kustannukset ja pedagogi-

set perustelut tarjosivat Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikön medianomiopis-

kelijoille haastetta mielenkiintoisen ohjelman rakentamiseen ilman musiikkia. (Vismanen 

2005.) 

Vuoden 2005 jälkeen on tapahtunut paljon. Viestinnän koulutus muutti Diakista vuonna 

2011 Turun AMK:n Taideakatemiaan journalismin koulutusohjelmaksi. Samaan aikaan 

radiostudion lähetystekniikka uusittiin (Alanko 2016). Radio Tutka on nykyisin äänessä 

viisi päivää viikossa reilun kuukauden ajan keväisin. Kanavan musiikin linjasta kiinnos-

tuneet opiskelijat toimivat musiikkipäällikkönä.  

Alun alkaen Radio Tutkaa on tehty maksimissaan muutaman tunnin lähetys vii-
kossa koko lukukauden ajan, nyt radioprojektia tehdään intensiivisesti joka päivä 
– viimeksi neljän viikon ajan. Syksyllä on tarkoitus käynnistää kampusradio, jolloin 
Radio Tutka olisi eetterissä vakituisemmin ja opetussuunnitelman mukaiset opin-
tojaksot olisivat osa sitä. (Alanko 2016.) 

Radion pedagoginen idea on silti edelleen sama. Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

osaa suunnitella ohjelmaformaatin, suunnitella ja koostaa suoran radiolähetyksen moni-

mediaympäristössä, hyödyntää sosiaalista mediaa journalismissa, juontaa radiolähetyk-

sen yksinkäyttöyksikössä, työskennellä radiotoimituksessa eri työrooleissa, soveltaa 

oman alansa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan, arvioida omaa toimintaansa ja 

ottaa vastaan palautetta sekä journalistisen tiedonhankinnan radiotyössä. (Alanko 

2016.) 
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3.2 Tekijät  

Pääosin pareittain toimivat opiskelijat suunnittelevat itse omat lähetyksensä ja toimivat 

vuoroissa radion tuottajina ja toimittajina. Juontajat suunnittelevat ohjelmansa, hankkivat 

vieraat lähetyksiin ja luovat rotaatiokellon omasta ohjelmastaan. Jokaisessa lähetyk-

sessä tulisi olla yksi studiovieras sekä puhelinhaastattelu, jolloin molemmista haastatte-

lutavoista saadaan kokemusta. Tuottajat valvovat lähetyksiä, ottavat vieraita vastaan ja 

päivittävät sosiaalista mediaa hallinnoiden samaan aikaan radion tapahtumia. Toimittajat 

tekevät vuoroillaan audiojuttuja radioon vaihtelevista aiheista. Suoria reportaaseja teh-

dään päivän aiheisiin sopivista paikoista, jotta opiskelijat saavat kokemusta myös suoran 

lähetyksen teosta muualta kuin studiosta. Opiskelijoiden itse tuottamat uutiset kuullaan 

tasatunnein. Visuaalinen ilme ja mainostus suunnitellaan opiskelijoiden kesken.   

Opettajien rooli on tukea opiskelijoita ja toimia vetovastuussa. Oman kokemukseni pe-

rusteella keväällä 2014 opettajat Pia Alanko ja Jussi Kokkola pysyttelivät taka-alalla, 

mutta valvoivat lähetyksiä ja olivat ongelmatilanteiden sekä kysymysten varalta aina lä-

hettyvillä. Vaikka päävastuu onkin opettajilla, opiskelijat saavat suhteellisen vapaat kädet 

ohjelmien ja juttujen luomiseen sekä vieraiden valintaan. Suunnitelmia käytiin yhdessä 

läpi, mutta tärkeintä tuntui olevan opiskelijan mahdollisuus löytää oma juontajapersoo-

nansa ja kasvaa radion ammattilaisena opettajien tuella.  

3.3 Radio Tutka vuonna 2016 

Tavoitteena on, että kevään 2016 Radio Tutka jää viimeiseksi samanmuotoiseksi pro-

jektiksi, ja syksyllä 2016 Tutka on jotain aivan uutta. Jo kevään 2016 Radio Tutkan tekijät 

eroavat aikaisemmista, sillä vuodesta 2015 asti media-alan koulutuksen journalistiopis-

kelijat valitsevat syventäviksi opinnoikseen joko Monimediajournalismin kehittämisen tai 

Yhteisöviestinnän kokonaisuuden. Monimediajournalismin kehittäminen -kokonaisuu-

dessa 10 opintopistettä 15:stä oli radio-opintoja. (Alanko 2016.) 

Ryhmässä oli 17 opiskelijaa aikaisemman noin 30 opiskelijan sijaan. Radiota teh-
tiin 4 viikkoa. Valinnaisuus vaikutti havaintoni mukaan siten, että opiskelijat todella 
halusivat kehittyä radiotyössä ja sitoutuminen ja kunnianhimo omien juontojen ja 
juttujen osalta oli korkealla. (Alanko 2016) 

Keväällä 2016 myös radion markkinointiin kiinnitettiin huomiota ja sen apuna hyödynnet-

tiin uusia sosiaalisen median kanavia kuten Periscopea ja Snapchatia (Alanko 2016). 
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Kun media-alan tilat uudistuivat vuonna 2015, avautui opiskelijoiden käyttöön myös uusi 

radiostudio. Aikaisemmin Radio Tutkaa tehtiin Lemminkäisenkadun kampuksen vierei-

sessä rakennuksessa Triviumissa, josta löytyi radiostudio ja tiloja esimerkiksi videoku-

vaukseen ja editointiin. Nykyisin radiostudio on lasinen koppi Lemminkäisenkadun kam-

puksella keskeisellä paikalla kahvilan vieressä. Alangon mukaan muutto antoi Radio Tut-

kalle aivan uudenlaista näkyvyyttä. Radiolähetys saatiin kuuluville keskusradion kautta 

myös Lemminkäisenkadun aulaan ja näin tekijät pääsivät kokeilemaan, miten radio voisi 

näkyä ja kuulua isommassa roolissa kampuksella. (Alanko 2016.) 

