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lus, ottaa se käyttöön ja tutkia sivuston vaikuttavuutta lehden toimintaan taloudellista näkökulmaa 

unohtamatta. Kuntien välisen yhteistyön lisääntyessä myös joroislaisten yhteenkuuluvuuden tun-

netta haluttiin vahvistaa Joroisten Lehdessä käyttöön otettavan sosiaalisen median sovelluksen 
kautta.   

 
Kyselyjen ja havainnoinnin jälkeen valittiin käyttöön Facebook. Sen käyttöä seurattiin kahden vii-
kon ajan. Seurannan tuloksia analysoimalla havaittiin, että erityisesti paikallisten tunnelmakuvien 

ja uutisten julkaiseminen ja linkittäminen tuoreeltaan saivat aikaan keskustelua sekä toimintaa 
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Sosiaalinen median ja sen käyttötavat muuttuvat nopeasti, joten tuoreinta tietoa asiasta oli hanka-
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1 JOHDANTO 
 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään Joroisten Lehden sosiaalisen median sovelluksen 

valintaa, käyttöönottoa ja käyttöä. Lisäksi pohditaan sen vaikutusta alueen yhteisölli-

syyden kehittämisessä. Sosiaalisen median kautta on mahdollista sitouttaa lukijoita 

tiiviimmin lehden pariin, lisätä vuorovaikutusta, ohjata ihmisiä lehden Internet-sivuille 

sekä linkittää juttuja verkkolehdestä niistä potentiaalisesti kiinnostuneisiin yhteisöihin 

ja ryhmiin. Taustalla tässä on yrityksen taloudellisen kannattavuuden säilyttäminen. 

Uutisvälityksen hajaantuessa ja ihmisten siirtyessä lukemaan uutisia painetun lehden 

sijasta yhä useammin sähköisiä väyliä käyttäen sanomalehdillä on edessään vaikeita 

aikoja. Uudet mahdollisuudet tulee hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla näiden 

haasteiden edessä.  

 

Opinnäytetyön tekijä on ollut Joroisten Lehden päätoimittajana vuodesta 2007 ja toi-

mittajana vuodesta 2001, joten lehden säilyminen kannattavana on hänelle myös 

henkilökohtaisen kiinnostuksen kohde. Joroisten Lehti ei ole ollut syksyyn 2012 men-

nessä mukana sosiaalisessa mediassa, vaikka painetta siihen suuntaan on ollut sekä 

nopeamman tiedonvälityksen että asiakkaiden saavutettavuuden ja interaktiivisuuden 

kehittämisen kannalta.  

  

Tulevaisuudessa tiedotusvälineiden parissa työskentelevien yritysten tulee ottaa so-

siaalinen media mukaan toimintaan ja sen myötä miettiä myös perinteistä työkent-

täänsä. Käyttäjien tutkimusta on Suomessa tehty vielä melko vähän, palveluita ja 

välineitä sen sijaan on tutkittu jonkin verran enemmän. Jatkossa ratkaisevaa on se, 

kuinka median käyttäjät toimivat ja mikä heidän suhteensa on perinteiseen ja sosiaa-

liseen mediaan. (Matikainen 2009, 5.) 

 

Joillekin Yleisradion verkkosivustoille ohjautuu jopa neljäsosa kävijöistä sosiaalisen 

median kautta. (Media tarvitsee somea, 2012.) Verkkoklikkausten määrä on olennais-

ta ilmoittajien saamiseksi verkkosivustolle. Mitä enemmän on kävijöitä verkkopalve-

luissa, sitä enemmän sivut kiinnostavat ilmoittajia.  Ajankäyttö näissä palveluissa on 

tänä päivänä melkoista. Jos muutama miljoona suomalaista on Facebookin käyttäjiä 

ja heistä noin puolet kirjautuu palveluun päivittäin, niin kyllä meidänkin pitää olla siel-

lä, missä ihmiset ovat ja käydä dialogia heidän kanssaan, pohtii Yle.fi:n asiakkuus-

päällikkö Leevi Kokko. (Media tarvitsee somea, 2012.)   
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Kuntien uudelleenorganisoituminen on ajankohtaista kuntaliitosten ja kuntien välillä 

lisääntyvän yhteistyön kautta. Joroinen ja Varkaus aloittivat sosiaali- ja terveystoimen 

yhteistyön vuoden 2013 alussa. Samalla perustettiin yhteinen sosiaali- ja terveyslau-

takunta. Keskustelu kuntaliitoksista on vilkasta sekä Keski-Savossa että valtakunnal-

lisesti.  

 

Joroisten Lehti on ollut merkittävä vaikuttaja olemassaolonsa alusta alkaen joroislais-

ten elämässä, kuntaan liittyvässä päätöksenteossa ja kuntalaisten sekä kunnan väli-

sen vuorovaikutuksen edistäjänä. Kehittyvän tekniikan ja siihen liittyvien työkalujen, 

eli esimerkiksi sosiaalisen median, avulla tätä suhdetta on mahdollista ylläpitää ja 

jopa vahvistaa.  

 

Yhdysvallat on edelläkävijä sosiaalisen median käytössä, luultavasti siksi, että useat 

sosiaalisen median sovellukset ovat saaneet siellä alkunsa. Suomessa sosiaalisen 

median tutkimus, samoin kuin sen käyttäminen on noin 2-3 vuotta Yhdysvaltoja jäl-

jessä, tosin vielä reilu vuosi sitten eroa oli lähes viisi vuotta. Yhdysvalloissa Twitter on 

jo muutaman vuoden ajan ollut erittäin suosittu sosiaalisen median sovellus, kun se 

Suomessa on vasta vakiinnuttamassa asemaansa. Suomessa käyttöön valitaan 

yleensä jompikumpi, Twitter tai Facebook, koska niiden toimintaperiaatteet ovat hie-

man erilaiset. Monet julkkikset twiittaavat, eli lähettävät 140 merkin mittaisen viestin 

seuraajilleen. (Vainikka, 2013, 8) 

 

Meena Thiruvengadam toteaa Poynter Instituutin sivuilla 9. huhtikuuta 2013 julkais-

tussa artikkelissa: Sosiaalinen media ei ole vielä Yhdysvalloissakaan korvannut aitoa 

ihmisten välistä kanssakäymistä. Hänen mukaansa journalistien täytyy mennä sosi-

aalisen median päivitysten taakse löytääkseen keinoja, joilla ihmiset saadaan osallis-

tumaan. (Thiruvengadam, 2013) 

Olen reilun vuoden ajan seurannut kansainvälistä keskustelua sosiaalisen median 

tutkimuksesta ja alan kehittymisestä muun muassa yhteisöpalvelu LinkedInissä, jossa 

olen mukana muun muassa seuraavissa ryhmissä: Social Media Research, Analysis 

and Insight, Social Media News, Social Media Marketing, Local Newspapers ja Inno-

vation journalism. Lisäksi Suomalaisista ryhmistä olen mukana muun muassa SMAT- 

Sosiaalinen Media Akateemisessa Tutkimuksessa  –ryhmässä. 

 

http://www.linkedin.com/groups?gid=2405110&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups?gid=2405110&trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/Social-Media-News-3255188?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.linkedin.com/groups/Social-Media-Marketing-66325?trk=myg_ugrp_ovr
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Julkista keskustelua käydään yleensä laajemmista ilmiöistä eikä paikallislehtien sosi-

aalisen median käyttö nouse otsikoihin. Toisaalta paikallislehdet kamppailevat saman 

murrosvaiheen, eli ihmisten lukutottumusten nopean muutoksen, parissa myös Yh-

dysvalloissa, eikä siihen asiaan ole sosiaalinen mediakaan tuonut ratkaisuja.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

 

Tämän työn tavoitteena on valita Joroisten Lehdelle sopivin sosiaalisen median käy-

tön muoto, ottaa se käyttöön, seurata sen toimintaa ja vaikuttavuutta sekä laatia sen 

jälkeen kehittämisehdotuksia toiminnalle. 

 

Opinnäytetyön johtoajatuksen mukaan sosiaalinen media vahvistaa paikallislehden ja 

sen asiakkaiden eli lukijoiden ja ilmoittajien välistä vuorovaikutusta ja tukee sitä kaut-

ta alueen yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys puolestaan mahdollistaa lehden toiminnan 

kuntarajojen sijainnista huolimatta myös tulevaisuudessa. 

 

Sosiaalisen median käyttäjien motiiveja on tutkittu ja itsensä ilmaisemiseen sekä to-

teuttamiseen liittyy olennaisesti uusien asioiden oppiminen, vaikuttaminen sekä yhte-

yksien syntyminen. Myös samankaltaisuus yhdistää ihmisiä erilaisissa ryhmissä. 

(Matikainen 2009, 42.) 

 

Yksi sosiaalisen median ryhmä voisi syntyä esimerkiksi paikallislehden ja nimen-

omaan ihmisten kotipaikan ympärille. Paikallislehden vahvuus verrattuna pelkän 

paikkakunnan ympärillä toimivaan yhteisöön voisi olla esimerkiksi tietojen ja uutisten 

aktiivinen päivittäminen sivustolle, toiminta olisi tuolloin ammatillista, jatkuvaa ja 

säännöllistä. Kaiken toiminnan taustalla on Joroisten Lehden kannattavuuden säilyt-

täminen ja kehittäminen.  

 

Tutkimuksessa nousee esille kaksi keskeistä tutkimuskysymystä:  

 Mikä on sopivin sosiaalisen median muoto Joroisten Lehdelle tällä hetkellä? 

 Onko sosiaalisen median keinoin mahdollista vahvistaa joroislaisten yhteisöl-

lisyyttä? 
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1.2 Peruskäsitteet 

 

Sosiaalinen media tarkoittaa sisällöntuotannon jakautumista ja hajautumista siihen 

suuntaan, että käyttäjien tuottaman sisällön määrä lisääntyy. Tällöin käytetään usein 

termiä user generated content eli UGC. Samansisältöinen mutta tekniikkalähtöinen 

on termi web 2.0, jolloin käsitteessä ymmärretään kaksisuuntainen tai vuorovaikuttei-

nen ulottuvuus eli read–write web. (Matikainen 2009, 9–10.)  

 

Sen sijaan Serolan (2010, 264–265) mukaan sosiaalisen median määritelmä ei ole 

selvä. Hänen mukaansa sen voi sanoa olevan muoti-ilmaus ja kertovan siitä, että on 

alkanut uusi aikakausi, kenties vallankumous. Sosiaalisesta mediasta puhuminen 

alkoi jo vuosituhannen vaihteessa, mutta ilmiöksi se muuttui vuonna 2005 web 2.0 

-konferenssin jälkeen. Web 2.0 ja sosiaalinen media eivät kuitenkaan ole sama asia, 

vaan web 2.0 -termillä viitataan verkkopalveluihin ja -tekniikoihin, jotka eivät välttä-

mättä sisällä lainkaan mediaa saatikka sosiaalista toimintaa.  Sosiaalisen median 

tunnetuimpia sovelluksia ovat Serolan mukaan Wikipedia, Facebook, You Tube, Lin-

kedIn ja Flickr. Sovelluksia voidaan jakaa tuotanto- ja julkaisutyökaluihin, jakelusivus-

toihin, verkkosivustoihin, yhteistuotantoihin sekä virtuaalimaailmoihin. Sosiaalista 

mediaa on terminä arvosteltu muun muassa siitä, että se asettaa perinteisen median 

epäsosiaaliseen valoon. Myös median käsitettä sosiaalisen median yhteydessä on 

pohdittu usein. Sosiaalisen median voi sanoa johtuvan käytännöistä, joissa viestintä 

suuntautuu yhdeltä muutamalle tai yhdeltä monelle. Sen voi ymmärtää myös sateen-

varjo-käsitteenä, jonka alle mahtuu monenlaisia Internetkulttuureihin liittyviä käytän-

teitä ja ihmisiä.  

 

Serolan mainitsemien sosiaalisen median sovellusten lisäksi yleisiä Suomessa käy-

tettyjä sovelluksia ovat muun muassa kovaa vauhtia kevään 2013 aikana yleistynyt 

lyhyisiin viesteihin ja vapaasti seurattaviin henkilöihin perustuva Twitter, kuvien jaka-

miseen ja käsittelyyn pohjautuva Instagram sekä erilaisten kuvakokoelmien julkai-

suun perustuva Pinterest. Sosiaalisen median sovelluksia on satoja, ellei tuhansia ja 

niitä syntyy sekä kuolee jatkuvasti. Siksi niiden kaikkien läpikäyminen tämän tutki-

muksen yhteydessä on mahdotonta.   

 

Internetin uusia palveluita ja sovelluksia, joissa yhdistyvät käyttäjien välinen kommu-

nikaatio ja oma sisällöntuotanto, kutsutaan sosiaaliseksi mediaksi. Määritelmä ei ole 

vakioitunut, vaikka sen käyttö yleistyy nopeasti tiedotusvälineissä ja opetuksessa. 

Sillä viitataan yleensä ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja medialla puolestaan 
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informaatioon sekä väyliin, joiden kautta sitä jaetaan ja levitetään. Perinteisestä me-

diasta ja joukkoviestinnästä sosiaalinen media eroaa muun muassa siinä, että käyttä-

jät eivät pelkästään vastaanota vaan voivat itse osallistua informaation tuottamiseen. 

He voivat kommentoida, jakaa sisältöjä ja merkitä suosikkejaan. Toiminta lisää sosi-

aalisuutta, verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen median tunnistaa helposta 

käytettävyydestä ja nopeasta omaksuttavuudesta. Se on maksutonta, ja sen kautta 

avautuu mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. Sosiaalisen median välineitä on 

olemassa paljon, kuten audiovisuaalisen aineiston välittäminen, ryhmätyökalut, ryh-

mätoimintosovelluksen sekä kollektiiviset julkaisu- ja tuotantoalustat. (Jyväskylän 

yliopisto.)  

 

Yhteisöllisyyttä voi määrittää yhteisön kautta. Se voi muodostua jonkin asian,  

alueen tai paikan ympärille muodostuvasta yhteisöstä. Sillä voi olla omat päämäärät, 

tavoitteet, arvot ja normit. Yhteisöllisyys on näiden yhteisten asioiden tiedostamista, 

jäsentämistä ja näkyväksi tekemistä. Yhteisöllisyyttä on mahdollista vahvistaa arvo-

jen, normien ja tavoitteiden avulla. Yhteisöllisyys on ennen kaikkea ihmisten yhteen-

kuulumisen tarpeen tunnustamista ja arvostamista. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos.) 

 

Erilaisia ryhmämuodostelmia kutsutaan yhteisöiksi. Yhteisö voi muodostua koko ih-

miskunnasta tai muutamasta ihmisestä. Yleisesti ajatellaan yhteisön viittaavan ihmis-

ten välisen vuorovaikutuksen tapaan, ihmisten väliseen suhteeseen sekä siihen, mikä 

on tietylle ihmisryhmälle yhteistä. Luokitusta voidaan tehdä esimerkiksi yhteisten ta-

voitteiden ja vuorovaikutuksen luonteen kautta. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.) 

 

Identiteetti on ihmisen käsitys siitä, millainen hän on tai, kuka hän on? Myös ryhmiin 

kuuluminen on osa identiteettiä. Se tarkoittaa myös ryhmän sääntöjen ja arvojen 

omaksumista. Identiteetin merkitystä voisi kuvailla ajattelemalla sen ihmisen sosiaali-

seksi käsikirjoitukseksi, jossa kerrotaan kuka olet ja mihin näytelmään osallistut? 

Identiteetti on heikko silloin, kun henkilö ei ole tarpeeksi samaistunut yhteisöönsä. 

(Lehtonen Virtapohjan mukaan 1997, 25, 27.) 

 

Yksilöön keskittyvä identiteetti on Kaunismaan (1997) mukaan varsin uusi käsitys. 

Voidaan puhua myös kollektiivisesta identiteetistä, joka on kulttuurillinen ilmiö, pi-

kemmin kuin psykologinen. Kulttuurillinen identiteetti muodostuu arvoista, merkityk-

sistä ja katsomuksista. Kukaan meistä ei ole yksin suomalainen, maakuntansa tai 
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sukunsa jäsen. Kollektiiviset identiteetit ovat riippuvaisia niiden historiasta, tilanteista 

ja tulevat tosiksi arkipäiväisten yhteyksien kautta.  

 

Hujanen (1997) puolestaan kertoo identiteettiä ihmiselle luovan esimerkiksi sukupuo-

len, etnisyyden, ikäryhmän, luokan, ammatin ja aseman. Myös alueellisuus ja paikal-

lisuus ovat identiteetin muodostajia. Ihminen toimii eri alueiden muodostamassa ver-

kossa. Siinä paikallinen, alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen muodostavat ko-

konaisuuden.  
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2 TUTKIMUKSEN LÄHESTYMISTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTO 

 

 

Kehittämistyö on tänä päivänä keskeinen osa liiketoiminnan ja työelämän arkea. Sitä 

tarvitaan kannattavuuden ylläpitoon ja kasvattamiseen sekä asiakkaiden muuttuvien 

tarpeiden palvelemiseen. Erityisesti monimutkaisten kehittämisprosessien käyttämi-

nen edellyttää systemaattista lähestymistapaa ja sillä saavutetaan parempia tuloksia 

kuin arkiajatteluun ja kokemukseen perustuvalla tutkimuksella. Tutkimuksellisen ke-

hittämistoiminnan tavoitteena on aina konkreettinen muutos. (Rantanen & Toikko, 

2009.) 

 

Koska paikallislehtien ja yleensä viestintäliiketoiminnan, kuten minkä tahansa liike-

toiminnan, kehittäminen on reaaliaikaista ja mieluummin tulevaisuuteen kuin men-

neeseen suuntautuvaa, tutkimuksellinen kehittäminen sopii siihen hyvin.  

 

Yritysmaailmassa, jossa tavoitellaan taloudellista kannattavuutta ja voittoa, tutkimus-

aiheiden tulee liittyä todellisiin olemassa oleviin ongelmiin. Perustutkimuksen tekemi-

seen ei yleensä ole mahdollisuutta tai se seuraa tutkimuksellisen kehittämisen kautta 

saavutettuja tavoitteita ja tietoja. Kehitystoiminnan pohjana ovat lähes aina yrityksen 

liiketaloudelliset tavoitteet ja kehitystarpeet. Systemaattinen kehitystoiminta edellyttää 

halua ja tarvetta asettaa innovatiivisia tavoitteita. (Hyötyläinen 2007.) 

 

Tässä opinnäytetyössä toimitaan tutkimuksellisen kehittämistyön kentässä valittaessa 

ne sosiaalisen median muodot, jotka otetaan käyttöön. Tutkimuksellinen kehittämis-

työ perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen eri yhteistyökumppaneiden kanssa koko 

tutkimusprosessin ajan. Arkiajattelupohjaisessa kehittämistyössä vuorovaikutus on 

vähäisempää. Tutkimuksellisen kehittämistyön eri vaiheista raportoidaan kaikissa 

kehitystyön tekovaiheissa. Arkiajattelupohjaisessa menetelmässä raportti tehdään 

lopuksi, jos tehdään ollenkaan.  

 

Tutkimuksellinen näkökulma voi olla kuvaava, selittävä tai kehittävä tutkimus, toimin-

tatutkimus tai projektitutkimus, jonka tuotoksena on tutkimustulos. Tutkimuksellinen 

kehittäminen sijoittuu tieteellisen tutkimuksen ja arkiajattelupohjaisen kehittämisen 

väliin. Tutkimuksellisuus kehittämistyössä tarkoittaa järjestelmällisyyttä, tiedon han-

kintaa, analyyttisyyttä, kriittisyyttä ja uuden tiedon luomista sekä jakamista. Tutkimuk-

sellinen kehittäminen on työelämälähtöistä ja perustuu kykyyn tunnistaa organisaati-
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ossa ja työssä olevia kehittämistarpeita. Kehittämistyö voi perustua joko uuden kehit-

tämiseen tai olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseen.   

 

Tutkimusasetelma on alkuvaiheessa ja menetelmää mietittäessä kartoittava ja selit-

tävä.  Ajallisesti kysymyksessä on pitkittäistutkimus, koska toimintaa seurataan joku 

tietty aikaväli. Tämä projekti on lähtökohdiltaan kehittävä tutkimus. 

 

2.1 Tutkimusmenetelmät   

 

Tässä opinnäytetyössä käytetään lähtökohtana tapaustutkimusta. Siinä haetaan tark-

kaa tietoa jostain yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa 

olevia tapauksia. Tutkimuksessa käytetään apuna monipuolisesti eri menetelmillä 

saatuja tietoja. Asioita selvitetään miten ja miksi -kysymysten avulla.  (Hirsjärvi ym. 

2010, 134.) 

 

Asioita selvitetään kyselyillä, haastatteluilla sekä havainnointia ja sisällönanalyysiä 

tekemällä. Kyseessä on pääosin laadullinen tutkimus. Valittavan sosiaalisen median 

käyttöä tarkastellaan myös määrällisesti, hyödyntäen Google Analytics -työkaluja. 

Tutkimuskohteena on Joroisten Lehden sosiaalisen median välineen valinta, sen 

käyttöönotto ja merkitys.  

 

Aluksi valitaan kyselytulosten, teoriaan perehtymisen ja oman pohdinnan perusteella 

Joroisten Lehdelle sopiva sosiaalisen median muoto, joka otetaan käyttöön. Koska 

tutkimukseen liittyy sosiaalisen median ja alueen yhteisöllisyyden kehittämisen näkö-

kulma, tutkitaan myös Joroisten Lehden sekä kunnan välistä suhdetta ennen sosiaa-

lisen median käyttöön ottoa sekä tarkastellaan Joroisten Lehden merkitystä alueen 

yhteisöllisyyden kehittymisessä. Kun sosiaalisen median sovellus on otettu käyttöön, 

sen toiminnasta tehdään sisällönanalyysi ja sitä havainnoidaan eri työkalujen avulla. 

Lopuksi kysytään lehden lukijoilta toiveita ja mielipiteitä toiminnasta ja suunnasta, 

mihin sitä tulisi kehittää.   

 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä yksittäisen tapauksen kuvaaminen. Niitä käsitel-

lään luonnollisessa ympäristössään ja kuvaillaan sitä eri kulmista yksityiskohtaisesti. 

Tavoitteena ei niinkään ole yhteyksien löytäminen eikä tulevaisuuden ennustaminen, 

vaan mahdollisimman tarkka ja totuudenmukainen tilanteen kuvaaminen. Tapaustut-
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kimukset ovat tyypillisiä kehittämistehtäviä eri organisaatiossa. (Saaranen-

Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006.) 

 

2.2 Aineiston kerääminen  

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä vaiheessa valitaan Joroisten Lehdelle sopivin sosiaa-

lisen median sovellus. Toimivimpia käytäntöjä etsitään eri lehtien sosiaalisen median 

käyttökokemusten pohjalta. Lähinnä keskitytään paikallislehtiin, koska heillä on sa-

mantyyppinen tilanne resurssien ja toimintaympäristön suhteen kuin Joroisten Leh-

dellä. Lisäksi haastatellaan joitain median edustajia, joilla on laaja kokemus sosiaali-

sen median hyödyntämisestä ja käyttämisestä pitkällä aikavälillä.  

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään muun muassa seuraavat asiat: 

 mitä sosiaalista mediaa/medioita lähdetään käyttämään? Miksi? Mitä tavoitel-

laan? 

 kuinka sosiaalista mediaa käytetään, mitä elementtejä otetaan mukaan? 

 kuinka sosiaalisen median vaikuttavuutta seurataan ja tutkitaan? 

 mikä Joroisten Lehden merkitys on ollut joroislaisuuden puolestapuhujana tä-

hän mennessä, ja mitä uutta sosiaalinen media voisi siihen tuoda ja miksi? 

 miten Joroisten Lehden kannattavuutta voisi kehittää sosiaalista mediaa hyö-

dyntämällä? 