3.4 Radio Tutka yhteisöradiona  

Toistaiseksi Radio Tutka istuu hyvin yhteisöradion käsitteeseen. Se palvelee omaa opis-

kelijaryhmäänsä ja kouluttaa sekä kasvattaa tekijöitään ja kuuntelijoitaan median am-

mattilaisiksi. Se tarjoaa journalismin opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla omia rajojaan 

ja nostaa omia huolenaiheitaan esille lähetyksissään. Radio Tutka on myös ei-kaupalli-

nen, voittoa tavoittelematon kanava. Kuten Pirita Juppi esityksessään kertoo, yhteisö-

media on ”Usein luonteeltaan ”kasvatuksellinen” (educational) tai jollain tapaa vaihtoeh-

toinen (alternative, oppositional, non-mainstream)” (Juppi 2008).  

Radio Tutkan voi lukea myös Heikki Kuutin (2012, 252) määrittelemään yhteisöradion 

käsitteeseen. Tutkan kuulijaryhmää sitoo yhteys Tutkaan ja Turun ammattikorkeakou-

luun. Radio Tutka käsittelee myös pääosin paikallisia aiheita, sillä myös kuulijakunnan 

oletetaan olevan paikallista.  
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4 OPISKELIJARADIOT SUOMESSA 

Suomessa on paljon opiskelijaradioita, mutta ympärivuotiset kanavat ovat vielä tois-

taiseksi vähissä. Yhteensä opiskelijaradioita on kartoitukseni mukaan kahdeksan. Valta-

osa opiskelijaradioista soi vain muutaman viikon tai kuukauden, jolloin niiden ei tarvitse 

hakea toimilupaa. Opinnäytetyöhön tekemässäni kartoituksessa olen huomioinut vain 

korkeakoulujen opiskelijaradiot ja rajannut tapahtumaradiot pois. Kartoitus tehtiin ver-

kossa. 

4.1 Ympäri lukuvuoden soivat kanavat  

Suomessa koko vuoden soivia opiskelijaradioita on vielä toistaiseksi vain yksi. Perintei-

nen Tampereen yliopiston omistama Radio Moreeni on tuottanut ohjelmaa jo vuodesta 

1989 ja on Suomen ainoa yliopiston omistama radio. Radio Moreeni soi vuorokauden 

ympäri ja on ohjelmasisällöltään varsin laaja-alainen. Ohjelmia löytyy useilla eri kielillä, 

kuten mandariinikiinaksi ja arabiaksi, ja aiheet vaihtelevat kunnallispolitiikasta diskomu-

siikin erikoisohjelmaan. Tekijätiimi eroaa muista opiskelijaradioista paljon, sillä opiskelijat 

eivät ole niin suuressa roolissa, vaan Radio Moreeni on enemmänkin paikallisradio. Sen 

kohderyhmänä ovat kaikki tamperelaiset, eivät vain opiskelijat. (Radio Moreeni 2016.)  

Lahden ammattikorkeakoulun LiMu Radion pilottilähetys kuultiin loppukeväästä 2013 ja 

siitä lähtien LAMK:n opiskelijat ovat tuottaneet sisältöä nettistreamiin. Lahden ammatti-

korkeakoulussa ei ole viestinnän tai radion koulutusta, vaan eri alojen opiskelijat sekä 

muutama koulun henkilöstön työntekijä pyörittävät kanavaa omasta halustaan ja intohi-

mostaan. LiMu Radion tavoite on toimia yhdistävänä tekijänä LAMK:in opintoalojen vä-

lillä ja lisätä yhteenkuuluvuutta opiskelijoiden kesken. (LiMu Radio 2016a.) LiMu Radion 

ensisijainen kohderyhmä on siis nimenomaan opiskelijat, ja ohjelmasisältö on täysin sen 

mukainen. Ohjelmia löytyy 26, jotka soivat omilla ohjelmapaikoillaan, toiset satunnaisesti 

ja toiset tarkkaan joka viikko (LiMu Radio 2016b).  

4.2 Osan lukuvuodesta soivat kanavat  

Lapin yliopiston Radio Säteily soi joka kevät kolmen viikon ajan ja sitä pyörittävät pääosin 

Lapin yliopiston opiskelijat, mutta tekijöitä löytyy myös Lapin ammattikorkeakoulusta. 
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Ohjelmaa tekevät ne, joita ala kiinnostaa, ja Radio Säteilyä kuvataan nettisivuilla va-

paaksi, kokeilevaksi opiskelijaradioksi, jossa ohjelma on hyvin monipuolista. (Radio Sä-

teily 2016.) Kaupunkiradio on pääkaupunkiseudun viestinnän oppilaitosten ja Nuorten 

toimintakeskus Hapen yhteinen kanava. Siinä mukana ovat Metropolia Ammattikorkea-

koulu, Laajasalon opisto sekä Vaskivuoren ja Kallion lukiot. Kaupunki-radio soi joka ke-

vät taajuudella 107,4 MHz. (Taajuus 2016.)  

Lapin ammattikorkeakoulun medianomiopiskelijat tekevät nettiradiota pari tuntia vii-

kossa. Keväällä 2016 vuorossa ovat radioasemat Puulaaki ja Vuosikerta. (Lapin ammat-

tikorkeakoulu 2016.) Oulun ammattikorkeakoulun journalistiopiskelijoiden radio muuttuu 

joka vuosi uudenlaiseksi. Vuonna 2015 kanava kulki nimellä Radio Juuri. Tänä vuonna 

nimeä Radio Rospuutto kantava radio soi kahden viikon ajan tammikuussa 2016 (Radio 

Rospuutto 2016).  Radio Tuima on Haaga-Helian journalistiopiskelijoiden opiskelijaradio. 

Kanavan historian ensimmäinen lähetys kuultiin marraskuussa 2015 ja sitä kuultiin kol-

men viikon ajan (Tuima 2015.) Radio Tuima aktivoitui myös keväällä 2016 viideksi päi-

väksi aikaväleillä 26.-28.4. sekä 3.-4.5., jolloin lähetykset kuultiin klo 17-19 (Tuima 2016).  