 

 

Seuraavaksi valitaan ne sosiaalisen median välineet, joita lähdetään käyttämään ja 

otetaan ne käyttöön. Tämän jälkeen tulee seurantajakso, jonka aikana tarkastellaan 

sosiaalisen median käyttöä ja vaikuttavuutta Joroisten Lehden ja sosiaalisen median 

käyttäjien välillä. Tulokset analysoidaan ja tehdään kehittämisehdotukset. Tässä toi-

sessa vaiheessa selvitetään seuraavanlaisia asioita: 

 kuinka valittu sosiaalinen media tavoittaa asiakkaat? 

 kuinka sosiaalinen media lisää vuorovaikutusta? 

 kuinka paljon sosiaalisen median käyttöönotto vaikuttaa Joroisten Lehden net-

tisivujen käyttöön ja kuinka sosiaalista mediaa voi tässä hyödyntää? 

 mitä muita hyötyjä ja haittoja sosiaalinen media tuo Joroisten Lehdelle? 

 kuinka toimintaa voi kehittää edelleen? 
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Selvitettäessä asian taustaa ja sidottaessa tutkittava asia nykyiseen tilanteeseen, 

perehdytään aiheeseen liittyvään teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin sekä kerätään ai-

neistoa kyselyn ja havainnoinnin avulla. Benchmarking–menetelmällä tutkitaan, mitä 

sosiaalista mediaa olisi mahdollista lähteä Joroisten Lehdessä käyttämään.   

 

Sosiaalisen median oltua käytössä tutkitaan vuorovaikutuksen määrää, yleensäkin 

kontaktien määrää ja vaikuttavuutta. Tässä käytetään tutkimusmenetelmänä havain-

nointia ja sisällönanalyysiä. Joroisten Lehdellä on käytössä nettisivujen käyttöä ana-

lysoiva Google analytics -ohjelma. Siitä seurataan sosiaalisen median kautta lehden 

nettisivustoille tulevan liikenteen määrän kehitystä, eli mitkä ovat olleet 

www.joroistenlehti.fi -sivustolla käyneiden yleisimmät liikenteen lähteet. Samasta 

raportista saadaan tarkkaa tietoa nettisivuilla kävijöiden määrästä, sivustolla käytetys-

tä ajasta ja monista muista seikoista. Myös Facebookin omat työkalut ovat apuna 

julkaisujen kattavuuden ja erilaisten tunnuslukujen etsimisessä.   

 

Joroisten Lehden vaikuttavuutta alueen yhteisöllisyyden kehittymiseen tutkitaan sosi-

aalisen median käytön lisäksi tutustumalla Joroisten Lehden entisen päätoimittaja 

Olavi Hyvösen Joroisten Lehdessä olleista jutuista kokoamaan kirjaan sekä haastat-

telemalla kunnanjohtaja Tenho Hotarista. Henkilöhaastattelujen avulla selvitetään 

Joroisten Lehden vaikuttavuutta ennen sosiaalisen median käyttöönottoa. 

 

Lopuksi tehdään kysely aktiivisille Facebookin käyttäjille tulevaisuuden toiveista ja 

tämän hetken tilanteesta. Tämän aineiston analyysissä käytetään myös sisällönana-

lyysimenetelmää.  

 

Sisällönanalyysi tarkoittaa aineiston tarkastelua eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsi-

en ja asioita tiivistäen. Analysointi tehdään valmiiksi tekstimuotoon saatetuista aineis-

toista. Tätä menetelmää käyttäen saadaan aikaan tiivistetty kuvaus tutkittavasta asi-

asta. Tämä kuvaus kytkee tutkimustulokset laajempaan kokonaisuuteen ja muihin 

olemassa oleviin tutkimustuloksiin. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan lähinnä sanallista 

tekstin sisällön kuvailua. Se voi puolestaan pitää sisällään myös sisällön erittelyä, 

joka on laskennallisten tulosten kuvaamista. Laadullinen sisällönanalyysi tarkoittaa 

tulosten pirstomista pieniin osiin, käsitteellistämistä, ja järjestämistä uusiksi kokonai-

suuksiksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Tulevaisuuden toiveita kysy-

tään muutamalta henkilöltä.   

 

http://www.joroistenlehti.fi/
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Käyttäjien kyselyn analysointia ja 
raportin viimeistely 

3-4/2013 

Kysely sovelluksen käyttäjille 
toiminnasta ja toiveista 3/2013 

Sovelluksen sisällön ja vaikuttavuuden  
tarkempi tutkimusjakso 15.-31.1.2013 

Sisällön ja vaikuttavuuden  
tutkimusjakso 8/2012-2/2013 

Valittava sosiaalisen median sovellus 
käyttöön 8/2012 

Havainnointia resursseista  
3-8/2012 

Kysely sopivasta sosiaalisen  
median sovelluksesta  

paikallislehdille ym.  3/2012 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tietoa kerätään muun muassa havainnoimalla. Tutki-

muksellinen havainnointi on systemaattista tarkkailua, joka on järjestelmällisempää, 

suunnitellumpaa ja kriittisempää kuin arkipäivän havainnot. Havainnoinnin avulla 

saadaan tietoa esimerkiksi siitä, kuinka ihmiset käyttäytyvät ja mitä tapahtuu luonnol-

lisessa toimintaympäristössä tai kuten tässä tapauksessa mitä sosiaalisesta mediasta 

ajatellaan laajemmin. Havainnointia käytetään kyselyjen täydentäjänä. Tutkimuksen 

tekemiseen kuluu aikaa noin vuosi, työ aloitetaan keväällä 2012 etsimällä sopiva so-

siaalisen median sovellus ja sen tekeminen päättyy keväällä 2013 aineiston analyy-

siin ja tutkimusraportin kirjoittamiseen. (Kuvio 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analysointia  

ja kirjoittamista  

                    3/2012-5/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Aikajana tutkimuksen toteuttamisesta 
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3 JOROISTEN LEHTI OSANA PAIKALLISIDENTITEETTIÄ 

 

 

Sanomalehdistön perusta on alueellisuus. Alue voidaan ymmärtää esimerkiksi sosi-

aalisesti ja kulttuurisesti rakentuneeksi käsitteeksi. Alueellisten lehtien kuuluu kertoa 

oman alueen uutiset paremmin kuin muiden. Journalistit muodostavat usein alueelli-

sen identiteetin osana yhteisöllisyyttä ja sen pyrkimyksenä on paremman tulevaisuu-

den rakentaminen. Ihmisten identiteetin lähteinä alueellisuus ja paikallisuus ovat 

merkittäviä sukupuolen, etnisyyden, iän, ammatin ja muiden seikkojen ohella.  Sano-

malehdestä aluetta katsotaan yleisesti levikkialueen näkökulmasta. On tavallista, että 

tunne oman alueen merkityksellisyydestä korostuu, kun aluetta uhataan tai alue on 

valtakiistojen kohteena. Tällöin alueen merkitys saattaa näyttäytyä ulkopuolisille jopa 

korostetun ja liioitellun yhtenäisenä. Sanomalehdet myös osaltaan muodostavat ih-

misten käsitystä kuulumisesta tiettyihin yhteisöihin, koska ne korostavat vain tämän 

kyseisen alueen asioita ja näiden ihmisten asioiden ajamista ja puolustamista. Vaikka 

ihmiset eivät ole koskaan tavanneet toisiaan, heille syntyy yhteenkuuluvuuden tunne. 

(Hujanen Virtapohjan mukaan 1997, 99, 101–103,107.) 

 

Media rakentaa yhteisöllisyyttä monin eri keinoin. Ihmisiä sitoo näissä kuvitelluissa 

yhteisöissä toisiinsa joku muu kuin kasvotusten syntyvä vuorovaikutus, mutta ne ovat 

yhtä tosia kuin varhaiset kasvokkain kohdanneet kyläyhteisöt. (Seppänen & 

Väliverronen 2012, 105.)  

 

Elämä on jatkuvaa identiteetin rakentamista. Identiteetti on ihmisen käsitys itsestä 

suhteessa vallitsevaan tilanteeseen. Maailman muuttuessa ihmisen identiteetti muo-

vautuu uusien sosiaalisten suhteiden, tehtävien ja ammattien myötä ja samalla mah-

dollistuu myös vahvemman minäkuvan rakentuminen ja parempi hyvinvointi. Media 

on osaltaan mukana tässä rakennustyössä välittämällä ihmisiä kiinnostavaa materi-

aalia ja sitä kautta samaistumisen mahdollisuuksia. (Mustonen Virtapohjan mukaan 

1997, 149–151.) 

 

Ihmiset muodostavat identiteettinsä ja maailmankuvansa osia medioita seuraamalla. 

Se tarjoaa aineksia tiedollisen ja tunneperäisen suhteen muodostamiseen maailmaan 

ja toisiin ihmisiin. Media muodostaa sen tason, johon peilaamme omia ajatuksiamme, 

arvojamme ja kulutustottumuksiamme. Media ei sanele eikä muodosta identiteettejä, 

mutta auttaa niiden muodostamisessa. (Seppänen & Väliverronen 2012, 43.) 
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Ihminen tuntee olonsa turvalliseksi tuntiessaan kuuluvansa johonkin ja löytäessään 

paikkansa. Ryhmän luoma turvallisuuden tunne merkitsee paljon ja sen vuoksi paikal-

lisidentiteetti on tärkeä perusta ihmisten minän tuntemiselle. Yleensä paikallisidenti-

teetti määräytyy lapsuus- ja nuoruusvuosien kotiseudun mukaan. Tämän kuvan luo-

misessa paikallislehdillä on oma roolinsa. (Mustonen Virtapohjan mukaan 1997, 145–

156.) 

 

3.1 Joroisten Lehti  

 

Joroisten Lehti on pääasiassa Joroisissa ilmestyvä tilattava paikallislehti. Se kuuluu 

ESV-paikallismediat Osakeyhtiöön, joka on puolestaan osa Etelä-Savossa toimivaa 

Länsi-Savo-konsernia. Joroisten Lehti on ilmestynyt vuodesta 1948 ja sen tämänhet-

kinen levikki on noin 2 500 kappaletta (Kuvio 2). Kolmasosa lehdistä tilataan Jorois-

ten ulkopuolelle. Joroisten Lehdessä työskentelee kolme vakituista henkilöä, päätoi-

mittaja, toimittaja ja asiakasneuvoja. Näiden lisäksi ilmoitusmyynti ja ilmoitusvalmis-

tus hoidetaan osittain konsernin päätoimipaikasta Mikkelistä. Paikalliset ilmoitukset 

ottaa vastaan ja tekee asiakasneuvoja. 

 

 

 

KUVA 1. Kartta Etelä-Savosta. (Etelä-Savon maakuntaliitto) 
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Joroisten Lehti on levikiltään pienin konsernin yhdeksästä paikallislehdestä. Liike-

vaihdoltaan se on myös pienimpien joukossa. Joroisten Lehden osuus konsernin lii-

kevaihdosta on noin 0,5 prosenttia. 

 

Kolmen henkilön toimitus on suhteellisen haavoittuvainen toiminnan kannalta. Jos 

yksi on poissa, kuormittuvat toiset. Pienen lehden tekemisessä on kuitenkin sama työ 

kuin laajemmalle leviävän lehden toimittamisessa. Materiaalia on tuotettava saman 

verran ja taittotyössä on yhtä paljon tekemistä. Töitä ei voi siirtää eteenpäin, koska 

lehden on ilmestyttävä määräpäivänä. 

 

Lehden perussivumäärä on yleensä 12, teemalehdissä 16, ja laajemmissa lehtien 

yhteisissä teemaliitteissä 12-sivuisen peruslehden sisään rakennetaan 8–16-sivuinen 

erillinen liite. Yhteisiä liitteitä tehtäessä juttujen kirjoittaminen on yleensä jaettu melko 

tasapuolisesti ja taittovastuu on ollut henkilöstöresurssien vuoksi pääsääntöisesti 

muualla kuin Joroisissa.  

 

Joroisten Lehti on eteläsavolaisen lehtikonsernin pohjoisin lehti (Kuva 1.) ja heti naa-

purissa Pohjois-Savon puolella vastassa on kilpaileva konserni, Keskisuomalainen 

Oyj, omine lehtineen. Joroinen kuuluu Varkauden talousalueeseen. Joroisissa päivit-

täin ilmestyvistä sanomalehdistä tilatuin on Savon Sanomat ja sen uutisointi keskittyy 

Pohjois-Savon asioihin. Koska Joroisten Lehti toimii yksin, ilman oman konsernin 

päivälehden tukea puskurina maakunnan rajalla, lehdellä on merkittävä tehtävä Ete-

lä-Savon maakunnan puolestapuhujana. Muut Länsi-Savo-konsernin lehdet, kuten 

esimerkiksi Juvan Lehti, Kangasniemen kunnallislehti ja Pitäjänuutiset, toimivat sel-

keämmin maakunnan sisällä konsernin oman päivälehden toiminta-alueella. Paikallis-

lehden tehtävä on pitää oman pitäjän puolia. Joroislaiset käyttävät koko ajan enem-

mäni Varkauden palveluja. Sieltä myös yritetään hankkia ilmoitustuloja lehteen. Me-

neillään oleva keskustelu Keski-Savon alueen kuntien tiiviimmästä ja lisääntyvästä 

yhteistyöstä aiheuttaa uusia pohdintoja myös Joroisten Lehdelle. 

 

Joroisten historia ja paikallinen kulttuuri vahvistavat osaltaan joroislaisten yhteisölli-

syyttä. Varkaus on erotettu kauppalaksi Joroisten ja Leppävirran kunnista vuonna 

1929. Joroinen on ollut ja on edelleen vahva maatalouspitäjä, kun taas Varkautta 

leimaa voimakas teollinen perinne. Yhteisöllisyyttä kuntaan on osaltaan ollut luomas-

sa myös Joroisten Lehti, joka on ollut olemassa vuodesta 1948. 
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Joroisten Lehdellä on vahva toimintakulttuuri. Merkittävän leiman tähän on tuonut 

lehden pitkäaikainen päätoimittaja Olavi Hyvönen, joka on ollut lehden päätoimittaja 

ja omistaja lähes 40 vuoden ajan 1960-luvulta aina 1990-luvun lopulle saakka.   

 

 

 
 

 

KUVIO 2. Joroisten Lehden levikki kappaleina 2009–2012. (Länsi-Savo-konserni, 

2012)  

 

 

Yritysten määrän vähenemisen vuoksi ostoksille suunnataan yhä useammin lähikau-

punkeihin ja kauemmas. Kuopion merkitys korostuu vielä Joroisten korkeudella. Ju-

valta matkataan jo Mikkeliin ja etelään päin. Joroislaisille ilmoittajille tämä tarkoittaa 

tiukkaa kilpailua, ilmoittelun lisäämisen tarvetta ja mahdollisesti jossain vaiheessa 

myös loppumista.  
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Ilmoittajilla on tänä päivänä käytössään lukuisia ilmoitusväyliä, painettu media ei vält-

tämättä ole paras ja ainoa vaihtoehto. Toisaalta paikallinen uutisympäristö on edel-

leen tehokas markkinointipaikka myös verkossa. Paikallislehdessä markkinoija on 

kuin suuri petokala pienessä lammessa, Internetissä taas kuin pieni kala valtameres-

sä. Monikanavaisessa toiminnassa, jossa uutiset syötetään nopeasti verkkoon ja ne 

taustoitetaan paperisessa lehdessä, asiakas, eli lukija, saa hyötyä nopeammin ja 

kohdennetummin. Verkko mahdollistaa myös mainonnan kohdentamisen entistä te-

hokkaammin. Tuotteita tilataan yhä enemmän Internetistä ja palveluita myös varataan 

ja vertaillaan sitä kautta. Tuotteita voi hankkia mistä päin maailmaa tahansa verkon 

kautta. Tämä on tietysti uhka paikallisille yrityksille, mutta myös mahdollisuus, mikäli 

joroislaisten tuotteiden tai palveluiden luonne taipuu kuljetukseen toiselle puolelle 

maailmaa. 

 

3.2 Joroisten Lehden kannattavuuden kehitys  

 

Länsi-Savo-konserni hankki Joroisten Lehden omistukseensa vuonna 2000.  Lehden 

hankintaan konserniin vaikutti lehden sijainti maakunnassamme ja myyjän aktiivisuus. 

Markkinaolosuhteet ja lehden koko huomioon ottaen konsernissa ei odoteta huimaa 

liiketulosta. -- Tietysti yksi näkökohta on konsernin yhteistyö. Joroisten Lehti tuottaa 

osaltaan yhteistä aineistoa, joka hyödyttää muita konsernin lehtiä. Tämä puolestaan 

auttaa saamaan aikaan myyntiä muualla. (Tikka I, 2010.) 

 

Joroisten Lehden tulot muodostuvat tilauksista ja ilmoituksista. Noin 90 prosenttia 

tilaustuloista saadaan kestotilauksista, joita Länsi-Savo-konsernissa kutsutaan Etuti-

lauksiksi.  Muut tulot muodostuvat kopiointipalvelusta sekä korvauksesta aluetoimi-

tuksena toimimisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että Joroisten alueen uutiset Länsi-Savo 

ja Itä-Savo -lehtiin toimittaa Joroisten Lehti.   

 

Joroisten Lehden tilaustuottojen osuus on reilut 40 prosenttia liikevaihdosta. Kymme-

nessä vuodessa luku on kasvanut noin kolme prosenttiyksikköä. Vuonna 2001 lehti 

muuttui yksipäiväiseksi ja sen ilmestymispäiväksi tuli aiempien tiistain ja perjantain 

sijasta torstai. Muutoksen vuoksi tilaushintaa laskettiin. Vuonna 2000 Joroisten Leh-

den ilmestyessä vielä kahdesti viikossa, kestotilauksen hinta oli 285 markkaa eli 47,9 

euroa. Vuoden lopussa, kun ilmestymispäiviä oli vain yksi, lehden kestotilausta mark-

kinoitiin 40 eurolla. Vuoteen 2004 saakka hinnannousu oli varsin maltillista, kyseisen 
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vuoden kestotilaus maksoi 42,50 euroa. Vuonna 2012 Joroisten Lehden Etutilaus eli 

kestotilaus maksoi 69 euroa. 

 

 

TAULUKKO 1. Joroisten väkiluku ja Joroisten Lehden tilaukset vuosina 1951–2010. 

(Lähde: Tilastokeskuksen tietokanta sekä vuosi 2010 väestörekisterikeskus.) 

 

 

 

Kun siirryimme kaksipäiväisyyteen 1981, varauduin noin 200 tilauksen menetykseen, 

mutta hämmästyksekseni se nousi samalla summalla. Lukijat antoivat arvoa tehok-

kaammalle uutistarjonnalle. Kerroimme tiistaina viikonvaihteen tapahtumat samaan 

aikaan Warkauden Lehden kanssa. Perjantaina kerroimme, mitä viikolla tapahtui ja 

edessä olevana viikonvaihteena tapahtuu. Levikki alkoi vuosituhannen vaihteessa 

laskea muun muassa sen vuoksi, että monet lapsilleen lahjatilanneet vanhemmat 

kuolivat, eivätkä lapset paikkakunnasta vieraantuneena halunneet itse tilata. Ikävä 

kyllä, väki väheni muutenkin. (Olavi Hyvönen, päätoimittajana Joroisten Lehdessä 

vuosina 1963–2000.) 

 

Tilaustuottojen osuus on saatu pidettyä kymmenen vuoden ajan nousussa, vaikka 

tilausten määrä on samalla ajanjaksolla vähentynyt yli 600 kappaleella. Tämä selittyy 

tilaushinnan nostamisella. Vuosina 2000–2012 tilaushinta on noussut 40 eurosta 69 

euroon, eli 72,5 prosenttia. 

 

VUOSI VÄKILUKU TILAUKSET TILAUSPROSENTTI 

1951 8590 850 9,89 

1960 7800 1050 12,46 

1970 6718 1920 28,58 

1981 6267 3193 50,95 

1990 6401 3498 54,65 

2000 5909 3134 53,04 

2010 5394 2463 45,66 
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Hinnan nostaminen on ollut mahdollista, koska Joroisten Lehdellä ei ole suoraan sitä 

vastaavaa ydinkilpailijaa eikä hinta ole päivälehtiin verrattuna korkea. Ydinkilpailijaksi 

voinee kuitenkin lukea Warkauden Lehden, joka torstaisin, eli Joroisten Lehden il-

mestymispäivänä, jaetaan usein Joroisissa jokaiseen talouteen. Warkauden Lehden 

sisältö ei tietenkään vastaa Joroisten Lehden pelkästään Joroista koskevaa ja aina 

pitäjään jollain tavalla sidoksissa olevaa aineistoa. Varkauden lehden päälevikkialue 

on Keski-Savo eli Varkaus, Joroinen, Leppävirta, Heinävesi ja Rantasalmi.  

 

Joroisten Lehden tilausten määrä ei ole radikaalisti pudonnut, vaikka lehden tilaushin-

taa on viime vuosina nostettu prosentuaalisesti paljon. Levikintarkastus Oy:n tilasto-

jen mukaan päivälehtien eli 4–7 kertaa viikossa ilmestyvien lehtien levikki laski vuosi-

na 2008–2009 noin 3,3 prosenttia. Sen sijaan paikallislehtien ja muiden 1–3 kertaa 

viikossa ilmestyvien lehtien yhteislevikki pieneni vain 1,4 prosenttia. Joroisten Lehden 

levikki laski vuodesta 2011 vuoteen 2012 vain kolmen tilauksen verran, eli 0,5 pro-

senttia, mikä oli pienin Länsi-Savo konsernin paikallis- ja päivälehtien levikin pudotus. 

 

Mediayritykset toimivat kahdella taloudellisella jalustalla. Ne myyvät tuotteensa lisäksi 

myös yleisöä ilmoittajille. Itse asiassa suurin osa tuloista saadaan yleensä mainosta-

jilta. Niinpä voidaan ajatella lehtien lukijoiden olevan tuotteistettuja hyödykkeitä, joita 

myydään ilmoittajille. Tällöin kaupataan kontaktia yleisöön. (Seppänen & 

Väliverronen 2012, 131–132.) 

 

Joroisten Lehden ilmoitustuottojen osuus on pienentynyt muutaman prosenttiyksikön 

verran viimeisten kymmenen vuoden aikana. Euromääräisesti ilmoitustuotot ovat py-

syneet lähes samana viimeisen kymmenen vuoden aikana. Matalimmalla käytiin 

vuonna 2005 ja eniten euroja saatiin ilmoituksista vuonna 2008. Vuonna 2012 ilmoi-

tusmyynti lähti uuteen nousuun kasvaen vuodesta 2008 peräti reilut kymmenen pro-

senttia. Ensimmäiset ilmoitukset Joroisten Lehden verkkosivuille myytiin syksyllä 

2012.  

 

Ilmoitusten saaminen Joroisten Lehteen on entistä haastavampaa. Joroisissa toimivia 

ja pelkästään joroislaisille asiakkaille tuotteitaan tarjoavia yrityksiä on koko ajan vä-

hemmän. Ilmoitusmyyntiä on siis koko ajan ulotettava laajemmalle alueelle. Varkau-

dessa esimerkiksi toimii useita, lähinnä maatalousalan, yrityksiä, joille Joroinen on 

keskeinen markkina-alue. Joroisten Lehti pyrkii tarjoamaan ilmoituksille sopivan teks-

tiympäristön toteuttamalla erilaisia teemoja lähes joka toinen viikko. Näitä ovat esi-

merkiksi rakennus, liikenne, metsätalous, maatalous, koulujen alku, Musiikkipäivät, 
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liikunta ja harrastus. Noin kerran kuukaudessa näihin teemoihin on mahdollista yhdis-

tää lehden peittojakelu koko pitäjään.  

 

Myös muut yrittäjät ja julkisyhteisöt kiinnostuvat lehdestä, jos sen levikkiä saadaan 

merkittävästi kasvatettua ja jakelua ulotettua kauemmas Etelä-Savoon. Tämä on 

mahdollista konsernin yhteistyössä toteuttamien liitteiden ja yhteisten teemasivujen 

avulla. Esimerkiksi Puruveden ja Juvan Lehden kanssa yhteistyössä toteutetuissa 

teemaliitteissä on 30 000 painos, jolloin lehtiä on jaettu peittona seitsemän kunnan 

alueelle ja lisäksi irtopainoksina esimerkiksi ABC-asemilla ja muissa matkailukohteis-

sa. Tällainen yhteistyö vaatii tekijöiltä selkeää yhteistä tahtoa ja valmiutta siihen, että 

joskus saatetaan tehdä niin sanotusti turhaa työtä. Täytyy myös olla valmis pelaa-

maan yhteiseen pussiin, pelkän oman lehden edun tavoittelemisen sijaan.  

 

Vuodesta 2007 alkaen on toteutettu vuosittain 3–4 yhteistä teemalehteä konsernin 

muiden paikallislehtien kanssa. Tämä näkyy ilmoitustulojen kasvuna. Ilmoitustilaa 

näihin lehtiin on saatu myytyä Varkauden lisäksi Kuopioon, Pieksämäelle, Jyväsky-

lään ja Joensuuhun. Ilmoituksen ostopäätöstä tehdessä asiaan vaikuttavat muun 

muassa yrityksen koko, toimipaikka ja myös henkilöstön määrä (Bergström, Leppä-

nen 2009, 145–149). Ilmoitustulojen väheneminen vuonna 2001 johtunee puhtaasti 

lehden siirtymisestä yksipäiväisyyteen. Vuoden 2012 kasvu on tullut Jari-Pekka lii-

kenneaseman avaamisen ansiosta. Muita ilmoitustuloihin vaikuttaneita asioita on 

muun muassa lehden muuttuminen kuusipalstaiseksi vuoden 2004 alusta alkaen.  

 

Henkilöstökulujen kehitys on ollut kymmenen vuoden aikana useita kymmeniä tuhan-

sia euroja, huolimatta siitä, että vuoden 2010 alusta henkilöstön määrä putosi neljäs-

tä kolmeen. Materiaalit ja palvelut sisältävät pääasiassa painokulut. Vuonna 2001 

lehti alkoi ilmestyä kerran viikossa, mikä näkyy kulujen pienenemisenä. Konsernin 

omaan lehtipainoon siirryttiin vuonna 2006. Painopaikan vaihtuminen ei näy kulura-

kenteessa. Pienet muutokset voivat johtua lehden vuosittaisen sivumäärän vaihtumi-

sesta ja paperin laadun muutoksista. 

 

On huomioitava, että iso osa Joroisten Lehden maksamista kuluista palautuu Länsi-

Savo-konsernille. Lehti painetaan konsernin omassa lehtipainossa, tietohallinto hoi-

detaan sieltä käsin, samoin hallinto. Joroisten Lehti on vuokralla Länsi-Savon omis-

tamassa kiinteistössä.  
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3.3 Joroisten kunta ja Joroisten Lehden merkitys kunnassa 

 

Joroinen on 382-vuotias kunta. Varkaus on ollut osa Joroista ja Leppävirtaa aina vuo-

teen 1929, jonka jälkeen se on erotettu kauppalaksi.  

 

Varkauden seutu erotettiin Joroisten pitäjästä Leppävirtaan vuonna 1639. Joroislaista 

asutusta syntyi tulevan kaupungin ympärille Kuvansin kylälle moneen otteeseen. 

Isonjaon aikana 1800-luvun alussa Kuvansi oli kuitenkin sekä Joroisten että Leppävir-

ran takamaata, josta myös Pieksämäen talolliset olivat kiinnostuneita. Varkauteen 

syntynyt ruukkiyhdyskunta tarvitsi työntekijöitä ja nämä asettuivat asumaan Joroisten 

rajamaille, Lehtoniemeen sekä Taulumäelle. Joroisiin kuulunut tehdasyhdyskunta 

työllisti ensimmäinen maailmansodan aikaan parhaimmillaan jopa 600 henkilöä. Teol-

linen kehittyminen edesauttoi Kuvansin rakentamista. Kun Varkauden kauppala aika-

naan perustettiin, sijainniltaan kauppalan läheisyydessä olleet asujaimistot liitettiin 

siihen. Joroisten kunta luopui mieluusti tuolloin rasittaviksi koetuista taajamista, mutta 

menetti samalla noin 2 500 asukasta. Joroisten ja Varkauden raja asettui tuolloin Ku-

vansinjokeen, Kuvansin jäädessä edelleen osaksi Joroista. (Södersved 2005, 28.) 

 

Joroinen on tehnyt runsaasti yhteistyötä sekä pienempien naapurikuntien että Var-

kauden kanssa. Uudessa kuntarakennemallissa Joroinen kuuluu Keski-Savon selvi-

tysalueeseen yhdessä Pieksämäen ja Heinäveden kanssa. Sosiaali- ja terveyspalve-

lujen järjestämisestä kunnanvaltuusto teki päätöksen yhteistyön aloittamiseksi Var-

kauden kanssa 26.3.2012. Kunnan sisällä ja luottamusmiesten keskuudessa asiaa 

sekä kannatetaan että vastustetaan.  

 

Suomen kuntarakenne tulee muuttumaan tulevaisuudessa rajusti ja samaan aikaan 

myös yhteistyö lisääntyy. Pienissä kunnissa tapahtuu muuttoa poispäin. Myös kunta-

laisten ikärakenne tulee pienissä kunnissa muuttumaan jyrkimmin, muutos on sa-

mansuuntainen koko maassa. Vanhusten määrä lisääntyy ja työikäisten määrä vähe-

nee.  Vuoden 2007 alussa Suomessa oli 416 kuntaa, kun kymmenen vuotta aikai-

semmin kuntia oli 452. Enimmillään kuntia on ollut yli 600.  (Saarinen 2009, 1–2,15.) 

 

Joroisten Lehden tilaajista on tilaajarekisterin mukaan noin kaksi kolmasosaa paikka-

kuntalaisia. Loput asuvat pääosin pääkaupunkiseudulla. Etelä-Savon maakuntaliiton 

kuntavaaliehdokkaille laatimassa oppaassa todetaan muun muassa Etelä-Savossa 

asuvien määrän vähentyneen 2000-luvulla vuosittain noin tuhannella asukkaalla. 
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Muuttoliike tullee kääntymään positiiviseksi useimmissa Etelä-Savon kunnissa ennen 

vuotta 2025. Tästä huolimatta iäkkään väestörakenteen vuoksi luonnollinen väes-

tönmuutos (syntyneet – kuolleet) pysyy niin suurena, että väestö vähenee kaikissa 

kunnissa. Joroisissa tilanne näyttää pysyvän naapurikuntia parempana. Väestö vä-

henee, mutta hitaammin kuin naapureissa. Joroisissa on vuonna 2040 ennusteen 

mukaan 4605 ihmistä. (Taulukko 2.) 

 

 

TAULUKKO 2. Joroisten väestöennuste 2015–2040  

(Etelä-Savon maakuntaliiton opas 2012 ) 

 

 

 

Vapaa-ajanasukkaat tulevat jatkossa viettämään enemmän aikaansa Joroisissa ja 

heidän suhteensa Joroisiin tiivistyy. Lukumääräisesti vapaa-ajanasukkaita on Joroi-

sissa kuitenkin vähän suhteessa moniin muihin Etelä-Savon kuntiin.  

 

Keskustelua käydään myös siitä, tuleeko Keski-Savon alueen kuulua Pohjois- vai 

Etelä-Savon maakuntaan. Kävipä kuntauudistuksessa kuinka tahansa, ihmisten koti-

paikkaidentiteetti kaipaa vahvistusta paikallislehden toimivuuden näkökulmasta. Kun-

tarajojen muutokset aiheuttavat toisaalta uhkan mutta tuovat myös uusia mahdolli-

suuksia. Lisäksi nuorten ihmisten ja kaikkien asiakkaiden sitouttamista lehteen olisi 

vahvistettava ja tuettava muun muassa ottamalla käyttöön välineitä ja tekniikoita, joita 

asiakkaillakin on.  

 

Joroisten Lehden toiminta-alueella väki vähenee. Tämä tarkoittaa ilmoittajiemme asi-

akkaiden vähenemistä, samoin kuin Joroisten Lehden paikallisten tilaajien. Näiden 

alueella asuvien asiakkaiden keski-ikä nousee. Tämä puolestaan johtaa siihen, että 

JOROINEN 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Syntyneet 47 45 43 41 41 41 

Kuolleet 69 69 69 70 73 75 

Luonnollinen 
väestönlisäys 

-22 -24 -26 -29 -32 -34 

Nettomuutto -15 -2 5 8 10 12 

Väestönlisäys -37 -26 -21 -21 -22 -22 

VÄKILUKU 5176 5033 4924 4822 4715 4605 
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yritysten määrä Joroisissa vähenee. Ihmiset suuntaavat ostoksille ja liikkuvat palve-

luiden perässä lähikaupunkeihin ja hankkivat tuotteita nettikaupoista. 

 

Väestön ikääntyminen tarkoittaa, että Internetin käyttöön siirrytään keskimääräistä 

hitaammin. Verkon kautta lukijat ja tilaajat eivät rajoitu maantieteellisesti tietyille alu-

eille, vaan potentiaalista lukijakuntaa on koko maailma, kieliesteet huomioiden.  Myös 

kilpailu on kovempaa ja uutisten kiinnostavuus ja löydettävyys on aivan uusien on-

gelmien edessä. Sanomalehtien ansaintalogiikka muuttuu tulevaisuudessa yhä mai-

nosrahoitteisemmaksi. (Hopponen 2009, 95–96.) 

 

Kiireen lisääntyessä ja uutisten tullessa reaaliaikaisiksi sekä helposti saatavilla ole-

viksi rutiineiksi, elämysten etsiminen vahvistuu. Elämyksellisten ja rentouttavien sisäl-

töjen suosio kasvaa hektisen arjen keskellä. (Keränen ym. 2011, 41.)  

 

Internetistä etsitään erityisesti viihteellisyyttä ja kiinnostavuutta. Henkilökohtaiset kon-

taktit ja henkilöt nousevat entistä enemmän esille. Lukijoista itsestään tulee sisällön 

tuottajia. Interaktiivisuus paikallislehden ja lukijoiden välillä tiivistyy. Joroisiin jollain 

lailla sidoksissa olevat ihmiset haluavat lukea esimerkiksi entisen kotipaikkansa, va-

paa-ajankotinsa tai harrastukseensa liittyvistä asioista. 

 

Kuntarajat saattavat poistua, mikäli Joroinen liittyy esimerkiksi Keski-Savon alueen 

suurkuntaan tai Varkauteen. Tämä tarkoittaa muutoksia myös seurakuntien rajoissa. 

Kunta pohtii Energialaitoksen myyntiä, tällä on todennäköisesti vaikutusta myös il-

moitteluun.  

 

Toisaalta taas, ihmisten liikkuminen lisääntyy. Tämä näkyy jo vuoden 2012 ilmoittaja-

asiakkuuksissa. Merkittäväksi ilmoittajaksi on noussut täysin uusi asiakas, liiken-

neasema Jari-Pekka, joka avattiin vuoden 2012 toukokuussa. Tämä lisää myös kil-

pailua Joroisten päivittäistavarakaupassa. Vapaa-ajan merkitys korostuu. Joroisiin on 

juuri kaavoitettu vapaa-ajan loma-asuntoalue, jonne nyt etsitään toimijoita. 

 

Joroisten Lehti perustettiin palvelemaan Joroisten pitäjän tiedotustarpeita vuonna 

1948. Lehden ensimmäinen päätoimittaja agronomi Antti J. Immonen seurasi aktiivi-

sesti paikkakuntansa asioita havaiten, ettei porvarillinen sana kuulunut Joroisissa. 

Alueelle levinneet vasemmistolaiset lehdet julkaisivat yksipuolisia kannanottoja ja isot 

porvarilliset eivät mitään. Niinpä Immonen kutsui vuonna 1948 itsenäisyyspäivänä 

kymmenen joroislaista miestä perustamaan Joroisten Lehden.  Asiansa Immonen oli 
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valmistellut niin hyvin, että lehden näytenumero ilmestyi jo kahden viikon kuluttua 15. 

joulukuuta 1948. Lehti ilmestyi aluksi kaksi kertaa kuukaudessa, sitten kerran viikos-

sa ja vuodesta 1972 kaksi kertaa viikossa. (Hyvönen 2010, 441.)   

 

Vuoden 2002 alusta Joroisten Lehti on ilmestynyt taas kerran viikossa.  Alusta asti 

Joroisten lehti on kuitenkin virallisesti ollut puolueeton Joroisten pää-

äänenkannattaja, kuten lehdessä usein on vuosien varrella todettu.  

 

Joroisten Lehden pitkäaikainen (vuodet 1963–1999) päätoimittaja Olavi Hyvönen 

nostaa esiin Joroisten Lehden kirjoituksiin pohjautuvassa kirjassaan, Kronikka Joroi-

sista, Joroisten Lehden silmin ja korvin nähtynä, muutamia asioita, joita Joroisten 

Lehti on käsitellyt perusteellisesti ja joissa lehden rooli on ollut merkityksellinen asioi-

den kehittymisessä tiettyyn suuntaan: 

 yhteiskoulun kunnallistaminen ja rakentaminen 

 terveyskeskuskuntainliiton purkaminen 

 lentokentän kiitotien loppumaton rakentaminen valtion kentäksi 

 Varkauden kaupungin vuosikausia kestänyt häikäilemätön yritys nielaista vä-

hintään Kuvansi, jopa koko Joroinen 

 Varkauden kaupungin naurettavuuksiin mennyt vetkuttelu Kuvansin alueen 

kaavoituksen estämisestä 

 Osuuspankin itsenäisyystaistelu 

(Hyvönen 2010, 6).  

 

Kuten edellä olevista sanamuodoista voi päätellä, Joroisten Lehti on puolustanut Jo-

roisten itsenäisyyttä ja joroislaisten olemassaoloa erittäin vahvasti ainakin silloisen 

päätoimittajan näkökulmasta ja hänen arvomaailmaansa pohjautuen. 

 

Joroisten nykyinen kunnanjohtaja Tenho Hotarinen näkee paikallislehden vaikutta-

vuuden kaksinapaisena. Mitä voimakkaammin Joroisten Lehti on ottanut asioihin kan-

taa, sitä voimakkaammin se on vahvistanut osaltaan alueellista identiteettiä. Välttä-

mättä asioista ei ole aina kunnan kannalta kirjoitettu totuudenmukaisesti, vaan 

enemmänkin päätoimittajien oikeaksi katsomalla tavalla. Yllä olevat Hyvösen kirjaan-

sa nostamat esimerkkitapaukset ovat tapahtuneet, ennen kuin nykyinen kunnanjohta-

ja Tenho Hotarinen on ollut kunnanjohtajana. Aiemmin hän työskenteli Joroisissa 

kunnaninsinöörinä. Kunnanjohtaja kuvailee suhdettaan pitkäaikaiseen päätoimittaja 
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Hyvöseen hyväksi. Minullahan oli Olliin kunnaninsinöörinä ollessani hyvät suhteet ja 

tiedotin kyllä aika lailla kunnan hommista. Hän yleensä töksähti maanantaiaamuna 

huoneeseeni ja kysyi, että mistäs nyt kirjoitetaan. Ja kirjoiteltiin kaikennäköistä. Hy-

vönen muisti myöhemmin Hotarista paikallislehtien hyväksi tekemästä työstä Antti-

patsaalla. (Hotarinen, 2013.) 

 

Hotarinen kuvailee Hyvöstä vahvaksi päätoimittajaksi ja vaikuttajaksi, mutta nostaa 

sähköpostissaan esille myös Hyvösen aikana Joroisissa olleen poliittisen tilanteen. 

Olli oli vahva päätoimittaja ja vaikuttaja. Kun vielä poliittinen päätöksentekotilanne oli 

keskusta-kristilliset -enemmistövalta, niin tietenkin Ollin kirjoituksella oli vahvasti pää-

töksentekoa ohjaava vaikutus ja myös kunnan yleistä mielipidettä ohjaava vaikutus. 

Ehkäpä liiankin suuri, koska tuossa asemassa media voi vaikuttaa oleellisesti ylei-

seen mielipiteeseen. (Hotarinen, 2013.) 

 

Kunnanjohtaja Hotarinen ei ota kantaa jälkikäteen, menivätkö asiat tuolloin kunnan ja 

kuntalaisten edun mukaiseen suuntaan. Hän kuitenkin arvioi, että päätoimittaja, joka 

ottaa vahvasti kantaa ja joka on yleisesti tunnettu ja pidetty henkilö paikkakunnalla, 

voi vaikuttaa ratkaisuihin niin, että päätökset lopulta koituvat jopa kunnan ja kuntalais-

ten edunvastaisiksi. Kunnanjohtaja näkeekin lehden roolin pikemmin vaihtoehtojen 

esille tuojana, vaikutusten ja epäkohtien esittelijänä kuin päätöksenteon ohjaajana. 

(Hotarinen 2013.) 

 

Olavi Hyvönen on päätoimittajana vaikuttanut yleiseen mielipiteeseen ja päätöksen-

tekoon kunnanjohtajan mukaan ehkä liikaakin, jopa tuomarin ottein. Toisaalta kun-

nanjohtaja Hotarinen näkee Hyvösen luoneen vahvaa paikallista identiteettiä kaikilla 

kirjoituksillaan ja omalla vahvalla otteellaan. Kun Hyvönen on lisäksi tehnyt kirjansa 

lehtijuttujensa pohjalle, hänen panoksensa paikallisidentiteetin synnyttämisessä on 

ollut varsin vahva ja myönteinen. (Hotarinen, 2013.) 

 

Tutkimuksen tekijän päätoimittaja-aikaa ja erityisesti pääkirjoituksia Hotarinen kuvai-

lee kantaaottavina, mutta enemmän neutraaleina, eikä niin hajottavina tai repivinä 

kuin Hyvösen aikana. Kunnanjohtaja Hotarinen pitää nykyistä linjaa sopivampana 

tapana toimia. Hänen mukaansa ongelmia ja epäkohtia tulee osittaa ja nostaa esiin, 

mutta sen voi tehdä myös rakentavasti.  Kunnan ja Joroisten Lehden välisen suhteen 

kunnanjohtaja on kokenut hyväksi ja rakentavaksi. Lehti on Hotarisen mukaan kirjoit-

tanut kunnan asioista suhteellisen aktiivisesti. Joidenkin asioiden pahimmassa vai-
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heessa Joroisten Lehti on Hotarisen mukaan julkaissut asioita, joiden totuusperä olisi 

tullut selvittää. (Hotarinen, 2013.) 

 

Hotarinen kuvailee vielä, että Joroisten Lehdessä on aina saanut tuoda esille Jorois-

ten kunnan sekä hänen itsensä sekä muiden viranhaltijoiden näkökannan asioihin. 

Yhteistyötä on tehty lisäksi joidenkin erillisprojektien kautta, kuten kunnan organisaa-

tiomuutokset vuoden 2013 alussa esiteltiin erillisessä liitteessä. Lisäksi on tehty vuo-

sittain kunnan imagoa nostattavat kesälehdet. Lehdessä on Hotarisen mukaan ollut 

paljon mielipidekirjoituksia ja se on usein ollutkin varsin värikäs. Joskus kirjoituksia 

olisi jopa saanut rajata, erityisesti asioiden toistuessa ja vastakkainasettelujen kärjis-

tyessä liikaakin. Kunnanjohtaja toteaa kuitenkin, että paikallislehdessä tulee olla mie-

lipiteiden vaihtoa ja sitä tulee jopa ruokkia. Hän arvioi, että joroislaiset kokevat lehden 

omaksi ja siksi kirjoittaminen on vilkasta. (Hotarinen, 2013.) 

 

Jokainen kokee mediat omalla tavallaan. Tämä johtuu ihmisten erilaisista historioista, 

maailmankuvista ja ihmisten psyykkisistä tiloista. Mediaan kohdistuu monenlaisia 

tunteita, vihaa, pelkoa ja turhautuneisuutta. Nekään eivät aina ole mediasta itsestään 

lähtöisin. Yhteiskunnallisesti merkittävää on, kun ihmiset kokevat jonkun mediaesi-

tyksen, esimerkiksi uutisen, suunnilleen samalla tavoin. Nämä ihmisten jakamat mer-

kitykset pitävät koossa yhteisöjä ja lopulta koko yhteiskuntaa. Symbolista todellisuutta 

ylläpitämällä mediat tarjoavat kokijoilleen pääsyn jaettujen merkitysten äärelle. Näin 

ollen mediakokemukset ovat yhteisöllisiä. Mediariippuvuus myös altistaa riskeille ja 

tuholle. Jos median toiminta lakkaa, mistä saadaan tietoa, keneen pystytään luotta-

maan. Jo tästä syystä nykyistä yhteiskuntaa voi kuvata mediayhteiskunnaksi. 

(Seppänen & Väliverronen 2012, 16–17.) 

 

Joroisten Lehden 20-vuotista taivalta kuvaavassa jutussa vuonna 1968 silloinen pää-

toimittaja Olavi Hyvönen kirjoittaa kunnallisasioiden seuraamisen olleen koko lehden 

ilmestymisajan lehden tärkein tehtävä. Olemme pyrkineet antamaan seikkaperäisen 

kuvan kunnan asioiden kehittymisestä. Sen lisäksi olemme tehneet joskus poik-

keaviakin esityksiä kunnan asioiden hoitamisesta. (Hyvönen 2010, 115).  

 

Odotukset Joroisten Lehden voimakkaisiin kannanottoihin ja kuntalaisten ohjaami-

seen ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseen ovat historiaan peilaten vahvasti olemassa. 

Maailma muuttuu ja samalla on muuttunut myös Joroinen ja Joroisten poliittinen il-

mapiiri. Enää ei mikään puolue ole yksin vallankahvassa, vaan sitoutumattomien 
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vuonna 2008 saaman vaalivoiton myötä, myös pitkä keskustan valtakausi on päätty-

nyt. Vaikka tilanne vuoden 2012 vaaleissa tasoittuikin, on selkeästi nähtävissä ajatte-

lutavan muutos.  Myös valtakunnan päättäjien ajamat kuntaliitokset ja yhteistyövaati-

mukset tulevat jatkossa vaikuttamaan Joroisissa tehtäviin päätöksiin. Taustalla tässä 

kaikessa lienee kiristyvä kuntatalous ja tehokkuuden vaatimus suurten ikäluokkien 

ikääntyessä ja sairastavuuden kasvaessa.  

 

Suomalaisten on todettu samaistuvan vahvasti juuri kuntatasoon, koska kunta on 

arkielämän kannalta hyvin käytännönläheinen yksikkö Suomessa.  Kuitenkin opiske-

lupaikkojen ollessa kaukana ja tästä johtuvan muuttoliikkeen sekä ihmisten lisäänty-

vän liikkumisen johdosta alueeseen samaistuminen ja kotiseutuidentiteetin rakentu-

minen hankaloituu. Samalla löystyvät niin historialliset kuin sosiaaliset siteet asuin-

paikkaan. Myös tietoliikenteen mahdollisuudet sekä mahdollisuuksien kirjo hankaloit-

tavat nykyään yksilön identiteetin syntymistä. (Saarinen 2009, 4.)  

 

Maaseutumaisten kuntien yhteisöllisyys on usein korostuneempaa kuin taajaan asut-

tujen kuntien. Kotiseutuidentiteettiä vahvistaa paikkakunnan ihmisten, tapahtumien ja 

olojen tunteminen, pienessä kunnassa voisi olettaa kotiseutuidentiteetin rakentuvan 

nopeammin ja vahvemmin. Myös maisemat synnyttävät tunnesiteitä paikkakuntaan. 

Paikallisuus on tuttua ja turvallista, helposti ymmärrettävää ja konkreettista. Paikalli-

suuden merkitys on hitaasti vahvistanut asemaansa ja esimerkiksi oman kotiseudun 

murteen puhumista arvostetaan nykyisin eri tavalla kuin muutama kymmenen vuotta 

sitten. Paikallisuus, oma elämäntarina ja historia muodostavat yhdessä ihmiselle tun-

teiden rakentamisen perustan. Yksilö sitoutuu ja samaistuu yhteisöön ajan kuluessa.  