Radion nimi Vastaava oppilaitos Toiminta-aika 
Kuuntelumahdolli-

suus 

LiMu Radio Lahden AMK 

1-12 tuntia päivässä, 

5-6 päivää viikossa 

ympäri lukuvuoden 

Nettiradio 

Kaupunkiradio 

Metropolia AMK, 

Laajasalon opisto, 

Kallion ja Vaskivuo-

ren lukiot, Nuorten 

toimintakeskus Happi 

5-14 tuntia päivässä 

arkisin kevätlukukau-

den ajan, lähetysajat 

vaihtelevat viikoittain 

Nettiradio ja taajuu-

della 102,0 MHz 

Radioasema Puu-

laaki ja Vuosikerta 
Lapin AMK 

Kaksi 2 tunnin lähe-

tystä viikossa koko 

kevään 

Nettiradio 

Radio Moreeni Tampereen yliopisto 
Koko vuoden vuoro-

kauden ympäri 

Nettiradio sekä taa-

juudella 98,4 MHz 

Radio Rospuutto Oulun AMK 
3 tuntia 2 viikon ajan 

5 päivää viikossa 
Nettiradio 

Radio Säteily Lapin yliopisto 
3 viikkoa keväisin 

vuorokauden ympäri 

Nettiradio sekä taa-

juudella 100,4 MHz 

Radio Tuima Haaga-Helia 

3 tuntia päivässä, 3 

päivää viikossa 3 vii-

kon ajan 

Nettiradio 

Radio Tutka Turun AMK 

4 tuntia päivässä, 

viisi päivää viikossa 

noin 4 viikon ajan 

Nettiradio 

Taulukko 1 Suomen opiskelijaradiot 
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4.3 Mitä tuleva kampusradio voisi oppia muilta opetusradioilta?  

Radio Tutka vertautuu parhaiten Lapin yliopiston Radio Säteilyyn, vaikka Tutkassa ra-

dion tekijät ovatkin vain omasta korkeakoulusta. Radio Säteily tekee tiivistä yhteistyötä 

opiskelijajärjestön kanssa, ja tämä voisi olla selkeä suunta myös Radio Tutkalle. Yhteiset 

tapahtumat tuovat radion lähemmäs kuulijaansa ja yhdistävät kuulijoita eri koulutus-

aloilta.   

Myös lahtelainen LiMu Radio on tästä oiva esimerkki. LiMu on mukana Lahden suurim-

missa opiskelijatapahtumissa, kuten Aleksanterinkadun Approssa. Aleksanterinkadun 

Appro on suurin yksittäinen opiskelijatapahtuma Lahdessa ja vetää noin 1000 opiskelijaa 

ympäri Suomen juhlimaan. LiMu Radio teki viime vuonna suoraa lähetystä approsta. 

(Etelä-Suomen Sanomat, 2015.)  

Myös muiden kuin media-alan opiskelijoiden mukaan ottaminen radion tekemiseen on 

perusteltua. Näkökulmat laajenisivat media-alan ulkopuolelle ja samalla kohderyhmä, eli 

Turun AMK:n opiskelijat voisivat olla yhä kiinnostuneempia kuuntelemaan koko koulun 

omaa opiskelijaradiota. Ohjelman tekijöitä voisi löytyä myös esimerkiksi Turun AMK:n 

alumneista ja henkilökunnasta. Journalistiopiskelijat voisivat tuutoroida ja ohjata muista 

koulutusohjelmista tulevia opiskelijoita ja kerätä näin projektiopintoja.  

Ensisijaisesti tulee kuitenkin säilyttää Radio Tutkan asema oppimisympäristönä media-

alan opiskelijoille. Tätäkin voisi laajentaa myös muihin koulutuksiin kuin journalismiin. 

Radio Tutka tarjoaisi esimerkiksi mainonnan opiskelijoille aidon paikan toteuttaa omia 

ideoitaan. Tämä myös tukee Turun ammattikorkeakoulun uutta strategiaa ja Excellence 

in Action -periaatetta, joka ”syntyy mahdollistavasta johtamisesta, innostavasta ja luo-

vuutta tukevasta toimintaympäristöstä ja yhdessä osaamisesta” (Turun AMK 2016b.) 

Myös muiden alojen osaajille voisi löytyä projektiopintoja esimerkiksi liiketalouden alalta 

eikä vain lähetysten tekemisestä.  
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5 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN KAMPUSRADION 

KOHDERYHMÄTUTKIMUS 

Kyselytutkimus toteutettiin ensi syksynä aloittavaa kampusradiota varten. Sen tulokset 

ovat työkalu kampusradion suunnittelijoille. Keskeisimmät kysymykseni olivat: mitä vas-

taajat haluavat tulevalta kampusradiolta ja miten vastaajat ovat valmiita osallistumaan 

radion tekoon. Kyselytutkimuksen linkki lähetettiin Turun AMK:n koulutusalueiden koulu-

tus- ja tutkimuspäälliköille, joita pyydettiin jakamaan linkkiä edelleen opiskelijaryhmille ja 

henkilökunnalle. Kysely lähetettiin huhtikuun alussa ja se oli avoinna noin puolitoista viik-

koa. Kyselylomake löytyy liitteenä, jossa sen kysymyksiin voi tutustua tarkemmin.  

Ongelmana jakotavassa oli se, ettei todellista linkin vastaanottajamäärää tiedetä var-

maksi. Potentiaalisia vastaajia oli noin 10 000 (Turun AMK 2016a). Jakelutapa oli myös 

kyselytutkimuksen suurin haaste ja osaltaan sen takia vastaajamäärässä ei päästy niin 

suuriin lukemiin kuin olisi ollut toivottavaa. Vastausten määrä jäi pieneksi, kyselyyn vas-

tasi vain 90 opiskelijaa ja henkilökunnan edustajaa. Vastausmäärään vaikutti myös se, 

että kysely oli avoinna liian vähän aikaa. 