Paikallisidentiteetti määräytyy usein sen yhteisön mukaan, jonka parissa yksilö on 

lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt. Jos pieni kunta onnistuu luomaan asukkailleen 

vahvan kotiseutuidentiteetin, sen on mahdollista kilpailla paluumuuttajista ja heidän 

perheistään isojen kasvukeskusten kanssa. (Saarinen 2009, 34–37.) 
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4 SOSIAALINEN MEDIA SANOMALEHDEN TYÖVÄLINEENÄ 

 

 

Sosiaalisen median ilmestyminen sanomalehtien työvälineeksi on jatkumoa 

nettisivustoille ja sähköpostille. Kun lehdet eivät tyytyneet yleisön löytävän sivustoille 

itse, he alkoivat tarjoilla sitä lukijoille ensin sähköpostin kautta, sitten RSS-syötteiden 

välityksellä ja lopuksi sosiaalisen median kautta. Tarkoituksena on ollut tavoittaa 

uusia lukijoita, saada kävijöitä verkkosivustoille sekä kerätä tietoa asiakkaista. 

Sosiaalisen median jatkumoa seuraa uutisten jakaminen älypuhelimien ja erilaisten 

lukulaitteiden välityksellä. (Greer 2010, 2–5,7)  

Ihminen liittyy toisiin ihmisiin, koneisiin, teknologioihin ja julkisuuteen median 

välityksellä. Yleisesti medialla tarkoitetaan joukkoviestimiä, kuten radiota ja televisiota 

sekä lehdistöä ja niiden verkkosivuja Internetissä. Käsite viittaa myös sosiaalisiin 

medioihin, kuten Facebookiin, YouTubeen ja blogeihin. Viime vuosina mediat ovat 

myös yhdistyneet monilla tavoin. Media on myös samaan aikaan viestintää, sisältöjä, 

niiden tuottamista ja käyttämistä sekä vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Media 

toimii ennustettavasti strategioiden perusteella. Ihmisten elämä pohjautuu koko ajan 

enemmän eri medioihin, ja ihmiset kuluttavat koko ajan enemmän erilaisia 

mediasisältöjä. Tulevaisuudeessa yhteiskunnan instituutiot ja niiden toiminnot tulevat 

olemaan yhä enemmän riippuvaisia viestinnästä ja mediasta. Yhteiskunta tuskin 

pysyy koossa ilman kehittynyttä viestintä- ja mediajärjestelmää. (Seppänen & 

Väliverronen 2012, 10–11.) 

 

Internet yhdistettynä perinteiseen painettuun mediaan on mahdollistanut lisääntyvän 

vuorovaikutuksen lukijoiden kanssa monissa tiedotusvälineissä, myös Joroisten 

Lehdessä. Verkkosivujen kautta pyydetään ja saadaan lukijoilta kuvia, kommentteja 

ja tekstiviestejä. Sosiaalinen media lisää näitä mahdollisuuksia entisestään. 

 

Nykyään puhutaan konvergenssin kulttuurista, millä tarkoitetaan median tuottajien ja 

kuluttajien välisen rajan hämärtymistä. Joukkoviestintä on viestimistä harvoilta 

monille, sosiaalinen media puolestaan antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen 

joukkoviestintään. Konvergenssi kulttuuri on haaste perinteiselle medialle sekä 

talouden ja politiikan toimijoille. Esimerkiksi perinteisten paperille painettujen 

sanomalehtien kriisistä on viime vuosina puhuttu paljon. Tänä päivänä 

yhteiskunnassa elää monia erilaisia mediakokemuksia eläneitä ihmisiä, jotka ovat 

eläneet eri vuosikymmenillä. (Seppänen & Väliverronen 2012, 26–27.) 
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Sosiaalisen median sovelluksia on satoja, jopa tuhansia ja joka päivä syntyy uusia. 

Jos yrityksen täytyy tehdä myös ydintyötään, kaikissa sovelluksissa ei voi olla 

mukana. Lähtökohtanahan on olla aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa ja 

tämä vie työaikaa. Sovelluksen valinta riippuu kohderyhmästä ja viestinnän sisällöstä. 

Toisaalta yrityksen asiakaskunta tulee huomioida ja valita käyttöön se työkalu, missä 

hekin ovat mukana. Esimerkiksi aktiivinen komunikointi vaatii tietynlaisen 

sovelluksen, kun taas kuvien katselu toisenlaisen. Perinteinen ja sosiaalinen media 

ovat asiakkaan näkökulmasta samaa asiaa, vaikka ne toimijan mielestä saattavat 

näyttää keskenään hyvinkin erilaisilta. Yrityksen tulee olla sosiaalisessa mediassa 

toimiessaan aktiivinen, kiinnostava, nöyrä, epäammatillinen ja rehellinen (Kaplan & 

Haenlein 2010, 65–67). 

 

Monet perinteiset mediat ovat aluen alkaen toimineet yhteisöllisesti ja 

ammattimaistuneet ja kaupallistuneet vasta myöhemmin. Kehitys näyttää etenevän 

samansuuntaisesti sosiaalisen median osalta, vaikka niiden sisältöjen tuottaminen on 

pitkälti käyttäjien käsissä. Samaan aikaan vuorovaikutus perinteisen ja sosiaalisen 

median välillä lisääntyy koko ajan. (Seppänen & Väliverronen 2012, 38–39.) 

 

Verkossa nopeasti ja helposti kulutettava sisältö on kaikkein suosituinta. Tämä tar-

koittaa videoiden olevan kuvia suositumpia ja kuvien taas tekstiä edellä.  Mikäli yri-

tyksellä on mahdollisuuksia julkaista videoita, se kannattaa ehdottomasti tehdä. Ku-

vapalvelu Flickr, jota pidetään korkean profiilin kuvanjakelukanava, ei ole verkon suu-

rin kuvien jakelupaikka vaan Facebook. Videoiden julkaisussa Facebook oli vuonna 

2010 kolmannella sijalla YouTuben ja amerikkalaisten tv-sarjojen lailliseen jakeluun 

keskittyvän Hulun perässä. (Isokangas & Vassinen 2010, 161–162, 168.) 

 

Verkkovideoiden tulisi olla mahdollisimman lyhyitä, yllättäviä, hauskoja ja vetäviä. 

Niitä tulisi jakaa ainakin lähipiirille, josta niillä on mahdollisuus päätyä myös laajem-

paan levitykseen. Nykyisin on mahdollista ladata videoita Internetiin myös reaaliajas-

sa. Tulevaisuudessa tullaan näkemään valtamedioiden julkaisuja yhä enemmän Twit-

terissä. Kilpailu verkkosivulla kävijöistä kovenee ja nopeuskilpailun voittaneilla on 

aina etulyöntiasema. Tekniikkaa tärkeämpää on oppia tuottamaan kiinnostavaa sisäl-

töä. (Isokangas & Vassinen 2010, 166–168.) 

 

Tulevaisuudessa verkkomarkkinointi tulee jakautumaan robottien hoitamaan automa-

tisoituun taktiseen mainontaan sekä inhimillisten asioiden tekemiseen ihmisten inspi-

roimiseksi.  Tämän vuoksi yrityksen on tärkeää hallita molemmat. menestyvä yritys-
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kuva tulee olemaan sellainen, jonka parissa ihmiset viettävät aikaa silloinkin, kun 

eivät ole ostamassa tai käyttämässä sen tuottamaa palvelua tai tuotetta. Esimerkiksi 

hakurobottien ymmärtäminen on tärkeää ihmisille, yrityksille ja tuotekuville, jotka ha-

luavat tulla löydetyiksi. Ihmiset eivät kuitenkaan koko ajan etsi uusia palveluita, tämän 

takia tulee hallita myös ihmisten käyttäytymistä. Ihmiset kiinnostuvat asioista, joita he 

kuulevat ystäviltään tai saavat näiden jakamina. Yrityskuvat, jotka pystyvät luomaan 

mahdollisimman suuren digitaalisen jalanjäljen, ovat tulevaisuuden voittajia. (Isokan-

gas & Vassinen 2010, 185, 187). 

 

Hakukoneoptimointi on keskeinen osa yrityksen toimivaa verkkostrategiaa. Jos yritys-

tä ei löydetä, sen toimiminen verkossa on turhaa. Tähän saakka esimerkiksi Googlen 

haku on peilannut pitkälti menneisyyteen ja tulokset tulevat näkyville viiveellä. Tilanne 

on kuitenkin muuttumassa ja sen vuoksi sosiaalisen median kosketuspisteiden hallit-

seminen alkaa olla myös hakujen osalta erityisen tärkeää. Lähivuosina myös matka-

viestinmarkkinointi tulee nousemaan merkittävään rooliin. Se ei tule kuitenkaan juuri-

kaan eroamaan perinteisestä verkkomarkkinoinnista, vaan toteutetaan ainoastaan 

toisenlaista tekniikkaa hyödyntäen. (Isokangas & Vassinen 2010, 195, 205.) 

 

Matkaviestinmarkkinointi tarkoittaa matkaviestimiin suunnattua markkinointia ja se 

mahdollistaa esimerkiksi kohdennetun markkinoinnin asiakkaan kulloisenkin sijainnin 

mukaan. Hänelle voidaan esimerkiksi tarjota tuotteita ja palveluja aina lähimpänä 

olevista palvelupisteistä. 

 

Tulevaisuuden uhkakuviin pystytään reagoimaan tarjoamalla tehokas ja luotettava 

toiminta-alusta sisällöntuottajille, mainostajille ja yleisölle. Kustannustehokkainta tä-

mä on tehdä verkossa. Siellä on mahdollista personoida ja toimia interaktiivisesti luki-

joiden sekä ilmoittajien kanssa. Tulevaisuudessa kannattaa siirtyä kohti uutisvälitystä, 

joka ei ole riippuvaista välineistä, vaan joka on kuluttajalle mahdollisimman helposti 

saatavilla. Oman alueen uutisoinnista lukijat tulevat olemaan kiinnostuneita myös 

tulevaisuudessa. Ansaintalogiikka tulee rakentaa tämän mallin ympärille. Nykyinen 

malli, jossa paikallisuutisia pantataan paperilehteen ja tiedotteita syötetään verkkoon, 

ei ole kestävä pitkällä aikavälillä, vaan vähentää verkkopalveluiden kiinnostavuutta ja 

hidastaa uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Mainostajan kannalta houkutteleva 

palvelualusta olisi mahdollista luoda esimerkiksi kokoamalla yhteen urheiluseura, 

lehti ja lajista kiinnostuneet penkkiurheilijat. Näiden keskinäinen toiminta ja yhdessä 

luomat sisällöt kiinnostaisivat mahdollisesti ilmoittajia. Heille olisi tuolloin tarjolla rajat-

tu kohderyhmä. Samantyyppistä palvelupakettien kasaamista voisi tehdä yhteistyös-
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sä tapahtumajärjestäjien ja erilaisten palveluiden ympärille. (Hopponen 2009, 106–

110.) 

 

Toisaalta myös hidastempoisuutta kiireen keskellä kaipaavia tulisi palvella hyvin tar-

joamalla heille laadukkaita elämyksiä. Myös virtuaalinen maailma tietoturvariskeineen 

puhuu osaltaan paperisen lehden säilymisen puolesta. Siitä tulee tuolloin ylellisyys-

tuote, joka ei kuulu kiireiseen arkeen vaan nostaa sen yläpuolelle. Tuolloin korostuu 

sisällön elämyksellisyys ja laatu. 

 

Teknologian kehittyminen tulee ottaa vastaan mahdollisuutena tavoittaa entistä hel-

pommin ja edullisemmin suurempia yleisöjä sekä segmentoida näitä. Myös yleisön 

osallistumisen kynnys lehden tekemiseen madaltuu ja helpottuu monelta osin. An-

saintalogiikassa tulee edistää niin sanotun makromaksamisen kehittämistä. Tämä 

mahdollistaa kuluttajalle esimerkiksi yhden valokuvan tai yhden artikkelin ostamisen 

edulliseen hintaan. Tällä hetkellä makromaksaminen on vielä hankalaa. Verkossa 

tapahtuva markkinointi voi olla samaan aikaan globaalia ja paikallista. Joroisten ohi 

viitostietä pyyhältävä matkailija maailman ääristä, voi saada matkapuhelimeensa il-

moituksen paikallisen hampurilaisravintolan tarjouksesta. Hän voi myös esimerkiksi 

saada tiedon ohiajavan hälytysajoneuvon kohteesta ja tapahtuneesta onnettomuu-

desta.  

 

Toisin sanoen, tulevaisuudessa kehitetään ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti 

uusia tuotteita verkkoon yhdessä lukijoiden ja asiakkaiden kanssa. Paperilehti pide-

tään mahdollisimman laadukkaana ja luotettavana tietolähteenä. Kaikkea sisältöä ei 

viihteellistetä vaan päinvastoin säilytetään luotettava ja perusteellisen tiedon tarjoa-

van median rooli.  

 

Kaksi vuotta sitten Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa Twitter oli ylivoimaisesti 

suosituin sosiaalisen median muoto. Yli 28 prosenttia verkkosivustoista oli linkitetty 

Twitteriin helmikuussa 2010. Facebookin vastaava osuus oli 20 prosenttia. Näiden 

kahden sosiaalisen median teho oli kuitenkin vastaavasti kaikista huonoin ja niiden 

näkyvyys ja markkinointi oli samaan aikaan heikkoa. Verkkokävijöillä oli hankaluus 

löytää tietoa sosiaalisten medioiden olemassaolosta. Samassa tutkimuksessa todet-

tiin paikallislehtien saavuttavan sosiaalisen median kautta erityisesti nuoret lukijat, 

jotka eivät mahdollisesti tartu paperiseen lehteen. (Greer 2010, 18.)  
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Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen tulokset osoittivat, että sanomalehdet käyttävät 

monipuolisesti erilaisia sosiaalisen median työkaluja. Ne ottavat uusia työkaluja 

käyttöön melko nopeasti. Tämä on merkittävä muutos koko 

sanomalehtiteollisuudessa ja eniten juuri paikallislehdissä, joiden on jatkossa 

palveltava asiakkaitaan yhä paremmin. Siksi juuri pienten lehtien tulisi käyttää 

tehokkaammin hyväkseen verkon nopeutta uusien työkalujen kautta. Näiden 

työkalujen käyttäminen ja kärjessä pysyminen on ensimmäinen askel paikallislehtien 

olemassaolon takaamisessa. (Greer, 2010, 20.) 

 

Uusi journalismi tulee Tom Rosenstielin mukaan olemaan palvelu, joka auttaa 

yhteisöjen rakentamisessa ja sitä kutsutaan seuraavaksi journalismiksi. Uutiset eivät 

hänen mukaansa ole koskaan kuuluneet toimittajille, ne ovat aina olleet yleisön. 

Toisin sanoen, journalismi on aina ollut yleisön puhetta. Ja sen tehtävä on ollut sitä, 

mitä tämän päivän teknologit sanovat sosiaaliseksi mediaksi. Keskustelun, 

kommunikoinnin ja asioiden jakamisen taustalla on ongelmien ratkaisemisen tarve. 

Se on aina ollutkin palvelu, joka välittää tietoa ihmisiltä ja organisaatioilta toisille, 

yhteisön rakentamiseksi. Kun asiaa katsoo tästä kulmasta, teknologian nopea 

kehittyminen ei ole uhka journalismin tulevaisuudelle. Se on mahdollisuus. 

(Rosenstiel, 2012)  

 

4.1 Facebook ja Twitter 

 

Kaikki sosiaalisen median sivustot perustuvat jollain tavalla ihmisten yhteistyöhaluun, 

mutta jotkut sivustot korostavat erityisesti verkottumista, kuten Facebook. Sivulla 

esiintyvät yksilöiden lisäksi yhtyeet, aatteet, tuotteet, yritykset ja erilaiset ihmisryhmät. 

Facebookissa esiinnytään omilla nimillä ja vuorovaikutus tapahtuu sovellusten, 

henkilökohtaisten viestien tai seinien välityksellä. (Serola 2010, 293, 296). 

 

Facebookilla oli elokuussa 2010 yli 500 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti ja jo 

vuoden 2012 syyskuussa määrä ylitti arvioiden mukaan miljardin. Sen missiona on 

antaa ihmisille voimaa tehdä maailma avoimemmaksi. Sanomalehdet ovat kokeneet 

Facebookin brändinsä laajenemismahdollisuutena ja ovat avanneet omia sivujaan 

tavoittaakseen uusia lukijoita sekä jakaakseen uutisia. Yksi näkökulma on 

inspiraation luominen. Facebook on myös mahdollisuus yhteisön rakentamiseen ja 

laajemman yleisön saavuttamiseen. Esimerkiksi The New York Timesin lukijamäärät  

kasvoivat valtavasti lehden luotua älypuhelinystävällisemmän version 
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verkkolehdestään. Myös yleisön tuottaman sisällön määrä on kasvussa. (Greer 2010, 

7.)  

 

Vaikka Facebookilla on paljon käyttäjiä, sen yhteisöt eivät muodostu samoin kuin 

perinteisessä joukkoviestinnässä, vaan ne koostuvat pienistä erillisistä yhteisöistä. 

Siksi joukkoviestimillä on edelleen oma merkittävä roolinsa (Seppänen & 

Väliverronen 2012, 40).  

 

Saman asian  voi todeta myös tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisten mielestä 

parasta tapa mainostaa tuotteita tai palveluita ovat painetut lehdet, toiseksi paras 

tapa on suoramarkkinointi postitse ja kolmanneksi parhaimpana pidettiin televisiota. 

Internet ja sähköposti olivat sijalla neljä ja sosiaalinen media sijalla viisi. (Muukkonen 

H, 2013) 

 

Periaatteessa internet antaa samanlaisen mahdollisuuden päivälehdille sekä 

viikoittain ilmestyville julkaisuille uutisvoittojen saamisessa. Kuitenkin vain harvat 

viikoittain ilmestyvät lehdet käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen, sillä vain 12 

prosenttia päivittää uutisia sivuilleen päivittäin. Suuremmat lehdet pitävät 

kärkipaikkaa kaikessa verkkotoiminnassa, myös interaktiivisuudessa. Tämän on 

arveltu johtuvan viikkolehtien pienemmistä resursseista. Koska pienemmät lehdet 

toimivat pienemmillä markkinoilla, ne eivät ole yhtä riippuvaisia reaaliaikaisesta 

kommunikoimisesta (Greer 2010, 8–9.)  

 

Sosiaalisessa mediassa on pohjimmiltaan kyse ihmisistä. He jakavat kokemuksiaan, 

ilojaan ja surujaan. Isokangas ja Vassinen arvioivat, että sosiaalinen media ei sen 

kummemmin kehitä ihmistä. Facebookissa vakoillaan tuttuja, kehuskellaan omilla 

saavutuksilla ja haukutaan naapureita. Tekniikka kehittyy, ihmiset eivät. Toisaalta, 

Facebook on yksi niistä harvoista sosiaalisen median sovelluksista, joilla on 

kaupallista merkitystä. Yritysten tulee mennä sinne, missä heidän yleisönsä on. 

Sosiaalisessa mediassa toimiminen on asiakastyötä, vaikka se monissa yrityksissä 

edelleen koetaan näpertelynä. Sosiaalinen media on kuitenkin aina suora kontakti 

asiakkaaseen. Sen kautta saatavan hyödyn mittaaminen on hankalaa, mutta se on 

hyvä ja hitaanpuoleinen tapa sitouttaa asiakkaita ja kasvattaa yritykselle asiakkaita, 

jopa faneja. Hinnaltaan se on hyvin edullinen tapa tehdä tuota työtä. Tärkein mittari 

tulevaisuuden kannalta, on kuitenkin yrityksen kannattavuus. (Isokangas & Vassinen 

2010, 19–26.) 
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Toisaalta sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia muun muassa työyhteisöjen 

tiedonvälityksessä ja erilaisen tiedon hankkimisessa nopeasti ja ajantaisesti. 

Sosiaalinen median käyttö ja hyödyntäminen mahdollistavat myös ammatillisen 

kehittymisen.  

 

Joroisten Lehden liittyminen Facebookiin liittyy ihmisten tarpeiden tyydyttämiseen. 

Lehden toimituksessa uskotaan, että ihmisillä on tarve saada uutisia Joroisista myös 

sosiaalisen median kautta. Heillä on myös tarve antaa palautetta ja osallistua 

keskusteluun. Joroisten Lehden yleisönosasto on aina ollut vilkas, ja keskustelu siellä 

varsin värikästä. Uutena nopeampana keskustelufoorumi voisi toimia sosiaalinen 

media.   

 

Sosiaalinen media ei ole tämän ajan yleisönosasto, vaan moniäänisyydessään, 

laajuudessaan ja reaaliaikaisuudessaan paljon enemmän. On tavallista, että yritysten 

mentyä sosiaaliseen mediaan, heillä on paljon tietämättömyyttä ja pelonsekaisia 

kieltoja haasteinaan. Aika nopeasti suunta alkaa kuitenkin hahmottua. Yrityksen tulee 

myös varata resursseja sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja nämä tulee viedä 

eteenpäin aina työntekijöille saakka.  (Isokangas & Vassinen 2010, 57.) 

 

Lehti voi esimerkiksi pyytää tietoa ja valokuvia tai kysyä mielipiteitä yrityksen 

sivustosta tykänneiltä. Samassa ryhmässä toimimalla ihmiset saavat ja jakavat tietoa, 

pystyvät antamaan nopeasti palautetta ja käymään keskusteluja tietyn aihepiirin, 

yleensä ajankohtaisen uutisen tai tapahtuman, ympärillä. Näitä keskusteluja voidaan 

tarvittaessa käyttää myös paperilehden uutisoinnissa.  

 

 

 

 

 

Kuva 2. Joroisten Lehden profiilikuva Facebook–sivulla. (Joroisten Lehden  

Facebook-sivut) 
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Ajattelun tulisi olla lukijalähtöistä. Siihen pyritään, koska sosiaalisen median kautta on 

mahdollista saada kiinni asioista, jotka ihmisiä todella kiinnostavat. Ei heitä kiinnosta 

Joroisten Lehti itsessään, vaan se palvelu, jota lehti heille tarjoaa ja heitä itseä 

koskettavat keskustelut ja uutiset. Sosiaalisen median mahdollistaman 

vuorovaikutuksen kautta myös lehden tekijöiden on helpompi saada tietoa eri 

asioista. Ihmisiä kiinnostavat aina toiset ihmiset. Siksi sosiaalisen median käyttäjien 

ja sitä kautta markkinoivien yritysten ei tule olla aivan kasvottomia. Persoonallisuus 

korostuu sosiaalisessa mediassa, samoin kuin se tekee aina paikallislehden 

toiminnassa. Siksi henkilöstö on hyvä olla näkyvillä Facebookin sivulla. Myös 

päivitykset voidaan tehdä henkilöiden omilla nimillä. Paikallislehdessä lukijat ovat 

usein jostain kautta tuttuja lehden tekijöille. Tästä syystä kanssakäyminen sosiaalisen 

median kauttakaan ei ole täysin kasvotonta, vaan paikallislehden sosiaalisen median 

sivustolla keskustelua käyvät usein toisilleen jollain lailla tutut ihmiset. Myös yksi 

Joroisten Lehden omaan ilmoituslogoon sijoitetuista sloganeista, immeiset ja ilimijöt, 

kuvaa erityisesti ihmisten ja oman murteen merkitystä paikallislehden uutisoinnissa. 

Tämä kuva on sijoitettu Joroisten Lehden Facebook-sivujen profiilikuvaksi. (Kuva 2.) 

 

Persoona- ja yritysbrändin yhteys nähdään usein uhkana yritykselle. Nähdään vain 

se puoli, kuinka yksityisen ihmisen möhläilyt tai käyttäytyminen saattavat vahingoittaa 

yrityksen mainetta. Yrityksissä jää kuitenkin usein huomaamatta henkilöstössä 

piilevien persoonabrändien hienous ja merkitys. Myös sosiaalisen median osaaminen 

saattaa löytyä yrityksestä yllättävistäkin kohdista. Yrityksen brändi syntyy erilaisista 

kohtaamisista asiakkaiden ja yrityksen välillä. (Isokangas & Vassinen 2010, 41.) 

 

Paikallislehdessä kukaan ei pysty olemaan sosiaalisessa mediassa pelkästään 

tiedottajan roolissa, kuten monet yritykset tahtovat helposti olla sosiaalisen median 

kentässä. Toimijoiden täytyy olla myös sisällöntuottajia ja tarvittaessa vaikka 

käynistää ja ylläpitää keskusteluja.  