5.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Vastaajista 61 oli opiskelijoita ja loput 29 henkilökuntaa. Suurin yksittäinen vastaaja-

ryhmä eli 36 vastaajaa oli Taideakatemian henkilöstöä tai opiskelijoita. Toiseksi suurin 

vastaajaryhmä eli 28 vastaajaa tuli terveyden ja hyvinvoinnin tulosalueelta. Tekniikan, 

ympäristön ja talouden tulosalueelta vastaajia oli 16. Pienin vastaajaryhmä löytyi liiketa-

louden, ICT:n ja kemiantekniikan tulosalueelta, jolta vastaajia saatiin vain kymmenen.  

 

Kuvio 1 Kuunteletko Radio Tutkaa? (n=90) 
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Kuten odotin, Radio Tutkasta kysyttäessä kävi ilmi, että suurimmalle osalle Radio Tutka 

on toistaiseksi tuntematon. Peräti 54 vastaajaa 90:stä ei tuntenut Radio Tutkaa. Tai-

deakatemian opiskelijoista ja henkilökunnasta tämä luku oli vain 36 prosenttia, kun ter-

veyden ja hyvinvoinnin tulosalueen vastaajien keskuudessa vastaava luku oli 82 pro-

senttia. Näin myöskään suurimmalla osalla vastaajia ei ollut mielipidettä Radio Tutkasta. 

Yleisin muutosehdotus Radio Tutkalle oli vastausvaihtoehto ”En osaa sanoa”. Toiseksi 

suosituin vaihtoehto oli ”Toisin sen näkyvämmäksi kampuksilla.”  

 

Kuvio 2 Mitä pidät Tutkasta? (n=90) 

 

Kuvio 3 Miten muuttaisit Radio Tutkaa? (n=90) 
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Yleisesti kampusradiosta kysyessä 78 vastaajaa piti kampusradioajatusta hyvänä tai to-

della hyvänä ajatuksena. Vain yksi vastaaja piti ajatusta todella huonona ja kolme jok-

seenkin huonona ajatuksena. Kahdeksan vastaajaa suhtautui ajatukseen neutraalisti. 

 

Kuvio 4 Turun AMK:lle ollaan suunnittelemassa uutta kampusradiota, joka soisi ympäri 
lukuvuoden. Radion tekijätiimissä voisi olla mukana myös opiskelijoita ja henkilökuntaa 
media-alan ulkopuolelta. Miltä ajatus kuulostaa? (n=90) 

Kysyttäessä ”Miten haluaisit radion näkyvän koulun arjessa ja kampuksilla?” 55 vastaa-

jaa haluavat kampusradiolle näkyvyyttä koulun viestintäkanavissa, 54 haluaa reportaa-

seja ja etäjuontoja muiltakin kampuksilta ja 52 vastaajaa haluavat radion soivat koulun 

tiloissa. Myös mainosjulisteita halutaan nähdä käytävillä. Hieman alle puolet vastaajista 

haluaa radion näkyvän Turun AMK:n tapahtumissa ja seminaareissa. Avoimissa vas-

tauksissa ehdotettiin myös podcastien tekoa. 

 

Kuvio 5 Turun AMK:n radiostudio sijaitsee Lemminkäisenkadun kampuksella. Miten ha-
luaisit radion näkyvän koulun arjessa ja kaikilla kampuksilla? Voit valita useamman vaih-
toehdon. (n=90) 
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Juuri yli puolet vastaajista haluavat kuunnella kampusradiota aamuisin. Iltapäivä oli 

toiseksi suosituin ajankohta, silloin 42 vastaajaa olisivat valmiita kuuntelemaan lähe-

tystä. Vaihtoehdot keskipäivällä ja Turun AMK:n tapahtumien aikaan keräsivät molem-

mat 40 vastaajan äänet. Illalla kuuntelijoita olisi 26 ja yöradiota toivoi kuusi vastaajaa. 

Vain kolme tutkimukseen osallistunutta vastasi, ettei halua kuunnella kampusradiota mil-

loinkaan.

 

Kuvio 6 Milloin haluaisit kuunnella opiskelijaradiota? Voit valita useamman vaihtoehdon. 
(n=90) 

51 vastaajaa kuuntelisi kampusradiota mielellään AMK:n tiloissa Toiseksi eniten kanna-

tusta sai vaihtoehto ”Missä vaan”, joka keräsi 48 vastaajan kannatuksen. Nimenomaan 

kotona kampusradiota kuuntelisi mielellään 15 vastaajaa. Avovastauksissa kaksi vas-

taajaa mainitsi auton. 

 

Kuvio 7 Missä haluaisit kuunnella Turun AMK:n kampusradiota? (n=90) 
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5.1.1 Kenen ääni kuuluu kampusradiossa?  

Kysyttäessä sisällöstä, peräti 86 vastaajaa haluaa opiskelijoiden näkyvän ja kuuluvan 

tulevassa kampusradiossa. 62 vastaajaa haluaa näkyvyyttä työelämän edustajille. Myös 

opiskelijajärjestöille toivottiin näkyvyyttä, 55 vastaajaa haluaa kuulla opiskelijajärjestöjä 

kampusradiosta. Avovastauksissa toivottiin eri alojen asiantuntijoita aiheesta riippuen, 

taiteilijoita sekä muiden korkeakoulujen ääntä. Yksi vastaaja vastasi ”Niiden, joilla on 

tarina.”   

 

Kuvio 8 Keiden tai minkä haluat näkyvän ja kuuluvan opiskelijaradiossa? Voit valita use-
amman vaihtoehdon. (n=90) 

Avoimessa kysymyksessä ”Millaisia aiheita ja sisältöjä kampusradiossa tulisi käsitellä?” 

valtaosa vastauksista sisälsi jossain muodossa Turun AMK:n ajankohtaisia asioita, 

hankkeiden esittelyä ja työelämän esiinmarssia. Muutama kaipasi jopa lähetyksiä luen-

noilta ja tosiradiota. Moni toivoi nimenomaan ajankohtaista asiaohjelmaa, tavallisen kau-

pallisen radion viihdesisällön sijaan.   

”Opiskelijan arkea, budjettielämistä, erilaisia vinkkejä opiskeluun, mainoksia esim. 
kääntäjistä (ont tiivistelmä). Turun amk:n tapahtumista, opintojen edistämisestä 
saisi kertoa vinkkejä. Yhteistyökumppaneista tietoa. Opiskelijoihin kohdistuvia yh-
teiskunnallisia päätöksiä jne.” (Vastaaja)  

Toivetta oli myös koulutusten esittelylle ja asiaohjelman ohelle myös viihteellistä sisältöä 

opiskelijaelämään liittyen. Myös musiikkia, tulevien tapahtumien mainoksia ja opiskelijoi-

den vaikuttamismahdollisuuksia haluttiin kuulla kampusradion sisällöissä. 
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Kuvio 9 Minkälaista ohjelmaa haluaisit kuulla Turun AMK:n opiskelijaradiosta? Voit valita 
useamman vaihtoehdon. (n=90) 

Ohjelmatyypeistä kysyttäessä 73 vastaajaa toivoo kampusradioon nimenomaan ajan-

kohtaisohjelmia. Toiseksi suosituin ohjelmatyyppi oli keskusteluohjelma, joita toivoo 66 

vastaajaa. Niukasti kolmantena vaihtoehtona 53 vastaajaa toivoo liikkuvaa radiota esi-

merkiksi tapahtumista ja neljänneksi suosituin vaihtoehto, musiikin erikoisohjelmat, ke-

räsi 52 vastaajan äänen. Avovastauksissa yksi vastaaja toivoi, ettei kampusradiosta tule 

musiikkiradiota, kun 12 vastaajaa valitsi vaihtoehdon ”Pelkkää musiikkia.” 

Kuvio 10 Millaisia uutisia haluaisit kuulla opiskelijaradiosta? Voit valita useamman vaih-

toehdon. (n=90) 
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Aiempaa linjaa noudattaen opiskelijoihin liittyviä uutisia kampusradiosta halusi kuulla 78 

vastaajaa. Toiseksi eniten vastattiin Turun AMK:un liittyvät uutiset, joita 61 vastaajaa 

toivoi. Paikallisuutisia Turusta ja lähialueita halusi kuulla 54 vastaajaa. Viihdeuutisia ka-

navalle kaipasi vastaajista vain 19. Mitä kauemmas siis mentiin opiskelijasta ja opiskeli-

jan elämästä, sen vähemmän se vastaajia kiinnosti. 

Kampusradion musiikin linjaan toivottiin selkeästi vaihtoehtoista, omaperäistä otetta. 

Moni vastasi suoraan, ettei halua kuulla samoja soittolistoja, kuin suurimmilla kaupalli-

silla radiokanavilla. Moni ehdotti myös, että kampusradiossa voisi soida opiskelijoiden 

omia biisejä, Turun AMK:ssa tehtyä musiikkia, vaihtoehtoista, paikallista musiikkia. Mo-

nipuolisuutta ja toivekappaleita sekä juontajien itse valitsemia kappaleita toivotaan. Klas-

sistakin musiikkia toivottiin sekä musiikin linjan ohjelmakohtaisuutta. Myös opiskelua tu-

kevaa keskittymistä helpottavaa musiikkia kaivataan.   

Kysyttäessä, miten kampusradiosta saadaan koko Turun AMK:n oma juttu, valtaosa vas-

taajista painottaa kaikkien alojen mukaan ottamista radion suunnitteluun ja myöhemmin 

haastattelujen ja ohjelmien sisältöihin. Kaikki kampukset tulee huomioida. Jälleen esiin 

nousi myös radion kuuntelu koulun tiloissa, jotta se tulee yleisesti opiskelijoiden tietoon. 

Sisällöllä tulisi olla merkitystä ”myös muualla kuin radiostudion lasikopin ympärillä” kuten 

yksi vastaajista kirjoittaa. Myös mainostamiseen ja radion kytkemiseksi osaksi opintoja 

tulisi vastaajien mukaan panostaa. Kanavan tulee myös olla mahdollisimman helposti 

lähestyttävä, jotta opiskelijat uskaltavat ottaa kantaa ja mahdollisesti lähettää juttuvink-

kejä. Myös innostuneille vetäjille ja isolle tekijätiimille uskotaan olevan tarvetta.  

5.1.2 Osallistuminen  

Vastaajista vain 12 ei ole kiinnostunut osallistumaan millään tavalla kampusradion toi-

mintaan. Enemmistö, 69 vastaajaa on valmis osallistumaan kuuntelijana. Vastaajista 39 

voisi ajatella olevansa haastateltavana kanavalla ja 33 toimia radion tekijänä. 
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Kuvio 11 Miten voisit itse harkita osallistuvasti radion tekemiseen? Voit valita useamman 
vaihtoehdon. (n=90) 

Tarkennettaessa kysymystä, 52:sta vastaajasta 34 vastaajaa voisi olla kiinnostunut lä-

hetysten rakentamisesta. Kanavan suunnittelusta voisi olla kiinnostunut 27. Avovastauk-

sissa nousee muun muassa levyjen soittaminen, oma ohjelma sekä yksi ”en mistään.”  

 

Kuvio 12 Mistä osa-alueista olisit mahdollisesti kiinnostunut? Voit valita useamman vaih-
toehdon. (n=52) 

Projektiopintojen mahdollisuudesta kysyttäessä 28 olisi kiinnostunut suorittamaan pro-

jektiopintoja kampusradiossa. Ei kovin tai ollenkaan kiinnostuneita vastaajia on 31. Sa-

man verran vastaajista ei osaa sanoa.  
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Kuvio 13 Olisitko kiinnostunut suorittamaan projektiopintoja radiossa? (n=90) 

Valtaosa kaikista 90:stä vastaajasta uskoo kuuntelevansa tulevaa kampusradiota. 41 

vastaajaa pitää kuuntelua erittäin tai melko todennäköisenä ja toiset 41 vastaajaa mah-

dollisena.  