 

Facebook-yrityssivusto ei mahdollista henkilötietojen etsimistä, eikä viestien 

lähettämistä suoraan tietyille henkilöille palvelun kautta. Näitä ominaisuuksia 

lehdessä käytetään paljon, mutta se tehdään toimittajien henkilökohtaisten profiilien 

kautta. Henkilö pystyy siis hakemaan henkilöä ja lähettämään tälle viestejä.  

 

Suomessa julkisen sanan neuvosto ei ole ottanut erillistä kantaa Facebookissa 

julkaistujen asioiden käyttämiseen paperisen uutisvälineen lähteenä. JSN:n 
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puheenjohtaja Risto Uimonen kirjoittaa blogissaan Julkisen Sanan Neuvoston 

Sivuilla, että sosiaalisessa mediassa julkaistuja tekstejä on mahdollista julkaista myös 

paperilehdessä. Uimosen mukaan journalistin ohjeita voi soveltaa niin Facebookin 

kuin muidenkin yhteisöpalvelujen käytössä. Toimittajan on kaikissa tapauksissa 

tarkastatteva tietonsa mahdollisimman hyvin.  

 

Toinen huomioitava asia on yksityisyys. Kaikki mikä on julkista ei kuitenkaan ole 

julkaistavaa. Tämän huomioiden tilapäivityksiä voi käyttää suhteellisen vapaasti. 

Jokaisen sosiaalisen mediaan kirjoittavan tarkoitus on julkaista tietoja joko itsestään 

tai muista tärkeinä pitämistään asioista. Facebook on paitsi yhteydenpitoverkosto, 

sen lisäksi myös julkaisualusta. On hyvä muistaa, että jokainen Facebookissa 

julkaistu tieto voi levitä nopeasti maailmalle myös silloin, kun kasvokirjaystäviä on 

vain kourallinen. (Uimonen 2012.) 

 

Kaikkien yritysten kannattaa tehdä jotain internetissä. Mahdollisuuksia siellä on 

monia. Ennen kuin lähtee mukaan sosiaaliseen mediaan, tulee selvittää, kuinka 

mekanismit siellä toimivat. Markkinaihmiset näkevät helposti sosiaalisen median 

ilmaisena markkinointiväylänä. Sitä se ei kuitenkaan ole, mikäli työajalle lasketaan 

yhtään arvoa. (Isokangas & Vassinen 2010, 107.)   

 

Markkinoijien tulisi muistaa seuraavat asiat, jotka pätevät niin Facebook-ryhmissä, 

kuin muillakin sosiaalisen median sivustoilla: 

 osallistuminen siellä on helppoa, jopa liiankin helppoa. 

 Facebook-sivun tai ryhmän perustaminen on myös helppoa, nopeampaa kuin 

mielenosoituksen järjestäminen. Myös vastaliikkeiden syntyminen on helppoa. 

 usein ryhmään liittymisen ilmoittaminen muille on tärkeämpää kuin itse 

ryhmässä oleminen.  

 ryhmän kasvaminen on nopeaa, mikäli se lähtee hyvin vauhtiin 

 ryhmän toimintaa on vaikea saada aktiiviseksi. 

(Isokangas & Vassinen 2010, 108–109). 

 

Joroisten Lehden Facebook-sivulle ihmiset löytävät ja tykkäävät siitä, mikäli heillä on 

joku suhde paikkakuntaan tai lehdessä työskenteleviin ihmisiin. Toisesta 

näkökulmasta katsottuna lehden niminen sivusto on huono. Se rajoittaa ryhmän koon 

kasvattamista. Kun kuitenkin sivuston kautta tuetaan paperisen lehden toimintaa ja 

se kytkeytyy siihen tiiviisti, nimi on perusteltu. Ryhmän toiminta on suhteellisen 
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helppoa pitää aktiivisena, sillä se on luontainen osa työtä, se on myös apuväline 

tiedon hankinnassa ja toisaalta taas markkinointiväline tuotteelle. Tiedottaminen on 

myös tykkääjien palvelemista. Kun sivulle linkitetään juttu verkkosivulta, se palvelee 

lukijaa uuden tiedon myötä. Lehteä se palvelee klikkauksina ja mahdollisten 

mainoseurojen muodossa. Näin saavutetaan win-win-tilanne. Reaaliaikainen palvelu 

monipuolistaa yksipäiväisen lehden toimintaa kilpailussa aikaa ja päivälehtiä vastaan.  

 

Joroisten Lehden Facebook-sivut eivät suinkaan ole ainoat joroislaisen yhdistyksen 

tai yhteisön ylläpitämät sivut. Helmikuussa 2011 Facebookista löytyi yhteensä 20 eri 

joroislaista sivua tai ryhmää. Näistä helpommin löytyvä on Joroinen-paikkaa 

ilmaiseva sivusto, josta tykkää 513 ihmistä. Joroisten Salibandy-lukion sivuilla oli 

helmikuussa 2011 yhteensä 221 tykkääjää ja islanninhevostalli Rella Vinurilla 385 

tykkääjää. Teräsmieskisojen Finntriathlon-sivut ovat kaikista suosituimmat ja niillä on 

965 tykkääjää. Yleensä tykkääjiä on ryhmissä tai sivuilla muutamia kymmeniä.  

 

Lokakuussa 2012 yhteisöpalvelu Facebookilla oli yli miljardi aktiivista käyttäjää. 

Toimitusjohta Zuckerbergin mukaan rajapyykki ylittyi syyskuun 14. päivänä 2012. 

Mobiililaitteella Facebookia käyttää noin 600 miljoonaa ihmistä. Käyttäjien keski-ikä 

on 22 vuotta. Suomalaisia käyttäjiä palvelussa on yhteensä 2,2 miljoonaa ja Suomi 

on käyttäjätilastossa sijalla 60. (Yle, 2012.) 

 

Yhdysvalloissa Twitter on erittäin suosittu sosiaalisen median sovellus ja se on kovaa 

vauhtia vakiintumassa myös Suomessa. Helmikuussa 2013 Twitterissä oli noin 

63 000 suomeksi twiittaavaa henkilöä (Hirvonen A, 2013). Maailmanlaajuisesti 

Twitteriä käytti vuonna 2010 noin 175 miljoonaa ihmistä. Twitter on mikroblogipalvelu, 

jossa voi julkaista 140 merkkiä pitkiä viestejä. Twitterissä kuka vaan voi seurata 

kenen vain viesintää, eikä sivuston ylläpitäjän tarvitse hyväksyä seuraajia sivuilleen, 

kuten tavallaan on Facebookissa. Näin ollen se soveltuu hyvin jo olemassa olevien 

asiakkuuksien ylläpitoon ja palveluun. Twitterillä on sanottu olleen merkittävä 

vaikutus esimerkiksi USA:n presidentinvaaleissa. Julkisuuden henkilöiden lisäksi 

Twitteriä käytetään kaverien väliseen yhteydenpitoon. Yritykset voivat jakaa 

Twitterissä tietoa asiakkailleen tarjouksista ja uutisista.   

 

4.2 Tiedonvälitys monimutkaistuu  

 

Perinteinen media on joutunut hankalaan asemaan asetelmien käännyttyä uusiin 

suuntiin. Mediasta ei enää löydy tuottajia, kuluttajia tai valvojia, vaan nämä roolit ovat 
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sekoittuneet. Sosiaalisesta mediasta on muotoutumassa henkilökohtaisen organisoi-

tumisen väylä. Samaan aikaan yritykset pyrkivät hyödyntämään henkilökohtaista 

joukkoviestintää omiin tarkoituksiinsa. Saattaa kuitenkin olla, että tiedonvälityksestä 

vain on tullut julkisempaa, mikä luo kuvan median merkityksen kasvusta. Toisaalta 

henkilökohtaisen viestinnän julkiseksi muuttuminen on murtanut median linnakkeita ja 

monipuolistanut mediamaisemaa. (Seppänen & Väliverronen, 2012, 206–207) 

 

Internetin yhteisöpalveluissa, kuten Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa, sisäl-

lön tuottaminen tapahtuu harrastajamaisesti. Kuitenkin itse toiminta on kaupallista ja 

ammattimaista. Perinteinen media on uudessa tilanteessa, koska näissä palveluissa 

sisällöt tuotetaan ilmaiseksi. (Seppänen & Väliverronen, 2012, 36) 

 

Sosiaalisen median käsite huomioi myös uudenlaisen vuorovaikutuksen ja yhteisölli-

syyden. Toisaalta käsitteenä se on ongelmallinen, samoin kuin uusmedia, joka jon-

kun ajan kuluttua onkin jo vanha tai digitaalinen tiedonvälitys, jota on nykyään lähes 

kaikki tiedonvälitys. Käytettäessä määritelmää sosiaalinen media, halutaan usein 

korostaa sen ero perinteisiin tiedotusvälineisiin verrattuna. Kuitenkin monien perin-

teisten tiedotusvälineiden taustalla on ollut nimenomaan harrastajamainen yhteisölli-

nen tarve välittää tietoa tietyistä asioista tietyille ryhmille. Vähitellen ne ovat kaupallis-

tuneet ja ammattimaistuneet. Samanlainen kehitys on edessä niillä sosiaalisen medi-

an muodoilla, jotka jäävät elämään. Tämän lisäksi sosiaalinen media alkaa kierrättää, 

kommentoida ja kritisoida perinteisten tiedotusvälineiden tuottamaa materiaalia. Sa-

ma tapahtuu myös toisinpäin, sosiaalisista medioista perinteisten tiedotusvälineiden 

suuntaan. (Seppänen & Väliverronen, 2012, 37–38) 

 

Nopeus on tänä päivänä kuin pakkomielle. Niin myös kiire, muutos ja kehitys. Viestin-

tää liittyvien kulttuurien organisoituminen kytkeytyy koko ajan enemmän teknologisiin 

järjestelmiin ja vuorovaikutteisiin mediasovelluksiin. Elämä tulee keskittymään per-

heen sijasta yhä enemmän sähköisten henkilökohtaisten viestintälaitteiden ympärille. 

Ihminen tuskin enää selviää arjestaan ilman tietokoneita, Internettiä ja matkapuhelin-

laitteita. Samalla kun ihminen käyttää tietokonetta, myös tietokone käyttää ihmistä. 

Nykykulttuurissa ihminen ei vain käytä konetta, vaan on koko ajan osa prosessia, 

josta on koko ajan hankalampi päästä erilleen. Nykyajassa heikot signaalit ovat muut-

tuneet hämmästyttävän nopeasti arkeemme vaikuttaviksi ilmiöiksi. Näin on käynyt 

tietotekniikalle, Internetille ja nanoteknologialle. Nykyisen tietoteknologian kehittymi-

sessä kuukausi merkitsee pitkää aikaa. (Ala-Korpela ym. 2007, 264–279.) 
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5 SOSIAALISEN MEDIAN VALINTA JOROISTEN LEHDEN TYÖKALUKSI 

 

 

Opinnäytetyössä ensimmäinen tehtävä oli löytää Joroisten Lehdelle käyttökelpoisin 

sosiaalisen median sovellus ja ottaa se käyttöön. Valinta tehtiin henkilöstön kokemus-

ten ja kyselyjen perusteella keväällä 2012. Valinnassa huomioitiin käytössä olevat 

resurssit, eli käytettävissä oleva työaika, toimintojen monipuolisuus, käytön helppous 

sekä sovelluksen käytön yleisyys.  

 

5.1 Mitä muut edellä, sitä Joroisten Lehti perässä  

 

Kysely tehtiin Länsi-Savo-konsernin niille paikallislehdille, jotka jo olivat mukana  

sosiaalisessa mediassa. Yhden lehden osalta kysely lähetettiin edelliselle päätoimit-

tajalle, jonka aikana sosiaalinen media otettiin käyttöön sekä myös nykyiselle päätoi-

mittajalle. Lisäksi sama kysely lähetettiin konsernin toiseen päivälehteen päätoimitta-

jalle sekä verkkotuottajalle. Tämän lisäksi kysely meni yhteen ulkopuoliseen lehteen, 

koska tiedettiin entuudestaan heidän olevan pitkällä sosiaalisen median käytössä. 

Lisäksi asiaa kysyttiin vielä Yleisradion sosiaalisen median tuottajalta. Saman kon-

sernin paikallislehtien päätoimittajille kyselyjä lähetettiin eniten siksi, että tiedettiin 

heidän olevan suunnilleen samassa toimintaympäristössä ja resurssien sekä vaati-

musten olevan samalla tasolla kuin kyselyn tekijän omassa yksikössä, Joroisten Leh-

dessä. Lisäksi haluttiin saada laajempi näkemys asiasta sekä konsernitasolla että 

sen ulkopuolelta. Yhden ulkopuolisen lehden, jonne kysely lähetettiin, tiedettiin ole-

van valtakunnan kärjessä uusien tekniikoiden sekä myös sosiaalisen median käytös-

sä paikallislehdessä. Ylellä sosiaalista mediaa hyödynnetään erittäin monipuolisesti, 

siksi myös se otettiin mukaan. Yle nousi myös esiin keskusteluissa oman konsernin 

henkilöstön kanssa asiaa mietittäessä ja myös tämä vaikutti sen mukaan ottamiseen. 

Aluksi mietittiin myös jonkun täysin muun toimialan ottamista mukaan kyselyyn, mutta 

se olisi muuttanut tutkimuksen luonnetta eikä olisi taas vastannut siihen konkreetti-

seen tarpeeseen, johon haettiin vastausta, eli paikallislehdelle sopivimman sosiaali-

sen median sovelluksen löytymiseen.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan asiaa kokonaisvaltaisesti. Objektiivisuutta on 

mahdotonta saavuttaa, koska asiat kietoutuvat siihen, mitä jo tiedetään. (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara 2009, 161.) 
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Kysely toteutettiin sähköpostitse 29.3.2012 yhteensä seitsemälle eri henkilölle. Tätä 

ennen oli kerrottu samoille henkilöille sähköpostitse tai puhelimitse alustavasti asiasta 

ja tiedusteltu heidän kiinnostustaan vastata tähän avoimia kysymyksiä sisältävään 

sähköpostitse tai puhelimitse toteutettavaan kyselyyn. Kaikki olivat ilmoittaneet vas-

taavansa mielellään. Kysymykset lähetettiin sähköpostitse. Kyselyyn saatiin kuusi 

vastausta sähköpostitse. Vastausten pituudet vaihtelivat muutamasta sanasta reiluun 

puoleen sivuun.  

 

Laadullisen aineiston analyysissä selvitetään kerätyn aineiston merkitystä ja siitä löy-

tyviä teemoja sekä aineistosta löytyviä uutuusarvoja. Laadullisessa tutkimuksessa 

käytetään sitä analysointimenetelmää, jonka avulla saadaan parhaiten vastaus etsit-

tyyn kysymykseen. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 161.) 

 

Analysointimenetelmän valintaan vaikuttaa myös aineiston koko. Tässä tapauksessa 

käytettävissä oli vastauksia kuudelta henkilöltä, noin 2–4 sivua kultakin. Kysymyksiä 

oli yhteensä 13. Lisäksi oli huomioitava käytettävissä olevat resurssit. Kriittisin näistä 

oli tässä tapauksessa aika. Sosiaalisen median valinta oli siis tehtävä mielellään en-

nen kesää 2012.  

 

Laadullisen tutkimuksen analysoinnissa voidaan käyttää esimerkiksi sisällönanalyy-

siä, teemoittelua, tyypittelyä, lähilukua, diskurssi- tai keskusteluanalyysiä. Laadullisen 

aineiston analyysiin ei ole sovellettavissa teknisiä työkaluja. Sitä vastoin on käytettä-

vä erilaisia näkökulmia ja tarkastelutapoja, joiden avulla aineisto voidaan käydä läpi 

systemaattisesti. Vaihtoehtoja on paljon, voidaan tiivistää, purkaa, pilkkoa ja koota 

uudelleen. Kun sisältö on jäsennetty, se tulisi tulkita ja siitä tulisi löytää yleisempää 

tietoa, jollei yksittäisten eroavaisuuksien löytäminen olekin varsinaisena tavoitteena. 

(Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006.) 

 

5.2 Valintaan vaikuttivat asiakkaat ja resurssit   

 

Sosiaalisen median valintaa varten tehdyssä kyselyssä otettiin selvää seuraavista 

asioista: Mitä sosiaalisen median sovelluksia kullakin on käytössä?  Miksi ne on valit-

tu ja mihin sosiaalisen median käytöllä pyritään?  

 

Vastauksista nousee esille muun muassa seuraavia seikkoja. Paikallislehdistä kah-

della kolmesta on käytössä pelkkä Facebook-sivusto. Yhdellä on lisäksi oma keskus-

telupalsta ja videoita julkaistaan myös YouTubessa. Päivälehti käyttää Facebookin 
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lisäksi satunnaisesti Twitteriä ja videoiden julkaisussa säännöllisesti Youtubea. Valta-

kunnan monimedia Yleisradio toimii Facebookissa, Twitterissä sekä ohuesti myös 

Google+:ssa ja Pinterestissä. Tarvittaessa Ylestä mennään mukaan vaikka Suomi 

24:n keskusteluihin.  

 

Kysymykseen, miksi nämä on valittu, nousee esiin seuraavia asioita. Neljän vastaa-

jan mukaan valittu sovellus on käyttäjien suosima ja kahden mukaan sillä on hyvät 

ominaisuudet sekä se on helppokäyttöinen. Lisäksi vastauksista ilmenee että: oma 

keskustelupalsta korvasi Suomi 24:n, se on luonteva toimintaympäristö, pienillä re-

sursseilla paras ja ainoa vaihtoehto, ollaan siellä missä ihmiset ja sitä kautta uutiset 

ja keskustelut ovat.  Vastauksissa näkyi selvästi vastaajien tietämys paikallislehtien 

hajanaisesta työnkuvasta ja resurssien niukkuus. Neljässä vastauksessa nousevat 

esille asiakkaat, eli lukijat. Lähtökohtanahan on, että yritys, paikallislehti, tässä tapa-

uksessa Joroisten Lehti, on siellä missä sen asiakkaat ovat.   

 

Mihin sitten sosiaalisella medialla pyritään? Neljä vastaajaa sanoo pyrittävän ihmisten 

lähelle. Kolmen mukaan pyrkimyksenä on vuorovaikutus. Lisäksi sosiaalisen median 

kautta pyritään asiakaspalvelun parantamiseen, taloudelliseen hyötyyn, aktiivisuuteen 

lukijoiden suuntaan, saamaan juttuvinkkejä, lukijoiden aktivoimiseen, tiedon välittämi-

seen, nopeuteen, mielikuvan luomiseen monipuolisesti palvelevasta paikallislehtipor-

taalista, heikkojen signaalien haisteluun sekä tiettyjen ikäryhmien tavoittamiseen. 

 

Tekstissä nostetaan teemoittain esille tiettyjä asioita, jotka nousevat esille annetuissa 

vastauksissa. Nämä asiat tulee ryhmitellä uudelleen ja muodostaa niistä tietyt uudet 

kokonaisuudet. Esimerkiksi kysymykseen: ”Mihin lehdet sosiaalisella medialla pyrki-

vät”, nousee esille yleisyysjärjestyksessä seuraavia asioita:  

 

Sosiaalisella medialla pyritään:  

 ihmisten lähelle 

 lisäämään vuorovaikutusta ihmisen kanssa 

 olemaan aktiivisia lukijoiden suuntaan 

 saamaan juttuvinkkejä 

 välittämään tietoa nopeasti ja erityisesti tietyille ikäryhmille  

 antamaan moderni kuva paikallislehdestä  

 haistelemaan mitä kunnassa, maakunnassa, maailmassa puhutaan. 
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Näistä vastauksista voi päätellä lukijoiden nousevan tulevaisuudessa keskiöön. Tie-

donvälitys on menossa moniääniseen suuntaan, lehden lukijoista tulee myös uutisten 

ja erilaisten sisältöjen tuottajia. Sosiaalisen median keskustelupalstoilta on myös 

mahdollista saada tietoa, mitkä ovat kulloinkin päivän polttavat puheenaiheet ja mihin 

kysymyksiin lehden tulisi tarjota lukijoille vastauksia. Sosiaalisen median kautta tavoi-

tellaan myös modernia yrityskuvaa sekä nopeampaa, reaaliaikaista ja dynaamista 

tiedonvälitystä. 

 

Toisena keskeisenä asiana kyselyssä haettiin vastauksia resurssien käyttöön ja sosi-

aalisen median mukana tulevaan lisätyöhön. Vastauksissa kerrotaan, että sosiaalisen 

median hoitamiseen ei ole erikseen varattu resursseja, sosiaalisen median hoitami-

nen vie paljon aikaa – mutta on sen arvoista. Sosiaaliseen mediaan tehtävää panos-

tusta on vaikea perustella taloudellisesti, se on osa kaikkien työtä - ei erikseen re-

sursseja, ei erityisiä panostuksia, maakuntalehdessä yksi verkkotuottaja hoitaa. Yleis-

radion osalta toiminta on niin erilaista, että sitä ei voi verrata suoraan tässä kohdassa 

muihin, heillä on resursseja ja erilaisia työskentelytapoja. Yleensä sielläkin ajatellaan, 

että sosiaalinen media on osa toimittajan työtä, ei erillinen lisätyö. 

 

Ylläpitoa lehdissä tehdään sattumanvaraisesti, moderointia keskustelupalstan osalta 

noin viisi tuntia viikossa, ylläpitoa tehdään päivittäin muun työn ohessa, esimiehen 

pitää vahtia ja pakottaa, työ menee muun työn ohessa, sosiaalinen hoidetaan osana 

kaikkea työtä, osittain automatisoitu ylläpito (päivälehti), toimittajat eivät tee (päivä-

lehti), ei vie aikaa, mutta on muistettava tehdä. 

 

Vastauksista voi päätellä, että paikallislehdellä ei ole erillisiä resursseja sosiaalisessa 

mediassa toimimista varten, vaan sitä tehdään muun työn ohessa.  Kuitenkin näh-

dään, että työskentely sosiaalisessa mediassa kuuluu luontaisena osana toimittajan 

työhön. Sosiaalisessa mediassa toimiminen ei ole erityisen suunnitelmallista, vaan 

enemmänkin sattumanvaraista ja työtä, joka on muistettava muiden asioiden ohessa 

hoitaa. Kaikki työntekijät eivät koe sosiaalista mediaa osaksi työtään, vaan heitä täy-

tyy motivoida ja vahtia. Tässä kehittämiskohteena voidaan selvästi huomata suunni-

telmallinen tekeminen ja työn ja vastuiden jakaminen työntekijöiden kesken.  

 

Kolmantena laajempana teemana analysoidaan vastaajien näkemys sosiaalisen me-

dian tulevaisuudesta. Vastauksissa nousee esille muun se, että paikallislehdillä toi-

minta sosiaalisen median ympärillä ei ole erityisen suunnitelmallista, eikä mitään eri-

tyistä strategiaa ole yleensäkään laadittu. Asiat kehittyvät tekijöiden ja kävijöiden mu-
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kana. Ilmoittajia odotetaan mukaan sosiaalisen median keskusteluihin. Mukana kan-

nattaa kuitenkin olla, vaikka euroilla mitattavaa hyötyä ei ole kenellekään vielä. Eri 

välineiden kehittymistä seurataan ja tekemistä suunnataan sinne, missä ihmiset toi-

mivat. Sosiaalisen median rooli ihmisten elämässä tulee vahvistumaan. Ylellä on 

suunnitelmissa sosiaalisen median roolin merkittävä vahvistaminen.  