 

Kuvio 14 Miten todennäköisenä pidät, että kuuntelet tulevaa kampusradiota? (n=90) 

Viimeinen, avoin kysymys kysyy vielä muita odotuksia, toiveita tai juttuaiheita kampus-

radiolle. Toiveiden joukossa oli paljon aiemmin esiin tullutta materiaalia kuten opiskeli-

joiden ja Turun AMK:n asioita, hankkeiden, sidosryhmien ja kampusten esittelyä. Myös 

vaihto-opiskelijoiden tulisi saada äänensä kuuluviin kanavalla. 

The radio will help building up the AMK identity, students will feel more "at home", 
it is absolutely critical that this is a successful Project. I especially think of inter-
naitonal degree students, so there could be everyday between 13.00-14:00 some 
english program or maybe some full day with english spoken program really. (Vas-
taaja.)  
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Kaupallisten radioiden tyyliä ei vastaajien mukaan tulisi seurata, vaan tehdä kampusra-

diosta aidosti oman näköinen ja Turun AMK:n opiskelijoiden näköinen. 

5.2 Pohdintaa  

Erityisesti muiden kuin Lemminkäisenkadun kampuksen opiskelijat ovat Radio Tutkalle 

ja varmasti myös tulevalle kampusradiolle tavoittamisen kannalta haaste. Tässä tulisi 

tehdä myös koulun kanssa viestinnällistä yhteistyötä. Kampusradio on Turun AMK:lle 

myös tulevaisuudessa fiksu sijoitus, sillä vaikka se olisikin opiskelijaradio, se voi olla 

myös tulevien hakijoiden mielestä kiinnostava ominaisuus ja puoli ammattikorkeakou-

lussa. Toistaiseksi Tutkaa on markkinoitu lähinnä julistein Turun ammattikorkeakoulun 

kampuksilla ja Tutkan omissa sosiaalisen median kanavissa. Kampusradiolle täytyy löy-

tää omat keinot koko opiskeluyhteisön tavoittamiseen. Jos kampusradiosta halutaan 

tehdä Turun AMK:n opiskeluyhteisöä yhdistävä tekijä, sen tulisi myös olla helposti ja 

melkein vahingossa kuultavissa. 

Selkeästi tärkeimpänä vastaajat pitivät ohjelmaa, joka keskittyy nimenomaan opiskelijoi-

den elämään ja Turun AMK:n kuulumisiin. Näin vastaajat näkivät sen myös rakentavan 

siltoja Turun AMK:n tulosalueiden välille. Näkisin, että tulevan kampusradion tulee levit-

täytyä kaikille kampuksille ja nostaa muidenkin koulutusten äänet journalistiopiskelijoi-

den rinnalle. Toisaalta yksi vastaajista nosti esiin huolensa kampusradion sisällön laadun 

kannalta, jos tekijät eivät ole tehtäviinsä koulutettuja.   

Tavallaan koen, että kampusradio vesittää journalistiopiskelijoiden tavoitteet: me 
oikeasti opiskellaan radion tekemistä ja pyritään parhaaseen, kun kampusradio 
olisi taas "hauska lisäjuttu" opiskelijoille, minne kaikki pääsee helposti puhumaan 
radioon. Tämä tarkottaisi sitä, että sisältö olisi mahdollisesti aika heikohkoa. (Vas-
taaja.) 

Juurikin kanavan sisällön laadun takaamiseksi tulee pohtia toimivia keinoja. Mikä on se 

laatuvaatimus, joka kanavalla on? Riittääkö into ja kokeilunhalu, vai vaaditaanko myös 

todellista taitoa? Miten juontajat koulutetaan vai koulutetaanko? Tarvitseeko kampusra-

dio pitää Radio Tutkasta erillään, vai voisiko äänien rikkaus jopa vaikuttaa positiivisesti 

sisällön laatuun? Journalismin opiskelijat voisivat hyötyä ohjaajan tai tuutorin roolista.  

Yhteisöradion paikallisuusaspekti näkyy vastauksissa hyvin, sillä mitä kauemmas opis-

kelijasta ja opiskelupaikasta liittyviin uutisiin siirryttiin, sitä vähemmän niitä haluttiin ra-

diokanavalta kuulla. Vastauksista tuli myös selvästi ilmi se, ettei viihdeuutisia juurikaan 
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kaivata kanavalle. Myös musiikkitoiveissa näkyy paikallisuus, moni toivoi turkulaisten ja 

nimenomaan Turun AMK:n omien taitureiden musiikkia radioon kaupallisten radioiden 

soittolistojen sijaan. 
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6 KEHITYSIDEAT JA YHTEENVETO 

Turun AMK:n tulevan kampusradion sisällön tulee kyselytutkimuksen mukaan liittyä vah-

vasti opiskelijan elämään kouluyhteisössä. Opiskelijoiden elämään liittyvät aiheet, Turun 

AMK:n ajankohtaiset uutiset ja kaikkien koulutusalojen näkyminen kanavalla tulee var-

mistaa. Ehdotan, että tätä varten kerättäisiin työryhmä suunnittelemaan tulevaa kampus-

radiota, jossa on mukana aiheesta innostuneita toimijoita jokaiselta tulosalueelta. Kam-

pusradion tulisi näkymisen lisäksi myös kuulua kaikilla kampuksilla ja ehkä voisikin olla 

perusteltua harkita sen soittoa esimerkiksi ruokaloissa ja joissain yleisissä oleskeluti-

loissa. Kuitenkin joitain tiloja tulee rauhoittaa myös radion kantamattomiin, sillä pakko-

syöttö karkottaa helposti kuulijat muualle.  

Radion musiikin linjan tulisi olla rohkea, omannäköinen ja sisältää myös sitä paikallista 

näkökulmaa. Musiikin erikoisohjelmia ja persoonallisia valintoja soittolistoille tulisi harkita 

vakavasti. Erityisesti oman talon osaajille kannattaisi antaa soittoaikaa, sillä myös se voi 

luoda yhteisöllisyyttä eri kampusten välille. Kovin valtavirtaan keskittynyttä soittolista-

ajattelua tulisi välttää, jotta radiokanava voisi 

Musiikin erikoisohjelmien lisäksi tulisi ohjelmakarttaan sisältyä myös asiallisia keskus-

telu- ja ajankohtaisohjelmia kaikkia koulutusaloja kiinnostavista aiheista. Aiheiden tulee 

voida koskettaa kaikkia Turun AMK:n opiskelijoita, ei vain Lemminkäisenkadun kampuk-

sella kävijöitä. Myös Ruiskadulla tarvitaan kosketuspintaa, Sepänkadun tai Linnankadun 

kampuksista puhumattakaan. Kanavalle tarvitaan opiskelijavieraita, juontajia kaikilta 

aloilta ja myös koulun henkilöstön vierailuja. 

Mahdollisesti suurin haaste radion sisällön ja teknisen laadun kannalta on se, etteivät 

kaikki mahdolliset tekijät ole opiskelleet radion tekemistä tai tekniikkaa. Tämä haaste 

voitaisiin ratkaista siten, että juontamista edeltää kunnon perehdytys radion tekniseen 

puoleen sekä esimerkiksi tuutori journalismin opiskelijoiden joukosta.  Ohjelmapaikkoihin 

olisi hyvä järjestää jonkinlainen haku niin, että juontajaehdokkailla olisi ohjelman kon-

septi jo valmiina mielessä ja esimerkiksi myös ohjelmapäällikön tai tuottajan tointa voisi 

hakea tekemään esimerkiksi projektiopintojen tai harjoittelun merkeissä.   

Jotenkin on kuitenkin turvattava se, ettei journalismin opiskelijoiden ja muiden radioon 

halukkaiden tekijöiden välille synny syvää kuilua. Jos ideointi ja toteutus saadaan hoi-
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dettua alusta asti oikein ja hyvin, radio voi toimia parhaimmillaan jopa ihmisten yhdistä-

jänä yli kampusrajojen. Radio on ensisijaisesti oppimisympäristö, mutta se voi olla sitä 

monella eri alalla. Koko korkeakoulusta löytyvää vankkaa osaamista tulee hyödyntää 

laaja-alaisesti, sillä monipuolisuus on tässä kohtaa vain vahvuus. Kyselytutkimuksen 

vastaajat painottivat mainonnan tärkeyttä ja sitä, ettei Radio Tutkan kanssa se ole mitä 

ilmeisimmin toiminut, sillä kanava on edelleen koulun opiskelijoille ja henkilökunnalle hy-

vin vieras. Kuka tahansa voi tehdä radiota, mutta se ei tarkoita, että sitä halutaan kuun-

nella. Siksi eri äänten kuuluminen on myös kampusradiossa ensiarvoisen tärkeää. 

Opinnäytetyöprosessi oli minulle yllättävän raskas, mutta hyvin palkitseva. Ymmärsin 

liian myöhään, kuinka mielenkiintoisen aiheen kanssa olen tekemisissä. Opinnäytetyöni 

suurimmat ongelmat olivat nimenomaan ajankäytöllisiä. Kyselytutkimuksen olisi pitänyt 

olla auki vähintään viikon pidempään. Siitä huolimatta uskon, että saadut tulokset joh-

dattelevat sitä linjaa, joka syntyisi myös suuremmalla vastaajajoukolla. Taustatutkimusta 

tehtyäni ymmärrän nyt suomalaista radiokenttää paljon paremmin ja syitä sille, miksi 

Suomessa yhteisöradioita on vielä vähän. 

Kun kampusradio saadaan vihdoin toimintaan, on mielenkiintoista seurata, kuinka paljon 

sen sisältö seuraa sitä linjaa, jota tämän kyselytutkimuksen vastaajat toivovat. On myös 

tärkeää, että joku tekee kuuntelijatutkimuksen ensimmäisen vuoden jälkeen selvittääk-

seen, kuinka kampusradio pääsee niihin tavoitteisiin, jotka sille asetetaan ensi syksynä. 

Kun kampusradio aloittaa toimintansa, voi hyvin tutkia sitä, miten kanava tavoittaa opis-

keluyhteisön ja kehittää keinoja sen tavoittamisen vahvistamiseksi. Myös se, miten kam-

pusradio vaikuttaa opiskelijoiden yhteisöllisyyden tunteeseen tai kuvaan Turun AMK:sta 

ovat mielenkiintoisia tutkimusaiheita. 
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Kyselytutkimus Turun ammattikorkeakoulun tulevasta 
kampusradiosta 

Turun AMK:lla on kehitteillä uusi kampusradio, jota tuotetaan ensi syksystä alkaen ym-

päri lukuvuoden yhdistäen monen koulutusalan osaamista. Tähän kyselyyn vastaamalla 

pääset vaikuttamaan tulevan kampusradion sisältöön ja konseptiin. 

Kyselytutkimus on osa medianomin opinnäytetyötä, jossa selvitetään Turun AMK:n opis-

kelijoiden ja henkilökunnan ajatuksia ja toiveita tulevasta kampusradiosta. Kyselyn vas-

tauksia käytetään kampusradion kehittämiseen. Aineisto käsitellään luottamuksellisesti, 

eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa. Kyselyn vastaamiseen menee noin 10 

minuuttia. 