 

Lisäksi käydään läpi ne odottamattomat asiat, jotka näyttävät nousevan esille vasta-

uksista, vaikka niitä ei ole kysytty. Tässä kyselyhaastattelussa esille nousee erityises-

ti kaksi uutta asiaa. Toinen ovat erityisesti ne negatiiviset seikat, jotka sosiaalisen 

median vapaassa valtakunnassa saattavat nousta julkisuuteen ja näihin reagoiminen 

ja varautuminen. Tässä kysymyksessä joudutaan pohtimaan jopa julkaisijan vastuita 

ja lakikysymyksiä. Esimerkiksi yhden tutkimuksessa mukana olleen lehden keskuste-

lupalstalta oli vuoden 2012 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tehty kolme ri-

kosilmoitusta ja kaksi kantelua Julkisen Sanan neuvostolle. Vaikka päätökset ovat 

olleet lehden kannalta vapauttavia, sosiaalisen median palstat altistavat paikallisleh-

det merkittävästi suuremmalla oikeudenkäyntiriskille kuin paperilehti koskaan: Se, 

että paikallislehden logon alle voi kuka tahansa kirjoittaa milloin tahansa, mitä tahan-

sa, kenestä tahansa, missä mielentilassa hyvänsä, on periaatteessa hyvää palvelua 

ja maksimaalista sananvapautta, mutta myös iso riski paikallislehden imagolle, brän-

dille sekä sananvapauden uskottavuudelle, kertoo kyseisen lehden päätoimittaja ja 

toimitusjohtaja sekä osakas.  

 

Päivälehden verkkotuottaja kuvailee: Somen yhteydessä kannattaa miettiä asiaa 

myös esimerkiksi maineenhallinnan ja kriisiviestinnän kautta. Niin mukava asia kuin 

sosiaalinen media onkin, on sen varjopuoletkin muistettava ja valmistauduttava niihin. 

Mitä lehti esimerkiksi tekee, kun sen artikkelista nousee kielteinen kohu somessa, 

tms? Tai mikä on toimittajan rooli somessa – onko hän silloinkin jonkin tietyn lehden 

toimittaja, vai saako hän käydä vapaasti keskustelua? Näihin ei valitettavasti taida 

olla yksiselitteisiä vastauksia, mutta niitä kysymyksiä olisi hyvä pohtia pienemmissä ja 

suuremmissa toimituksissa mielellään jo ennen kuin on ongelma käsissä. 

 

Toinen esille nouseva asia on paikallisuus ja yhteisöllisyys. Tämän seikan esiin nou-

seminen on merkittävää ja positiivisesti yllättävää, sillä juuri tähän kysymykseen täs-

sä tutkimuksessa on tarkoitus pureutua.   

 

Erään paikallislehden päätoimittaja kertoo: Paikallislehden merkittävin vahvuus ja 

kilpailutekijä on läheisyys, jota suurten kansainvälisten toimijoiden, kuten Googlen tai 
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vastaavien on vaikea tavoittaa, eikä sinne ole niitä syytä auttaakaan. Paikallislehtien 

on syytä olla mukana digi- ja somestrategioissa ja pyrkiä täyttämään paikallisia tar-

peita ja tyhjiöitä, koska jos paikallislehti ei sitä tee, sen tekee nopeasti joku muu.  

 

Hänen mukaansa paikallislehden sosiaalisen median toiminnat vahvistavat siihen 

osallistuvien yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Toistaiseksi sosiaali-

sessa mediassa on kuitenkin vielä niin pieni osa, tässä kunnassa 2 000 eli noin 

kymmenen prosenttia asukkaista, paikallisyhteisöä, ettei voida puhua "kansanliik-

keestä". Kirjoitin taannoin pääkirjoituksen, kun lehtemme sosiaalisessa mediassa 

syntyi henki, että kansa on sitä ja sitä mieltä, vaikka kyse oli muutamasta aktiivisesta 

sosiaalisen median käyttäjästä. 

 

Sama päätoimittaja kertoo Facebook-sivuston tukevan lehteä monin tavoin kannus-

tamalla, kommentoimalla, neuvomalla jne. Tämän lisäksi sosiaalisen median sivuilla 

on vahva henki kunnan itsenäisyyden puolesta. Päätoimittaja näkee sen tietyllä taval-

la nurkkakuntaisena, mutta pienen paikkakunnan lehdessä asia saa näin ollakin.  

 

Paikallislehden päätoimittajana hän arvioi: Paikallisesti on kovasti tarpeita käydä de-

battia lähellä olevista aiheista. Jos paikallislehti ei järjestä tarvittava foorumia debatil-

le, sen voi tehdä joku muu ryhmä tai yhtiö. Esimerkiksi puhelinyhtiöt ovat olleet aktii-

visia. Miksei joku yhdistyskin. Liika läheisyys on varmaankin monille henkilökohtainen 

haitta, kun asiat henkilöityvät. Muuten on vaikea nähdä siinä haittoja. Uudistuminen 

on haaste. Meillä lanseerattiin juuri live-lähetykset valtuustojen kokouksista, joka 

sähköisti selvästi paitsi itse kokoukset, niin myös sosiaalisen median sivusto. 

 

Päivälehden sosiaalisen median verkkotuottaja puolestaan vertaa Facebookin olevan 

itsessään eräänlainen lähimedia: Facebookin menestys kertoo paljon siitä, miten ih-

miset ovat kiinnostuneita yhä lähellä olevista asioista, se on itsessään eräänlainen 

lähimedia. Jutun aiheita etsitään yhä enenevässä määrin Facebookista. Ne toimivat 

samalla tavoin, kuin torit ja kuppilat. Paikallislehdille somesta on varmasti apua ja iloa 

etenkin lukijasuhteen ylläpidossa. Esimerkiksi kerran viikossa ilmestyvä lehti voi olla 

mukana lukijoidensa arjessa somen kautta vaikka joka päivä helposti ja edullisesti. 

Toki se vaatii myös resursseja ja vie työaikaa, mutta toisaalta voi lisätä lukijoiden ja 

lehden välistä kanssakäymistä ja syventää suhdetta. Moni paikkakunnalta muuttanut 

tai alueella mökkeilevä tilaa paikallislehden, joten mikseivät he haluaisi seurata seu-

dun asioita myös vaikkapa Facebookista?  
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Verkkotuottajalle esitettiin jatkokysymys 26. helmikuuta Facebookin yhteisöllisyyteen 

liittyen. Hän totesi mieltävänsä sosiaalisen median ja erityisesti Facebookin ryhminä 

ja niiden välisenä toimintana ja vuorovaikutuksena: Ensinnäkin minulla on siellä ”ys-

täviä”, jotka tunnen kuka mistäkin kautta. Miellän tämän yhdeksi ryhmäksi, joilla ei 

muuta yhteistä nimittäjää kuin minä itse. Ryhmä on siinä mielessä yksityinen, että se 

koskee vain minua ja minä olen sen itse luonut ja hahmotan sen omalla tavallani. 

Toisena tulevat esimerkiksi harrastuksiin liittyvät ryhmät: niissä yhteinen nimittäjä on 

vaikkapa harrastus, seura tai yhdistys. Ryhmä on olemassa myös ”oikeassa” maail-

massa, mutta erittäin vahvasti myös verkossa.  

 

Kolmanneksi ryhmäksi kyseinen verkkotuottaja nostaa maantieteelliset ryhmät. Sieltä 

seurattavaksi nousevat hänellä itsellään ja mahdollisesti hänen arvionsa mukaan 

monilla muillakin esimerkiksi nykyiseen ja menneeseen asuinkuntaan liittyvät ryhmät.   

 

Hän jatkaa: Yhteinen nimittäjä on siis erittäin paljon sidoksissa maantieteeseen ja 

henkilöhistoriaan. Ja Puruvesi-lehti on muuten siinäkin mielessä hyvä esimerkki, että 

sehän ei kiinnity mihinkään tiettyyn kuntaan (kuten vaikkapa Joroisten Lehti), vaan on 

jakautunut historian aikana useamman kunnan alueelle. Varmasti Pohjanmaalla on 

paljon kivoja paikallislehtiä, joilla olisi tarjolla esimerkiksi mielenkiintoisia henkilöjuttu-

ja, mutta en minä niitä halua seurata, koska minulla ei ole sinne minkäänlaisia siteitä.  

  

Sosiaalisessa mediassa nousee kyseisen verkkotuottajan mukaan erittäin vahvasti 

esille ihmisten henkilöhistoria, johon liittyy myös maantiede: Mistä minä olen kotoisin, 

mihin minä olen menossa? Ryhmissä tunnustetaan hänen mukaansa aina niin sano-

tusti jotakin väriä, olipa se sitten harrastus, mielenkiinnon kohde, halu nähdä tiettyjä 

uutisia tai maantieteellisesti yhdistävä asia.   

 

Hän sanookin: Eli kyllä, mielestäni paikallislehden kannattaa somessakin pitää esillä 

sitä paikallisuutta. Tällaista ryhmien logiikkaa en itse pysty hahmottamaan esimerkik-

si Twitterissä, koska minusta se on ensisijaisesti yksittäisten uutisten jakelupaikka.  

Toki siellä voi niillä #-merkeillä luoda kokonaisuuksia ja eräänlaisia samaan aihepiiriin 

liittyviä ryhmiä, mutta ne ovat silti paljon sattumanvaraisempia ja heikompia sidoksil-

taan kuin esimerkiksi Facebook, jossa luodaan ihan erikseen ryhmiä, joista osa voi 

olla myös suljettuja.  
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Yleensä analyysivaihe seuraa tiedonkeruuta, mutta kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

analyysiä voidaan tehdä pitkin matkaa. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 223.) 

 

Usein laadullista analyysia tehdään sitaatteja kirjaamalla ja niitä kommentoimalla yllä 

olevalla tavalla. Tämä menetelmä jättää analyysin kuitenkin liian kevyeksi. Aineistoa 

voidaan määritellä myös numeerisin keinoin, kvantifioimalla. Joskus määrällinen ana-

lysointi myös laadullisessa tutkimuksessa on ihan paikallaan. Pohtiminen ja vertailu ei 

aina johda päätelmiä eteenpäin, mutta laskemalla joku tietty asia voidaan todeta sel-

keästi. Aina on kuitenkin huomioitava laadullisen ja määrällisen tutkimuksen erityis-

piirteet aineistoa analysoitaessa. Apuna tulosten esittämisessä voidaan käyttää tau-

lukoita ja matriiseja. Aineiston lukeminen yhä uudelleen ja uudelleen saa tutkijan hel-

posti sokaistumaan. Keskustelemalla muiden kanssa saaduista tuloksista ja analyy-

sistä tutkimuksen luotettavuus todennäköisesti paranee. (Saaranen-Kauppinen, A. & 

Puusniekka, A. 2006.) 

 

5.3 Facebook on kahden kauppa 

 

Tämän aineiston avulla on mahdollista kuvata tyypillinen paikallislehden tapa käyttää 

sosiaalista mediaa. Paikallislehti on mukana sosiaalisessa mediassa ja on valinnut 

työkaluksi Facebookin sen helppokäyttöisyyden vuoksi. Facebook koetaan myös 

suosituksi ja paikallislehden kannalta monipuoliseksi sosiaalisen median kanavaksi. 

Mikäli paikallislehti julkaisee videoita, niin alustana toimii Youtube. Sosiaalisella me-

dialla haetaan vuorovaikutusta. Ihmisille halutaan välittää sen kautta tietoa, mutta sen 

avulla myös haetaan uutisvinkkejä ja aiheita. Sosiaalisen median käyttöön ei ole va-

rattu erityisiä resursseja, vaan koko henkilöstö päivittää ja käyttää sitä oman työnsä 

ohessa. Paikallislehdellä ei ole erityistä sosiaalisen median strategiaa, vaikka se oli-

sikin tarpeellinen suunnittelun apuväline. Tulevaisuudessa sosiaalisen median merki-

tys nähdään kasvavana.  

 

5.4 Facebook-sivu vai facebook-ryhmä? 

 

Kyselyaineiston ja kokemusten pohjalta Joroisten Lehden ensimmäiseksi 

sosiaaliseksi mediaksi valitaan Facebook. Kyselystä saatujen vastausten mukaan se 

sopii parhaiten paikallislehden ensimmäiseksi sosiaalisen median välineeksi, koska 

se on monipuolinen ja mahdollistaa vuorovaikutuksen lukijoiden kanssa helposti ja 

nopeasti. Joroisten Lehdellä ei ole ole resursseja monien sovellusten käyttöön 

ainakaan tässä vaiheessa, joten käyttöön täytyy valita tehokas ja toimiva väline. 
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Tosin vastaajilla ei ole kovin paljon tietoa tai kokemusta muiden sosiaalisen median 

sovellusten käytöstä vaan käyttö on keskittynyt Facebookiin. Vastaajien mukaan 

tietoa on Facebookin kautta ketterä jakaa molempiin suuntiin, sekä lukijoilta 

toimitukseen että toimituksesta lukijoille. Sen käyttäminen on vastanneiden mukaan 

helppoa ja myös nykyiselle Joroisten Lehden henkilöstölle tuttua henkilökohtaisten 

profiilien myötä. Tärkein valintaan vaikuttava asia on se, että Facebook on myös tuttu 

väline lukijoille ja tilastojen mukaan hyvin suosittu sosiaalisen median sovellus. 

Vaikka asiaa ei ole tutkittu erikseen Joroisten Lehden lukijoiden osalta, voidaan 

olettaa sen olevan yleinen myös heidän keskuudessaan. Koska tavoitteena on 

saavuttaa lukijat myös sosiaalisen median kautta, sovelluksen täytyy olla yleinen 

lukijoiden keskuudessa.  

 

Facebook on myös yhteisöllinen media ja sivut rakennetaan yleensä tiettyjen 

teemojen ympärille. Pienen paikkakunnan lehdelle yhteisöllinen ryhmä sopii hyvin. 

Facebookin avoimuus mietityttää mahdollisine mukana tulevine ongelmineen. Sivuille 

voi kuka tahansa kommentoida mitä haluaa. Koska erityisiä lisäresursseja sosiaalisen 

median käyttöön ei ole olemassa, suurena huolen aiheena on, ehtiikö sivua 

seuraamaan koko ajan ja mahdollisesti poistamaan sieltä sopimattomia kommentteja. 

Perinteisesti Joroisten Lehden yleisönosastopalsta on ollut värikäs ja keskustelu 

vilkasta. Samantyyppistä käyttäytymistä on siis odotettavissa sosiaaliseen mediaan 

perustettavalle sivulle tai ryhmään.  

 

Seuraavaksi pohditaan, otetaanko käyttöön ryhmä vai sivusto? Ryhmä mahdollistaa 

henkilökohtaisen viestinnän  ja sen käyttöoikeuksia pystyy rajaamaan. Suoran viestin 

lähettäminen onnistuu kaikille ryhmän jäsenille, jos ryhmässä on alle 5 000 jäsentä.  

Sivulla päivitykset leviävät kaikille jäsenille. Viestien lähettäminen ei sen sijaan ole 

mahdollista. Jäseniä pystyy rajaamaan ja sivustolla käyttäytymistä pystyy 

seuraamaan ja analysoimaan siellä olevien työkalujen avulla hyvin. Sivut näkyvät 

myös tärkeimmissä hakukoneissa. Yksikertaistettu ohje voisi olla, että ryhmä 

perustetaan yrityksen henkilöstön sisäiseen käyttöön ja sivu asiakkaille ja muille 

sidosryhmille. (Isokangas & Vassinen 2010, 110.) 

 

Facebookin käyttöehdoissa kerrotaan, että sivujen avulla erilaiset organisaatiot 

pystyvät pitämään laajasti yhteyttä heistä pitävien ihmisten kanssa. Sivujen 

ylläpitäminen ja luominen on organisaatioiden virallisten edustajien tehtävä. Ryhmän 

voi puolestaan luoda kuka tahansa minkä asian ympärille tahansa. Sen jäsenet voivat 

viestiä vapaasti keskenään. (Facebook) 
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Yksityisyyden ylläpitäminen on helpompaa ryhmässä kuin sivuilla, joiden kaikki tiedot 

ja julkaisut ovat julksia ja kaikkien saatavilla. Ryhmä voi rajata näkyvyyttään tai se voi 

olla kokonaan salainen tai suljettu. Organisaation sivua voi tykätä kuka tahansa, 

jolloin sivupäivitykset menevät kyseiselle käyttäjälle. Ryhmässä jäseneksi 

hyväksymisen tekee ryhmän toinen jäsen. Jäsen voi myös kutsua toisen henkilön 

jäseneksi ryhmään. Sivulla toimintaa hallitsevat ylläpitäjät, joilla voi olla erilaisia 

oikeuksia. He näkevät myös sivujen toiminnan kävijätiedoista. Ryhmässä viestintä on 

jäsenten välistä. (Facebook) 

 

Joroisten Lehden henkilöstöllä oli henkilökohtaisessa käytössä olevat Facebook-

profiilit ja aikajanat ennen Joroisten Lehden sivujen perustamista. Satunnaisesti näitä 

henkilökohtaisia profiileja oli käytetty työntekijöiden itsensä aloitteesta myös 

työtehtävissä esimerkiksi otettaessa yhteyksiä eri henkilöihin. Yrityksen sivujen 

perustaminen ja ylläpito-oikeuksien saaminen edellyttää myös henkilökohtaisten 

profiilien olemassaoloa, eikä sivuille pääse kirjautumaan ylläpitäjänä muutoin kuin 

näiden omien profiilien kautta. Luodakseen Joroisten Lehdelle sivun, henkilöstö joutui 

antamaan omat olemassa olevat profiilitietonsa yrityksen käyttöön.  

 

Koko henkilöstölle annettiin samat ja laajimmat mahdolliset ylläpito-oikeudet sivujen 

hallintaa varten. Sivujen kautta ei ylläpitäjänäkään voi seurata sivuston käyttäjien 

aikajanoja tai ottaa heihin yhteyttä. Tämä on melkoinen puute toimittajan työssä, 

mutta toki suojaa käyttäjien yksityisyyttä. Yhteydenpito on kuitenkin tehtävä 

henkilökohtaisen profiilin kautta, mikä ei välttämättä ole hyvä asia, jos haluaa suojella 

omaa yksityisyyttään. Henkilökohtainen aikajana on tarkoitettu ei-kaupalliseen 

käyttöön, mutta sivua voi hyödyntää myös kaupallisesti. Kaupalliselle käytölle on 

Facebookissa olemassa omat tarkat sääntönsä.  

 

Erilaisia ylläpitäjärooleja on olemassa viisi ja näiden oikeudet vaihtelevat. Valvojien 

ylläpito-oikeudet ovat kaikkein vahvimmat ja he voivat muuttaa ylläpitäjien rooleja. 

Lisäksi valvojilla on mahdollisuus muokata sivuja ja lisätä sovelluksia, luoda julkaisuja 

sivuina, vastata kommentteihin ja poistaa niitä. Valvojat voivat myös lähettää viestejä 

sivuina, luoda mainoksia sekä tarkastella kävijätietoja.  
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6 KÄYTTÖÖNOTTO JA VAIKUTTAVUUDEN SEURANTA  

 

 

Joroisten sosiaalisen median sovellukseksi valittiin Facebook. Valinta tehtiin kysely-

tutkimuksen perusteella ja henkilöstön kokemuksiin perustuen. Facebook oli kaikille 

tuttu työväline, joka oli jokaisella Joroisten Lehden työntekijällä henkilökohtaisessa 

käytössä. Facebook otettiin käyttöön Joroisten Lehdessä 6. elokuuta 2012.  

 

Sivustolle täydennettiin perustiedot yrityksestä ja työnjakoa päätettiin tehdä tilanteen 

mukaan. Koko henkilöstö otettiin mukaan sosiaalisen median käyttöön. Aluksi ei luotu 

mitään erityisiä periaatteita eikä ohjeita, kuinka tietyissä tilanteissa tullaan käyttäyty-

mään. Karkeaksi ohjeeksi päätettiin, että Facebook-sivustoa päivitetään päivittäin.  

 

 

 

 

KUVIO 3. Joroisten Lehden verkkosivuilla kävijöiden määrät 6.8.2011—28.2.2012 ja 

6.8.2012—28.2.2013. (Google Analytics) 
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Kuten liitteestä 1 voidaan todeta, maaliskuun 12. päivänä 2013 Joroisten Lehden 

Facebook-sivustolla on 439 tykkääjää. Joroisten Lehti on puolestaan tykännyt 61 

joroislaisesta yrityksestä ja yhteisöstä, joiden uutistarjonta on näin näkyvillä Joroisten 

Lehden Facebookin etusivulla. Mukana on myös naapurilehtiä. LIITE 1.  

 

Yksi keskeinen Joroisten Lehden sosiaalisen median tavoite on ohjata ihmisiä yrityk-

sen Internet-sivuille ja tätä kautta lisätä ilmoittajien kiinnostusta sivuja kohtaan. Jo-

roisten Lehden sivustolla kävi 6.8.2012.–28.2.2013 yhteensä 31 594 henkilöä.  Edel-

lisenä vuonna vastaavaan aikaan kävijöitä oli 28 925. Käyntejä oli 52 043, vuotta ai-

emmin 38 826. Sivun katseluita oli 138 451 ja vuotta aiemmin 75 611. Keskimäärin 

kävijä vieraili 2,66 sivulla, kun luku oli vuotta aiemmin 1,95. (Kuvio 3.) LIITE 3.  

 

Kaikista 52 043 verkkosivukäynnistä sosiaalisten toimintojen viittauksen kautta on 

tehty 9 233 kappaletta, mikä on 17,7 prosenttia. Käytännössä kaikki, eli 99,8 prosent-

tia näistä on tullut Facebook-sivujen kautta. Bloggerin kautta sivustolle on tehty kah-

deksan, WordPressin kautta neljä, Twitterin kautta kaksi ja Pinterestin kautta yksi 

käynti. LIITE 4. 

  

Aikajaksolla 1.8.2009–28.2.2013 verkkosivustolla oli yhteensä 225 112 käyntiä ja 

näistä tehtiin sosiaalisten toimintojen viittauksen kautta 15 474 kappaletta, tämä on 

yhteensä seitsemän prosenttia. Aikajakso on valittu Google Analytics -työkalusta saa-

tavien ensimmäisten ja tuoreimpien mahdollisen vertailukelpoisten lukujen mukaan.  

 

Kun otetaan vertailuun aikaväli ennen Joroisten Lehden omien Facebook-sivujen 

käyttöönottoa, eli 1.8.2009–5.8.2012 voidaan nähdä sosiaalisen median kautta Jo-

roisten Lehden verkkosivuille ohjautuneen yhteensä 174 069 käynnistä 6 241 käyntiä, 

mikä on 3,6 prosenttia kaikista kävijöistä.  

 

Kun katsellaan kävijämääriä taaksepäin aina vuoteen 2009 saakka, voidaan havaita 

aiemmilta vuosilta selkeitä kävijäpiikkejä. Näin esimerkiksi kesällä 2010, jolloin yksit-

täisenä päivänä 21.6. käyntejä verkossa oli peräti 1 964. Samantyyppisiä piikkejä on 

nähtävissä vuodenvaihteessa 2011–2012. Hakusanaa katsottaessa selviää, että Jo-

roisten Lehden verkkosivuille on päädytty usein, kun on käytetty hakusanaa Laukku-

Leena tai vastaava kyseiseen henkilöön viittaava sana.  
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Haettaessa Internetistä Joroisten Lehteä on hakusanana käytetty aikajaksolla 

1.7.2009 -5.8.2012 seuraavia: 

 

1.Joroisten lehti 25 302 käyntiä 

2. laukku leena 13 879 käyntiä 

3. laukku-leena 3999 

4. laukkuleena 3293 

5. not provided 1453 

6. joroistenlehti 1336 

7. kassileena  807 

8. saunapallo 793 

9. eeva eloranta 706 

10. www.joroistenlehti.fi  578 

 

Kun edelleen tutkitaan asiaa, pystytään jäljittämään Laukku-Leenaan viittavia keskus-

teluja muun muassa Suomi24-palstalla noihin aikoihin. Kyseiseen palveluun on myös 

linkitetty Joroisten Lehden verkkosivuilta löytyvä juttu kyseisestä henkilöstä. Juttu on 

julkaistu osoitteessa www.joroistenlehti.fi 10. kesäkuuta 2010.   

 

6.1 Sosiaalinen media ohjaa kävijöitä verkkosivuille 

 

Joroisten Lehden Facebook-sivujen toiminnan ja käytön havainnointiajankohdaksi 

valittiin aikajakso 15.1.–31.1.2013. Tällöin Facebook oli ollut Joroisten Lehdellä käy-

tössä vajaat puoli vuotta. Päivitysten selaaminen tuota kauemmas taaksepäin osoit-

tautui hankalaksi, siksi päädyttiin tähän aikajaksoon. LIITE 2. 

 

Noiden 17 päivän aikana Joroisten Lehti oli päivittänyt Facebook-sivustoaan yhteen-

sä 72 kertaa. Tämä tekee keskimäärin 4,2 päivitystä päivässä. Arkisin päivityksiä on 

tehty 4-9 päivässä, viikonloppuisin 1-2. Tämä selittyy sillä, että Joroisten Lehdellä ei 

ole vakituisesti viikonloppuvuoroa tekeviä toimittajia. Vilkkaimmin, eli yhdeksän ker-

taa, Facebookia on päivitetty 17. tammikuuta, torstaina. Tämä on lehden ilmestymis-

päivä. Yleensä itse toimitetut paikalliset jutut halutaan julkaista ensin paperisessa 

lehdessä ja sitten niistä osa verkossa. Joskus tulevia painetun lehden juttuja vinka-

taan etukäteen netissä ja Facebookissa. Tällä tavalla toimittaessa Facebook ja Inter-

net toimivat sisäänheittäjinä paperilehteen.  

 

http://www.joroistenlehti.fi/
http://www.joroistenlehti.fi/
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Viikonloppupäivitykset on tehty ajastamalla ne valmiiksi perjantaina. Muutoin viikon-

loppuisin Internettiä sekä Facebookia on päivitetty reaaliaikaisesti harvoin, ainoas-

taan onnettomuustietoja hälytyskeskuksesta tulleista viesteistä tai Joroista koskevia 

uutisia muista tiedotusvälineistä on linkitetty päivityksiin. Omaa uutishankintaa on 

Facebookin aikana tuotettu Internettiin vain kuntavaaliviikonloppuna lokakuussa 

2013.  

 

Facebook jaottelee erilaiset julkaisutyypit hallintapaneelissaan seuraavasti: julkaisu, 

kuva, linkki, video, sovellusalustajulkaisu, kysymys sekä tarjous. Joroisten Lehti on 

käyttänyt näistä 15.1.–31.1. julkaisua, kuvaa, linkkiä sekä videota. Julkaisuja on ollut 

9 kappaletta, kuvia 8, linkkejä 54 ja videoita 1, yhteensä siis 72 kappaletta erilaisia 

sivujulkaisuja. (Kuvio 4) 

 

 

 

 

KUVIO 4. Joroisten Lehden Facebook-sivujen sivujulkaisut julkaisutyypeittäin  

15.1.–1.1.2013. (www.facebook.com/joroistenlehti, hallintapaneeli) 

 

 

Sivujulkaisut voi jaotella vielä tarkemmin. Linkkeinä on julkaistu eniten linkkejä Jorois-

ten Lehden omille Internet-sivuille, mutta myös Länsi-Savo-lehteen, Itä-Savoon sekä 

muihin medioihin kuten Helsingin Sanomien ja Ylen verkkosivuille. Kuvia on julkaistu 

pelkästään kuvina, tai yhdistettynä verkkosivujen linkitykseen.  

 

75 % 

13 % 

11 % 

1 % 

Linkit  

Julkaisut 

Kuvat 

Videot 

http://www.facebook.com/joroistenlehti
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Julkaisun kattavuudella tarkoitetaan julkaisun nähneiden yksittäisten henkilöiden lu-

kumäärää julkaisua seuraavien 28 päivän ajalta. Sitoutetut käyttäjät ovat julkaisua 

klikanneet yksittäiset henkilöt. Julkaisusta puhuvat ne, jotka tykkäävät tai kommentoi-

vat julkaisua, vastaavat kysymykseen, jakavat sen tai vastaavat tapahtumaan. Viraa-

lisuus puolestaan on sivusta tarinan luoneiden henkilöiden osuus niiden yksittäisten 

henkilöiden lukumäärästä, jotka ovat nähneet sen.  

 

Kattavuudella mitattuna 15.1.–31.3.2013 välisenä aikana suosituin linkki Facebookis-

sa on ollut 31.1. julkaistu Reima sai kilpailijoita kunnanjohtajakisaan -linkitys Joroisten 

Lehden omille verkkosivuille. Sen on nähnyt 434 henkilöä. Kakkosena tulee linkitys 

joroislaissyntyisen Virve Kähkösen kolumniin EU, suojele sydänmaitani Helsingin 

Sanomien sivuille. Kähkönen on työskennellyt nuoruudessaan Joroisten Lehden ke-

sätoimittajana. Jutussaan Kähkönen kuvailee yhteyttään kotiseutuunsa ja syitä sii-

hen, miksi kylä on hiljentynyt. Juttu on linkitetty Facebookin saatesanoilla: Tervetuloa 

takaisin Virve ja muutkin maailmalle lentäneet. Sen on nähnyt 359 henkilöä. Katta-

vuudella mitattuna yhtä suosittu on ollut 30.1. julkaistu linkki Joroisten Lehden omaan 

juttuun: Tsekatkaapa tuolta, ketkä ovat hakeneet kunnanjohtajan virkaa näin toiseksi 

viimeisen hakupäivän iltapäivään mennessä. Neljänneksi suosituin on ollut 28.1. teh-

ty linkitys omaan juttuun Katja palasi juurilleen. Sen on nähnyt 350 henkilöä ja viidek-

si eniten näkijöitä, 348, on ollut 22.1. linkityksellä verkkolehden juttuun Kipulaastarilla 

henki pois Joroisissa. 

 

Julkaisuista suosituin on ollut 29.1. julkaistu keskustelun avaus aiheesta: Missä me-

nee mielestänne raja? Saako hautajaissaattuetta kuvata julkisella paikalla? Saako 

kirkkoon mennä kuvaamaan hautajaisia? Siis kuvaamaan siinä tarkoituksessa, että 

kuvat julkaistaan jossain? Tämmöistä on mietitty toimituksessa sopan syönnin ohes-

sa. Tämän julkaisun näki 379 henkilöä. Kyseinen keskustelunavaus kosketti laajalti 

valtakunnan medioissa julkisuutta saaneita moottoripyöräkerholaisen hautajaisia Jo-

ensuussa edellisellä viikolla. Kakkosena tulee 27. tammikuuta tehty julkaisu: Huo-

menta ja mukavaa alkavaa viikkoa kaikille! Täällä se lehden teko kiivastuu keskiviik-

koa kohden  . Sillä on ollut 295 näkijää. Kolmanneksi nähdyin julkaisu 282 näkijällä 

on 21.1. Facebookiin laitettu Uusi kunnanvaltuusto kokoontuu tänä iltana ensimmäi-

sen kerran. Esityslistalla mm. 20 pykälää henkilövalintoja. Meneeköhän äänestelyksi, 

vai pääseeköhän tuolta jo iltauutisille kotiin? Ne on muuten nuo valtuuston kokoukset 

kaikille avoimia tilaisuuksia, joten sinne vaan kuuntelemaan kuntalaiset! Neljännellä 

sijalla kattavuudella mitattuna tulee Irja Pulliaisen kadonneesta potkurista kertova 

päivitys 29.1. Sen on nähnyt 280 henkilöä. Viidenneksi eniten näkijöitä on hälytys-
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keskuksen viestistä muotoiltu Viitostien vierellä olleesta varaston tulipalosta kertonut 

päivitys aikaisin aamulla 24.1. Irjan potkuripäivityksen näki 280 henkilöä ja tulipalo-

päivityksen 274 ihmistä.    

 

Kuvista kattavuudeltaan suosituin on ollut toimituksen rapulta otettu iltaruskokuva, 

joka on julkaistu 25. tammikuuta tekstillä: Meni jo, mutta nätti oli. Energialaitos voisi 

kyllä siirtää nuo sähköjohdot johonkin tuosta toimituksen edestä. Häiritsevät ikävästi 

näissä kuvissa ;). Sen on nähnyt 337 ihmistä. Toiseksi suosituin on kuva poliisista 

torilla. Poliisi-kuvalla arvuutellaan seuraavan viikon jutun aihetta ja sen näki 302 hen-

kilöä. Kolmanneksi suosituin kuva on toimituksen edustalla 17. tammikuuta kuvattu 

pakkaspäivän sininen hetki ilman mitään tekstejä. Sen näki 240 henkilöä.  

 

Kun otetaan mukaan kaikki julkaisutyypit, kattavuudeltaan suosituimmat Joroisten 

Lehden sivujulkaisut Facebookissa aikavälillä 15.1. –31.1.2013 voi listata seuraavas-

ti: 

 

1. ”Reima sai kilpailijoita kunnanjohtajakisaan.”, 31.1. linkki Joroisten Lehden 

verkkosivulle.  482 nähnyttä. 

2. ”Missä menee teidän mielestänne raja…?” 29.1. julkaisu. 379 nähnyttä. 

3. ”Tsekatkaapa tuolta, ketkä ovat hakeneet kunnanjohtajaksi…” 30.1. linkki Jo-

roisten Lehden verkkosivuille. 359 nähnyttä. 

4. ”Tervetuloa takaisin Virve ja muutkin maailmalle lentäneet” 21.1. linkki Helsin-

gin Sanomiin. 359 nähnyttä. 

5. Kuva auringonlaskusta 22.1. 355 nähnyttä. 

6. ”Katja palasi juurilleen.” 28.1.2013 linkki Joroisten Lehden verkkosivulle. 350 

nähnyttä. 

7. ”Kipulaastarilla henki pois Joroisissa?...22.1. linkki Joroisten Lehden verk-

kosivuille. 348 nähnyttä. 

8. ”Ja sinne meni 37 tonnia Joroisista…”17.1. linkki Länsi-Savon verkkosivuille. 

328 nähnyttä. 

9. ”Montako vauvaa Joroisiin syntyi viime vuonna?” Linkki 22.1. Joroisten Leh-

den verkkosivuille. 322 nähnyttä.  

10. ”Siis tämä siellä Joroisten palopaikalla” Linkki 24.1. Länsi-Savon verkkosivuil-

le. 317 näkijää.  
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Kymmenen kattavuudeltaan suosituimman sivujulkaisun joukkoon siis mahtuu viisi 

linkkiä Joroisten Lehden verkkosivuille, yksi julkaisu, yksi kuva, kaksi linkkiä Länsi-

Savon verkkosivuille sekä yksi linkki Helsingin Sanomien verkkosivuille.  

 

Kenet sitten saavutettiin ja missä? Ajanjaksolla 15.1.–31.1. Joroisten Lehden Face-

book-sivustolla kävi 255 henkilöä Joroisista, 150 Varkaudesta, 145 Helsingistä, 87 

Kuopiosta, 63 Mikkelistä, 41 Jyväskylästä, 36 Tampereelta, 33 Vantaalta, 26 Kouvo-

lasta ja 25 Joensuusta. Naisia kävijöistä oli 60,7 prosenttia ja miehiä 37,7 prosenttia. 

Naisista kävijöitä oli eniten (18 %) ikäryhmässä 35–44 vuotta ja 25–34-vuotiaista 

miehistä 11,6 prosenttia. Keskusteluun osallistuivat aktiivisimmin Joroisen kotikau-

pungikseen merkinneet. Heitä oli 21, pieksämäkeläisiä viisi ja mikkeliläisiä neljä.  

  

Sitoutettujen käyttäjien määrän suhteen, eli julkaisua klikanneiden henkilöiden luku-

määrällä mitattuna kärjessä ovat samat sivujulkaisut, kaksi kunnanjohtajan valinnasta 

kertovaa linkitystä. Linkki kipulaastariuutiseen tulee kolmantena, neljäntenä on Länsi-

Savon linkki Joroisten tulipaloon ja viidentenä kuvajulkaisu tulevan viikon juttuvinkiksi 

poliisista torilla.  

 

Sivupäivitysten suosituimmuusjärjestys niiden puhuttavuuden kannalta näyttää erilai-

selta. Kymmenen tykätyintä ja kommentoiduinta ovat nämä: 

1. Kuva iltaruskosta, 33 puhuu tästä. 

2. Linkki kuvan kanssa Ylen uutiseen: ”Koteja Kolmalle.”, 23 puhuu tästä. 

3. Kuva poliisin kanssa torilla, 19 puhuu tästä. 

4. Kuva pakkaspäivän sininen hetki, 18 puhuu tästä. 

5. Linkki kuvan kanssa HS:n kolumniin, ”EU, suojele sydänmaitani” 17 puhuu 

tästä. 

6. Linkki kunnanjohtajan valinnasta Joroisten Lehteen, 10 puhuu tästä. 

7. Julkaisu, huomenta ja mukavaa alkavaa viikkoa, 9 puhuu tästä. 

8. Linkki kunnanjohtajan valinnasta Joroisten Lehteen, 8 puhuu tästä. 

9. Linkki Joroisten Lehteen Finntriathlonin ilmoittautumisesta, 8 puhuu tästä 

10.  Linkki Länsi-Savoon Etelä-Savon peruskoululaisten määrän ennusteesta. 8 

puhuu tästä. 

 

Puhuttavimpia sivujulkaisuja näyttävät siis olevan kuvat, joita mahtuu kymmenen 

suosituimman joukkoon kolme, linkkejä Joroisten Lehteen on mukana myös kolme, 

samoin kuin linkkejä muualle. Lisäksi joukkoon mahtuu myös yksi julkaisu. 
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Kuvista puhutaan, niitä kommentoidaan ja peukutetaan. Vaikka kuvissa ei olisi erityis-

tä uutissisältöä, ne saavat ihmiset reagoimaan. Toisaalta 33 iltaruskokuvasta tykän-

neiden joukossa on 15 muualla asuvaa. Koska he ovat tykänneet Joroisten Lehden 

sivusta, heillä täytyy olla jonkunlainen sidos Joroisiin ja Joroisten Lehteä tekeviin 

henkilöihin.  Google Analyticsin mukaan tammikuun 15.–31. päivänä Joroisten Leh-

den verkkosivuilla on ollut eniten kävijöitä torstaina 31.1. jolloin heitä oli 737 (sosiaali-

sen median kautta 327, eli 44 % ), keskiviikkona 30.1. käyntejä oli 554 (253 eli 46 %) 

ja tiistaina 22.1. sivustossa oli 518 (179 eli 35 %) käyntiä. Tammikuun 15. päivänä 

kävijöitä oli 451 (209, 46 %) ja torstaina 24.1. kävijöitä oli yhteensä 434 (87, 20 %).  

 

Sosiaalisen median kautta verkkosivulle on menty kaikkina vertailujakson 15.1.–

31.1.2013 parhaimpina päivinä enemmän kuin keskimäärin Facebookin olemassa-

oloaikaa mittaavana vertailujaksona 6.8.2012–28.2.2013, jolloin luku oli 17,7 %. LIITE 

5.  

 

Tutkittaessa tarkemmin noita päiviä, niille osuu suositumpia Facebook-päivityksiä, 

kuten tammikuun viimeiselle päivälle kunnanjohtajan paikkaa hakeneista kertova 

linkki verkkolehteen ja samaa aihetta käsitellään jo ennakoiden edellisenä päivänä. 

Tiistaina 22.1. linkitettiin Facebookiin useita asioita, eli kipulaastarikuolemasta ja Jo-

roisten väkilukutilastoista kertovat uutiset. Torstaina 24. tammikuuta uutisoitiin Viitos-

tien lähellä tapahtuneesta tulipalosta.  Tammikuun 15. päivänä puolestaan vinkattiin 

lasten jääkiekkoharrastukseen ja tämän juttu linkitettiin myös kyseisen seuran Face-

book-sivulle.  

 

6.2  Kuntapäätökset puhuttavat Facebookissa 

 

Tammikuun 15.—31. päivän välisenä aikana Facebook-sivulla on käyty keskustelua 

tai kommentoitu yhteensä 13 kertaa. Keskustelua on käyty seuraavista asioista: Ku-

vapäivitys Viitostieltä, kysymys hautajaissaattueen kuvaamisesta, kuntaselvityskysy-

mys Pieksämäen ja Varkauden välillä, tulipalo Joroisissa, kuvavinkki poliisista Jorois-

ten torilla, Joroisten väliluku, linkki Joroisten valtuuston kokouksen kuviin, linkki Virve 

Kähkösen juttuun Helsingin Sanomiin kotiseudustaan Joroisista, linkki Länsi-Savon 

juttuun joroislaisen kansanedustaja Katri Komin juuttumiseen Jakartan tulviin, Finnt-

riathlon -kilpailuihin osallistumisen seuraaminen, linkki elatustukien virheellisen mak-

suun Joroista koskien, linkki kuntajakoselvitysjuttuun Länsi-Savossa, linkki Länsi-

Savon kysymykseen verkkokaupan tekemisestä.  
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Kommenttien määrä vaihteli yhdestä yhdeksään. Eniten puheenvuoroja eli komment-

teja on seurannut kysymys hautajaissaattueen kuvaamisesta ja yksityisyyden rajan 

vetämisestä toimittajan sekä kuvaajan työssä. Aihe ei ole paikallinen eikä kosketa 

suoranaisesti tällä hetkellä Joroista, vaan liittyy tuolloin ajankohtaiseen valtakunnan 

medioissa keskustelua herättäneeseen kysymykseen. Toisaalta se koskee jokaista 

henkilökohtaisella tasolla. Tätä aihetta kommentoitiin yhdeksän kertaa ja näistä 

kommenteista yksi oli toimituksen kirjoittama. Kuutta sivupäivitystä kommentoitiin 

yhden kerran, kahta kaksi kertaa, yhtä neljä kertaa, kahta kuusi kertaa ja yhtä seit-

semän kertaa. Sivupäivityksistä on löydettävissä seuraavia aihekokonaisuuksia: Jo-

roisten kunta ja sen päätöksentekoa sekä kuntayhteistyötä koskevat kysymykset, 

Joroisista maailmalle lähteneet sekä palvelut. 

 

Kuntateemaan kuuluvia aiheita on kolmentoista joukossa yhteensä viisi. Ajankohtai-

nen kuntaselvitys ja yhteistyö esiintyy sekä aiheissa että kommenteissa. Pisimmät 

keskustelut ovat syntyneet Joroisten kunnan väestökehityksestä kertovasta uutisesta, 

jossa houkutellaan lukija Facebookista verkkoon esittämällä kysymys: Montako vau-

vaa Joroisiin syntyi viime vuonna? Kommenteissa eräs lukija heittää haasteen seu-

raavalle vuodelle syntyvien vauvojen määrän lisäämiseksi. Lisäksi hän tekee kunnalle 

ehdotuksen vauvaperheiden muistamisesta jollain tavalla. Hän kirjoittaa: Heitänpä 

haasteen vielä kunnan suuntaan. Millä tavoin kunta aikoo muistaa vastasyntyneitä 

joroislaisia vuonna 2013? Aikaisemmat vuodet ovat muistamisen suhteen jääneet 

väliin, nyt olisi hyvä aika korjata tilanne, kun alkuvuotta elellään. Varkaus muistaa 

pieniä omenapuun taimella. Huomioimisen ei tarvitse olla suurensuuri, mutta perhei-

den ja uuden elämän muistaminen olisi osoitus lapsiperheitä arvostavasta kunnasta. 

Kuusi kommenttia tuli aiheesta, joka kertoi huostaan otettujen lasten maksatusasioita 

koskeneesta virheestä, jonka vuoksi Joroisten kunta maksoi 37 000 euroa ylimääräis-

tä valtiolle. Virhe oli virkamiehen tekemä. Asiaa kommentoitiin muun muassa seuraa-

vasti:  

 Ei ihan pikku virhe. …ja valtio kiittää.  

 Tää on kyllä jännä juttu, et miten totaalisen laskutaidottomat ihmiset pääsee 

hoitelemaan tuollaisia rahasummia? Tuntuu että mitä isompi budjetti, niin sitä 

isompia on noi laskuvirheet.  

 Näitä tuntuu sattuvan siellä sun täällä, ei ole selvästikkään vielä rahat kovin 

vähissä, vaikka niin väitetään. 

 No huh huh!!! 
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Joroislaiset maailmalla -teemaan voi laskea kuuluvaksi kaksi sivupäivitystä: Tervetu-

loa Virve ja muutkin maailmalle lentäneet! sekä Backman ja Komi Jakartan tulvissa.  

 

Kolmas teema muodostuu Joroisten palveluja ja toimintoja koskevista sivupäivityksis-

tä, joita ovat ajokeli 5-tiellä, tulipalopäivitys, verkko-ostaminen sekä teräsmieskilpailu-

jen ilmoittautuminen. Verkko-ostamiseen liittyvän linkityksen pohjana oli Länsi-

Savossa tehtävä kysely verkkokauppojen käyttämisestä. Sivupäivitystä kommentoitiin 

seitsemän kertaa. Viidennessä päivityksessä keskustelu kääntyi Joroisten kauppoihin 

ja niiden puolustamiseen, joka sitten jatkui myös kahdessa viimeisessä kommentissa 

näin: Siästökulmassahhii löytyy tavaroo, osa ihan nettihinnalla. Eikä tarvihe lähtee 

etäs. Juu, Säästökulma on toinen, missä pitää yleensä käydä kun Joroisiin tullaan… 

Itsekin olen kaupan alalla töissä ja siksikin ostan mieluummin paikallisesta kuin netti-

kaupasta. Ehkä näin säilytämme palvelut ja työpaikat omalla paikkakunnalla.  

 

 

 

Kuva 3.  Facebookin kuvapäivitys iltaruskosta toimituksen ovelta kuvattuna (Joroisten 

Lehden Facebook-sivut) 
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Tykkäyksiä eli peukkuja saivat eniten seuraavat sivupäivitykset: 

1. Iltarusko, kuva. 33 tykkäystä. (Kuva 3.) 

2. Poliisi torilla, kuva. 19 tykkäystä. 

3. Pakkaspäivän kuva. 18 tykkäystä. 

4. Eu, varjele sydänmaitani, linkki Helsingin Sanomiin. 15 tykkäystä. 

 

Tämän lisäksi on huomioitava, että Eu, varjele sydänmaitani -linkkiä jaettiin Joroisten 

Lehden sivuilta eteenpäin 17 kertaa.  

 

6.3 Käyttäjien ajatuksia ja toiveita 

 

Maaliskuun 21. päivä 2013 lähetettiin Facebookin kautta kysely viidelle henkilölle, 

jotka olivat mukana syksyllä 2012 Joroisten Lehden verkon kautta toimineessa lukija-

raadissa. Kyselyssä etsittiin tulevaisuuden toiveita ja näkökulmia Facebookin käyt-

töön. Yhtä tuolloin aktiivista henkilöä ei tavoitettu, mutta häneen saatiin myöhemmin 

yhteys muuta kautta. Hän kertoi yllättäen jättäneensä Facebookin. Perustelut siihen, 

miksi näin kävi, kirjattiin ylös.  

 

Raatilaisilta kysyttiin seuraavat kysymykset: 

1. Mitä toivoisit Joroisten Lehden Facebook-sivuilta löytyvän tulevaisuudessa? 

2. Mitä mieltä olet linkityksistä juttuihin muissa medioissa, mikäli ne koskevat Jo-

roista tai vaikka koko maakuntaa? Meillä on ollut linkityksiä mm. Länsi-

Savoon, Yleen, Helsingin Sanomiin. 

3. Mitäs tykkäät julkaisuista, joissa on kuvattu sen hetken tunnelmia Joroisissa, 

esim. paikallinen maisemakuva + hyvän huomenen toivotukset? 

4. Kiinnostaisivatko tapahtumavinkkaukset vaikka tapahtumapäivinä? 

5. Mitä mietit siitä, että päivitämme verkkoa tuoreeltaan esimerkiksi onnetto-

muusuutisten osalta yms. ja linkitämme uutiset näistä fb:hen? 

6. Ylipäätään koetko, että paikallislehden Facebook-sivuston tehtävä on ilmoit-

taa uusista nettisivuille päivitetyitä uutisista, vai mikä se tehtävä voisi olla? 

7. Luuletko, että Facebook jollain tavoin yhdistää joroislaisia ja joroislaislähtöisiä 

ihmisiä? Vahvistaa tavallaan yhteenkuuluvuuden tunnetta? 