Taustaa  

1. Sukupuoli?  

a. Mies 

b. Nainen 

c. En halua vastata 

2. Asema Turun ammattikorkeakoulussa? * 

a. Opiskelija 

b. Henkilökunta 

3. Tulosalue? * 

a. Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka 

b. Taideakatemia 

c. Tekniikka, ympäristö ja talous 

d. Terveys ja hyvinvointi 

4. Koulutusala / koulutusohjelma? * 

5. Jos olet opiskelija, monettako vuotta opiskelet? * 

a. Ensimmäistä vuotta 

b. Toista vuotta 

c. Kolmatta vuotta 

d. Neljättä vuotta 

e. Viidettä, tai sitä kauemmin 

f. Olen henkilökuntaa 

Radio Tutka  
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6. Kuunteletko radiota? * 

a. Päivittäin 

b. 4-6 kertaa viikossa 

c. 2-3 kertaa viikossa 

d. Harvemmin 

e. En koskaan 

7. Radio Tutka on Turun AMK:n journalistiopiskelijoiden radiokanava, joka soi ke-

väisin. Se on äänessä noin kuukauden ja sen sisällön tuottavat pääosin toisen 

vuoden opiskelijat. Oletko kuunnellut Radio Tutkaa? * 

a. Kyllä, aktiivisesti Radio Tutkan ollessa äänessä 

b. Satunnaisesti sen ollessa äänessä 

c. En ole, mutta tiedän, mikä Radio Tutka on 

d. En tiedä mikä Radio Tutka on 

8. Mitä pidät Tutkasta? * 

a. Pidän siitä todella paljon  

b. Pidän siitä 

c. Se ei ole hyvä tai huono 

d. En pidä siitä 

e. En pidä siitä ollenkaan 

f. En osaa sanoa 

9. Miksi olet tätä mieltä Radio Tutkasta?  

10. Miten muuttaisit Radio Tutkaa? Voit valita useamman vaihtoehdon. * 

a. Soittaisin parempaa musiikkia 

b. Haluaisin mielenkiintoisempia vieraita 

c. Toisin sen näkyvämmäksi kampuksilla 

d. Puhuisin kiinnostavammista aiheista 

e. En muuttaisi, toimii hyvin tuollaisenaan 

f. En osaa sanoa 

g. Muuten, miten? 

Kampusradion näkyvyys ja sisältö  

11. 11. Turun AMK:lle ollaan suunnittelemassa uutta kampusradiota, joka soisi ym-

päri lukuvuoden. Radion tekijätiimissä voisi olla mukana myös opiskelijoita ja 

henkilökuntaa media-alan koulutuksen ulkopuolelta. Miltä ajatus kuulostaa? * 

a. Todella hyvä ajatus 
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b. Hyvä ajatus 

c. Ei hyvä eikä huono ajatus 

d. Jokseenkin huono ajatus 

e. Todella huono ajatus 

12. Turun AMK:n radiostudio sijaitsee Lemminkäisenkadun kampuksella. Miten ha-

luaisit radion näkyvän koulun arjessa ja kaikilla kampuksilla? Voit valita useam-

man vaihtoehdon. * 

a. Radion mainosjulisteet käytävillä 

b. Turun AMK:n tapahtumissa ja seminaareissa 

c. Kuuntelu koulun tiloissa 

d. Koulun viestintäkanavissa (Sosiaalinen media, verkkosivut ym.) 

e. Tekemällä reportaaseja tai etäjuontoja muiltakin kampuksilta 

f. En osaa sanoa 

g. Muuten, miten? 

13. Milloin haluaisit kuunnella opiskelijaradiota? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

* 

a. Aamulla 

b. Keskipäivällä 

c. Iltapäivällä 

d. Illalla 

e. Yöllä 

f. Turun AMK:n tapahtumien aikana 

g. En milloinkaan 

14. Missä haluaisit kuunnella Turun AMK:n kampusradiota? * 

a. AMK:n tiloissa 

b. Kotona 

c. Missä vaan 

d. En missään 

e. Muualla, missä? 

15. Keiden tai minkä haluat näkyvän ja kuuluvan opiskelijaradiossa? Voit valita use-

amman vaihtoehdon. * 

a. Opiskelijoiden 

b. Opiskelijajärjestöjen 

c. Henkilökunnan 

d. Alumnien 
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e. Työelämän edustajien 

f. Viihdepersoonien 

g. Aivan jonkun muun, kenen/minkä? 

16. Millaisia aiheita ja sisältöjä kampusradiossa tulisi käsitellä? * 

17. Minkälaista ohjelmaa haluaisit kuulla Turun AMK:n opiskelijaradiosta? Voit valita 

useamman vaihtoehdon. * 

a. Musiikin erikoisohjelmia 

b. Ajankohtaisohjelmia 

c. Keskusteluohjelmia 

d. Makasiineja 

e. Liikkuvaa radiota esim. tapahtumista 

f. Pelkkää musiikkia 

g. Jotain muuta, mitä? 

18. Millaisia uutisia haluaisit kuulla opiskelijaradiosta? Voit valita useamman vaihto-

ehdon. * 

a. Opiskelijoita koskevia uutisia 

b. Turun AMK:a koskevia uutisia 

c. Uutisia Turusta ja lähialueilta 

d. Kotimaanuutisia 

e. Ulkomaanuutisia 

f. Viihdeuutisia 

g. Erityisteemoista kuten musiikki, tiede, lifestyle jne. 

h. Jotain ihan muuta, mitä? 

19. Millaista musiikkia haluaisit kuulla opiskelijaradiosta? * 

20. Miten Turun AMK:n opiskelijaradiosta saataisiin aidosti koko Turun AMK:n oma 

juttu? * 

Osallistuminen  

21. Miten voisit itse harkita osallistuvasti radion tekemiseen? Voit valita useamman 

vaihtoehdon.  

a. Kuuntelijana 

b. Tekijänä 

c. Haastateltavana 

d. En ole kiinnostunut radion tekemisestä 

e. Jonain muuna? 
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22. Mistä osa-alueista olisit mahdollisesti kiinnostunut? Voit valita useamman vaih-

toehdon. 

a. Lähetysten rakentaminen 

b. Markkinointi 

c. Suunnittelu 

d. Jostain muusta, mistä? 

23. Olisitko kiinnostunut suorittamaan projektiopintoja radiossa? * 

a. Todella kiinnostunut 

b. Melko kiinnostunut 

c. En osaa sanoa 

d. En kovin kiinnostunut 

e. En ollenkaan kiinnostunut 

24. Miten todennäköisenä pidät, että kuuntelet tulevaa kampusradiota? * 

a. Erittäin todennäköisenä 

b. Melko todennäköisenä 

c. Mahdollisena 

d. En kovin todennäköisenä 

e. En lainkaan todennäköisenä 

25. Mitä muita odotuksia ja toiveita tai juttuaiheita sinulla on Turun AMK:n kampus-

radiolle? 