 

Joroisten Lehden Facebook -sivuilta halutaan tulevaisuudessa lukea uutisia arjesta ja 

joroislaisista reaaliaikaisesti. Facebook-sivuilta odotetaan löytyvän myös vinkkauksia 

lehden verkkosivuille sekä muihin paikallisiin tapahtumiin ja asioihin. Toiveena on 

myös, että Facebookista löytyisi uutisiin liittyviä kuvia ja nopeasti katsottavia asioita, 
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ylipäätään toivottiin Facebookin näkyvämpää esilläoloa.  Toisaalta kiinnostavia tapah-

tumia ja uutisia voisi julkaista myös muualta kuin Joroisista, esimerkiksi naapurikun-

nista. Eräs vastanneista kirjoittaa: Usein olisi kiva käydä naapurikunnassa jossain 

jutussa, jos olisi ajoissa hoksannut, että naapurissa jotain kivaa tapahtuu. Ja kun tois-

taiseksi Joroisissakin näitä naapurikuntia on monta ja kaikki näppärän välimatkan 

päässä. 

 

Joroisten Lehden Facebook-sivustolle on välillä linkitetty Joroista koskevia juttuja 

myös muista medioista, kuten Länsi-Savosta, Yleltä ja Helsingin Sanomista. Kaikkien 

kyselyyn osallistuneiden mukaan tällaiset linkitykset ovat kiinnostavia ja ne palvelevat 

lukijoita, mikäli ne koskettavat paikallisia asioita ja aiheita. Linkitysten nähdään estä-

vän nurkkakuntaisuutta ja sisäänlämpiävyyttä ja kertovan laaja-alaisemmin asioista.  

Ajattelen, että ne tuovat juuri tätä laajempaa näkökulmaa. Ja tällaisessa nettiversios-

sa ne toimivat - välttämättä printtimediassa ne eivät olisi samalla tavalla toimiva juttu. 

Nettiversiossa yhteys voi olla löyhempikin ja silti täysin toimiva. 

 

Ajankohtaisista paikallisista kuvajulkaisuista tervehdyksineen pidettiin erityisesti, 

vaikka niissä ei välttämättä kerrottukaan mitään uutista. Muualla paikkakunnalla asu-

ville ne tuovat terveiset Joroisista ja kertovat paikallisesta tunnelmasta. Myös yksinäi-

sille tällainen tervehdys voi olla ainutlaatuinen ja piristää koko päivän. Kuvien kautta 

välittyy positiivisuutta ja sitä toivottiin lisää. Aivan ehdoton pointti, sitähän paikallislehti 

on, lisää!!!! Ulkojoroislaisena näkisin enemmänkin tunnelmia sieltä. Mainiota! Näitä 

en ole juuri missään muualla nähnyt. Tässä yhteydessä toivottiin myös lukijoiden ku-

vien julkaisemista sekä kuvakilpailujen järjestämistä.  

 

Tapahtumavinkkauksia toivottiin ja niiden nähtiin olevan juuri paikallislehden tehtävä. 

Ajattelisin jotain muutaman päivän eteenpäin päivittyvää vinkkilistaa. Ehkäpä jollain 

lailla lehden seuratoimintapalstalla ilmoittajien kanssa yhteistyössä. Myös muiden 

tahojen toivottiin saavan vinkata Joroisten Lehden Facebook-sivujen kautta, mutta 

samalla epäiltiin, josko tämä on kuitenkaan lehden tarkoitus. Samalla muistutettiin, 

että Facebook-sivujen käyttäjämäärä suhteessa lehden tilaajiin on vielä kohtuullisen 

pieni. Ei noista haittaakaan ole, tosin ei nyt kaiken maailman virkkuukerhot yms. kiin-

nosta, mutta sillein yleisesti ottaen tapahtumat kyllä kiinnostaa.   

 

Internet ja siellä olevat verkkosivut mahdollistavat tiedonvälityksen nopeammin kuin 

kerran viikossa ilmestyvän paperisen lehden kautta. Monet seuraavat jatkuvasti Fa-

cebookia ja ohjautuvat sitä kautta verkkosivuille. Jatkuva ja nopea uutisointi koettiin 
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yleisön palveluna ja kaikki vastaajat pitivät sitä tärkeänä, sillä pienellä paikkakunnalla 

uutinen ehtii muuttaa muotoaan paljon viikossa, ellei oikeaa tietoa ole saatavilla. On-

nettomuuksista uutisoiminen ylipäätään koettiin pienellä paikkakunnalla hankalana. 

Toisaalta uutiset ovat tärkeitä ja kiinnostavat toisaalta ne herättävät myös turhaa mie-

lenkiintoa. Ehkä pienellä paikkakunnalla on haaste siinä, kuinka tämä uutisointi teh-

dään, jotta tuettaisiin pelastajien työtä eikä aiheutettaisi mahdollista kiinnostuneiden 

pällistelijöiden ruuhkaa paikalle. Ehkä tällaisessa nettiviestinnässä, joka myös her-

kästi leviää laajalle, olisi tärkeää kertoa, mistä tieto on saatu - onko se tullut poliisira-

diosta, tms. Se toisi luottamusta lisää. Joskus kun huhutkin leviävät ihmisten maail-

massa tietona eikä ihmiset aina erota sitä, kuka tietoa kertoo - oli kyseessä sitten 

paikallislehden Fb-sivu tai jokin muu taho. 

 

Facebookin tehtävänä vastaajat näkivät keskustelun käymisen ja uutisten päivittämi-

sen lehden ilmestymispäivien välillä. Keskustelua voi käydä esimerkiksi jo julkaistuis-

ta uutisista sekä siitä, mistä tulevaisuudessa kirjoitetaan. Myös uutislinkitykset verk-

kosivuille koettiin tärkeinä.  Luulenpa, että Joroisissa voisitte kokeilla syrjäytymisen 

ehkäisemistä ja yhteisöllisyyden lisäämistä lehden avulla. Kylä on arvokas niin kuin 

ihmisetkin ja hehän lehteä lukevat.  Toinen vastaaja kommentoi tähän tapaan: Fa-

ceen voi kuka tahansa seuraaja lähettää vaikka ajankohtaisen jutun tai uutisen ja 

kommentoida reaaliajassa. Vaikka aktiiviporukka on pieni, mielestäni senkin ryhmän 

vuoksi kannattaa jatkaa Facesivuston ylläpitoa. Facebook -sivuston tulevaisuutta 

eräs vastanneista arvioi hankalaksi arvioitavaksi, koska se elää omaa elämäänsä 

koko ajan. Hän arvioi, että perinteisillä journalistiikan pelisäännöillä toimien sivusto 

jatkaa toimintaansa vielä pitkään.  

 

Facebookin ihmisiä yhdistävä vaikutus nähtiin merkityksellisenä. Vastaajat arvelivat 

ihmisten hakeutuvan sivustolle juurikin hakemaan tietoja omasta paikkakunnastaan ja 

siellä tapahtuvista asioista. Erityisesti ulkopaikkakuntalaisille tämä asia on tärkeä. 

Facesivusto saavuttaa joroislaismielisen vaikka Uudessa Seelannissa ja mihin aikaan 

tahansa. Luulen, että maailmalla liikkuva jorolainen ei tilaa paperilehteä, mutta liikku-

essaan lukee Facesta kuulumisia kotikonnuilta. Ja linkitys antaa lisätietoa, jos jokin 

uutinen kiinnostaa niin pitkälle. Yhteisöllisyys lisääntyisi vielä enemmän, mikäli sivus-

ton pariin saataisi liitettyä erilaisia ryhmiä, kuten luokkakokouksia, sukuseuroja jne.  

 

Facebookissa nähtiin myös kielteisiä asioita. Eräs vastaajista oli pohdiskellut kuinka 

kauan nykyihminen jaksaa ottaa vastaa niin paljon elämyksiä ja virikkeitä kuin Face-

book tarjoaa. Pelkästään kavereiden kirjoittelut ja linkit ja kuvalainaukset ja YouTubet 
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tuovat vuorokauden aikaan jo niin paljon sälää silmiin, että pakosti siinä ohitellaan 

monta mielenkiintoistakin viestiä. Lisäksi sivun laitaan tulevat mainokset. Ehkä vali-

koivuus kehittyy ja valitsee vain eniten kohahduttavat ja olennaiset?  

 

Juuri tämä kyseinen vastaaja on muutama kuukausi sitten jättänyt sosiaalisen medi-

an, vaikka aiemmin toimi siellä erityisen aktiivisesti. Häntä alkoi eniten kyllästyttää 

Facebookin kapea-alaisuus ja pinnallisuus. Hän näki hetkellisen julkisuuden ihmisten 

itsetuntoa hivelevänä ja näkyväksi tekemisenä. Ehkä on niinkin, että Facen jatkuva 

eläminen ja muuttuminen on minulle liian haastavaa ja en ole jaksanut pohtia sitä 

logiikkaa, millä se elää. -- Ehkä otan myös liian vakavasti kaverin arvon. Minulla taisi 

olla 40 kaveria. Vain kaksi otti yhteyttä sähköpostiin eroni jälkeen. Ketään muuta ei 

kiinnostanut niin paljon, että olisi kysynyt syytä. Koin sen niin, että vain ne kaksi oli-

vatkin oikeita kavereita. Sellaisina keräilykappaleina näenkin monien Facessa olevien 

kaverien kaverilistan. Kuin arabian kannut tai postimerkit. -- Koen, että Face on mi-

nulle liian nopea. On se sitäkin, että olen jäykkä sopeutumaan muutoksiin. Nähdäk-

seni Facen maailma on juuri sellainen nopea frami, jossa on reagoitava ja oltava 

herkkä. Se olisi ja on nykyaikana etu, jos pystyy löytämään aina paikkansa mahdolli-

simman nopeasti uusissa haasteissa. Sopeutujat selviytyvät paremmin. Vastaan 

hangoittelijat ja sopeutumattomat taas stressaantuvat ja hiipuvat pois. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

 

Koska ihmisten lukutottumukset muuttuvat, tiedonvälitys hajaantuu ja nopeutuu ja 

väki vähenee Keski-Savosta, on Joroisten Lehden muutettava toimintastrategiaansa, 

joka on tähän saakka perustunut pitkälti paperisen lehden julkaisemiseen. Edelleen-

kin valtaosa tuloista muodostuu tilauksista ja paperisen lehden ilmoituksista, mutta 

sähköinen jakelukanava vetää koko ajan enemmän lukijoita puoleensa. Siksi katsetta 

on jatkossa käännettävä enemmän siihen suuntaan. Tulevaisuudessa interaktiivisuus 

lisääntyy ja paikallisuus korostuu. Asiakkuuksien merkitys kasvaa. (Kuvio 5) 

 

 

 

 

KUVIO 5. Tulevaisuuden Joroisten Lehti (Isokangas & Vassinen 2010, 222.)  

 Joroisten Lehti 
tulevaisuudessa 

Hyödyntää 
verkon 

mahdollisuudet On vahva 
brändi ja antaa 
työntekijöidensä 

kasvaa myös 
sellaisiksi 

Ei ole 
riippuvainen vain 

paperisesta 
julkaisustaan 

vaan luo omat 
sopivat 

muotonsa. 

Toimii kustannus-
tehokkaasti 

hakurobotteja 
hyödyntäen ja luo 

mieliin jääviä 
tarinoita yhdessä 
asiakkaiden ja 

muiden 
sidosryhmien 

kanssa. 

Osaa tuottaa 
tehokkaasti 
laadukasta 

tekstiä 
verkkoon.  

Ei tee 
yksisuuntaista 
markkinointi-

viestintää, vaan 
luo kiinnostavaa 

sisältöä. 

Ei yritä hallita 
brändiään vaan 
antaa kuluttajien 
luoda lopullisen 

muodon 

Ottaa 
huomioon 
ihmisten 

erilaiset tavat 
toimia 

verkossa. 

Herättää 
vahvoja 
tunteita 

puolesta ja 
vastaan 

Reagoi 
aktiivisesti ja 
ottaa kantaa 
ympäröivän 
maailman 

tapahtumiin 

Ajettelee 
toiminta-

lähtöisesti 
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Joroisten Lehden tilausten määrä ei ole radikaalisti pudonnut, vaikka lehden tilaushin-

taa on viime vuosina nostettu prosentuaalisesti paljon. Levikintarkastus Oy:n tilasto-

jen mukaan päivälehtien eli 4–7 kertaa viikossa ilmestyvien lehtien levikki laski vuosi-

na 2008–2009 noin 3,3 prosenttia. Sen sijaan paikallislehtien ja muiden 1–3 kertaa 

viikossa ilmestyvien lehtien yhteislevikki pieneni vain 1,4 prosenttia. Joroisten Lehden 

levikki laski vuodesta 2011 vuoteen 2012 vain kolmen tilauksen verran, eli 0,5 pro-

senttia, mikä oli pienin Länsi-Savo konsernin paikallis- ja päivälehtien levikin pudotus.  

Erityisesti loppuvuodesta 2012 levikin kehitys näyttää hyvältä, siis aikana, jolloin leh-

den Facebook-sivut ovat olleet käytössä ja Internet-sivuja päivitetty ahkerasti. Tästä 

voidaan päätellä aktiivisen toiminnan sähköisellä puolella lisäävän ihmisten kiinnos-

tusta Joroisten Lehteä kohtaan. Syksyllä 2012 myytiin myös ensimmäisen ilmoituksia 

Joroisten Lehden Internet-sivustolle. 

 

Sanomalehtien levikit ovat olleet laskusuunnassa viimeiset 20 vuotta, aina 90-luvun 

lamasta lähtien. Toisaalta samaan aikaan mediatarjonnan määrä on moninkertaistu-

nut. Syinä tilattavien maksullisten sanomalehtien levikin vähenemiseen ovat olleet 

internetistä saatavissa oleva ilmainen uutistarjonta kuten iltapäivälehtien verkkosivu-

jen käytön yleistyminen sekä ilmaisjakelujen yleistyminen. (Keränen ym, 2011, 20–

22.) 

 

Kansainvälistyminen, globalisaatio ja helposti saatavilla olevan tiedon suuri määrä 

tulevat jatkossa korostamaan paikallisuuden merkitystä. Vastatakseen näihin haas-

teisiin, tulee Joroisten Lehden nähdä asia lukijoiden ja ilmoittajien näkökulmasta. So-

siaalisen median käyttöönottaminen tukee tämänsuuntaista kehitystä.  

 

Suomalaisyritysten merkittävimmät kysymykset tulevaisuudessa ovat: 

 organisaatioiden muuttuminen asiakaslähtöiseksi 

 liiketoiminnan muuttuminen palveluliiketoiminnaksi 

 muuttuminen tuotteiden myyjästä ratkaisujen tarjoajiksi 

 kansainvälistyminen 

(Isokangas  & Vassinen 2010, 17). 

 

Joroisten Lehti on paikallinen tiedotusväline. Paikallislehden mahdollisuudet sisältö-

jen tuottamiseen ovat jo valmiiksi olemassa, kunhan näitä olemassa olevia resursseja 

opitaan vielä muokkaamaan asiakaslähtöisiksi ja noudattamaan sosiaalisen median 

pelisääntöjä. Tätä kautta on mahdollista saada muuhunkin toimintaan uusia näkö-

kulmia ja uudenlaista ajattelua.  
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Sanomalehtitoiminnassa huomioitavat merkittävimmät seikat tulevaisuudessa ovat: 

 väestön ikärakenteen muutos (korostuu erityisesti toiminta-alueella Joroisissa 

ja sen ympäristössä) 

 digitaalinen elämäntyyli 

 älykkään teknologian läsnäolo 

 tietointensiivinen talous 

 kaupungistuminen 

 globalisaatio – vastavoimana lokalisaatio 

(Halttunen 2012, 80–95). 

 

Pahin uhka Joroisten Lehdelle on alueen ja kunnan väestökato. Toki lehteä tilataan 

muuallekin kuin Joroisiin, mutta keskeisin levikkialue tulee olemaan siellä. Väen vä-

hentyminen ja ikääntyminen näkyy ensin tilausten vähenemisenä. Väestön vähene-

misestä seuraa väistämättä yritysten väheneminen ja sitä kautta pienenevät ilmoi-

tusmyynnistä saatavat tulot.   

 

Etelä-Savossa oli vuoden 2009 lopussa 155 568 asukasta eli noin tuhat asukasta 

vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskuksen vuoteen 2040 ulottuvan väes-

töennusteen mukaan Etelä-Savon väkiluku supistuu noin kymmenen prosenttia seu-

raavien runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2040 Etelä-Savossa en-

nustetaan olevan 141 119 asukasta. (Tilastokeskus, 2009.) 

 

Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla julkaistujen tilastojen mukaan vuoden 2012 lo-

pussa Etelä-Savon maakunnassa asui 153 426 ihmistä ja ensimmäisen vuosineljän-

neksen 2013 aikana väestön väheneminen oli edelleen jatkunut ollen tammi-

maaliskuussa 214 henkilöä. 

 

Tehdyn tutkimuksen mukaan Joroisten Lehden Facebook-sivusto saavutti 15.1.-31.1. 

2013 yhteensä 255 henkilöä Joroisista. Kymmeneltä suosituimmalta paikkakunnalta 

kävijöitä oli yhteensä 861. Muualta kuin Joroisista kävijöitä Facebook-sivuilla oli siis 

yhteensä 606, mikä on yli 70 prosenttia kymmenen suosituimman paikkakunnan kävi-

jöistä. Joroislaiset osallistuivat keskusteluihin aktiivisimmin ja heitä kiinnostivat eniten 

kunnan päätöksentekoon ja palveluihin liittyvät uutiset. Muualla asuvat halusivat Fa-

cebookiin enemmän ajankohtaisia tunnelmakuvia Joroisista. Kuvia ja videoita sekä 
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muuta nopeasti katsottavissa olevaa aineistoa haluttiin sivustolle ylipäätään nykyistä 

enemmän.  

 

1. Kehittämisehdotus: Joroisten Lehteä tulisi markkinoida voimakkaasti 

myös muualle, kuin sen ydinlevikkialueelle. Potentiaalisia tilaajia voisi-

vat olla vapaa-ajanasukkaat, muualle muuttaneet nuoret ja Joroisissa 

harrastavat, mutta muualla asuvat ihmiset.  

 

Teknologia paikallislehtiympäristössä kuten koko sanomalehtikentässä tulee muuttu-

maan merkittävästi lähivuosina ja on jo muuttunut. Parhaillaan eletään kiivasta mur-

roskautta. Lukijat siirtyvät yhä useammin lukemaan uutisia verkosta ja mobiililaitteis-

ta, jossa ne julkaistaan nopeasti ja jatkuvasti. Tuolloin uutisten saatavuus ei ole kiinni 

lehden ilmestymisajasta eikä paikasta. Yleensä netissä julkaistava uutismateriaali on 

ilmaista ja sen julkaiseminen tulee keskittymään muutamalle toimijalle. (Hopponen, 

2009, 103) 

 

Teknologinen kehitys on vasta alussa. Julkaisualustan koko verkossa on rajaton toi-

sin kuin paperisessa lehdessä, jossa sivumäärä tuo rajat vastan nopeasti ja aiheuttaa 

myös paino- ja jakelukulujen kasvua suorassa suhteessa sivujen määrään. Tietoko-

neet antavat valtavat mahdollisuudet datan ja informaation käsittelyyn. Teknologinen 

kehitys ei tule hidastumaan, vaan nopeutuu koko ajan. Internet on ollut kuluttajien 

käytössä alle 20 vuotta, sosiaalisessa mediassa olemme olleet mukana vasta viisi 

vuotta. Tietotekniikan avulla pystymme tunnistamaan ja haravoimaan mielenkiintoi-

simmat ja suosituimmat julkaisut ja esittelemään ne ihmisille, joita ne kiinnostavat. 

Tämän vuoksi kaikki puolet journalismista tulee ajatella uudella tavalla. Kaiken ei tar-

vitse muuttua, mutta perusteellinen uudelleenajattelu on tarpeen uusien tuottavien 

prosessien luomiseksi. Teknologisen kehityksen lisäksi tulee huomioida kaikkien 

työntekijöiden ja organisaatioiden innovointi- ja muutoskyky (Gingras 2012.) 

 

Uutisten jakelukanavat siis monipuolistuvat ja printtimedian osuus kapenee. Tulevai-

suudessa lehti luetaan e-paperilta tai vastaavan näyttöteknologian kautta. Sanoma-

lehtien alueelliset monopolit murtuvat verkon myötä. Tämänsuuntainen kehitys tulee 

jatkumaan ja kiihtymän tulevaisuudessa. Diginatiivi sukupolvi ei tule enää tarttumaan 

paperiseen lehteen. (Hopponen 2009, 93.) 

 

Internet tarjoaa lehdille mahdollisuuksia, mutta on samalla myös uhka. Kun uutisia ja 

juttuja on tarjolla netissä ilmaiseksi, se vähentää luonnollisesti tilattavan paperilehden 
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kiinnostavuutta. Sanomalehdet ovat varautuneet netti-ilmoittajien kiinnostuksen li-

sääntymiseen tarjoamalla heille lukijoita netin kautta. Samalla ne ovat luoneet ja ra-

kentaneet melkoisia lukupaketteja ihmisten ja sitä kautta ilmoittajien houkuttelemi-

seksi. Vielä ei tavoiteltu taloudellinen tulos ole kuitenkaan toteutunut ja viime aikoina 

on havaittu, että ainakin pienemmät lehdet ovat ryhtyneet rajoittamaan Internetissä 

julkaistavan ilmaismateriaalin määrää.  Sen sijaan on ryhdytty tekemään kahta toisi-

aan täydentävää tuotetta ja käyttämään nettiä enemmänkin yhteydenpidon välineenä 

puolin ja toisin. 

 

Sähköisesti jaettavat lehdet ovat jo olemassa, mutta niiden tilaaminen on hyvin mar-

ginaalista. Viikoittain Joroisten Lehden näköislehteä lukee netissä muutama henkilö. 

Sähköisen lehden paino- ja jakelukulut ovat vain murto-osa paperilehden kuluihin 

verrattuna. Siinä mielessä sähköiseen lehteen siirtyminen olisi kannattavaa, mutta 

esimerkiksi lukulaitteiden ja – ohjelmistojen valmistajat tulevat todennäköisesti otta-

maan tästä välistä oman osansa.  Joroisten Lehden lukijoiden keski-ikä on noin 55 

vuotta. Tästä voinee päätellä, että sähköiseen lehteen siirtyminen ei tule tapahtu-

maan lähivuosina, ei edes lähivuosikymmeninä. Jakelukustannusten nousu on kaik-

kien sanomalehtien ongelma. Kustannukset ovat nousseet sellaista vauhtia, että ne 

alkavat olla uhka koko toimialan kannattavuudelle ja varmasti jotain vaihtoehtoisia 

ratkaisuja tullaan kehittelemään jakelun järjestämiseksi edullisemmin ja toimivammin 

tulevaisuudessa. Pahimmassa uhkakuvassa paikallislehtien jakelukustannusten nou-

suksi on lähivuosien aikana arvioitu jopa noin 70 prosenttia. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan Joroisten Lehden verkkosivuilla oli eniten kävijöitä tam-

mikuun viimeisimpinä päivinä, jolloin julkaistiin kunnanjohtajan virkaa hakeneiden 

nimiä. Nämä julkaistiin ainoastaan Internet-sivustolla ja vasta viikkoa myöhemmin 

paperilehdessä.  Torstaina 31.1. kävijöitä oli verkkosivulla 737 ja sosiaalisen median 

kautta sinne ohjautui heistä 327 eli peräti 44 prosenttia. Edellisenä päivänä kävijöitä 

oli 554 ja sosiaalisen median kautta verkkosivuille meni peräti 46 prosenttia kävijöis-

tä. Joroisten Lehden Facebook-sivujen olemassaolon aikana eli 6.8.2012-28.2.2013 

Joroisten Lehden verkkosivuille on ohjautunut 17,7 prosenttia kävijöistä sosiaalisen 

median kautta.  
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2. Kehittämisehdotus: Levikki- ja ilmoitusmarkkinoinnissa tulisi erityisesti 

painottaa sähköisiä tuotteita. 

 

Vuosikymmeniä jatkunut stabiili tilanne sanomalehtikentässä on aivan uusien haas-

teiden edessä. Nykyisin vauhtia kiihdyttelevä monikanavastrategia ei käy ratkaisu-

malliksi pidemmällä aikavälillä. Monikanavaisuus tarkoittaa paperilehden ja verkon 

yhdistelmää, jota voidaan toteuttaa eri painotuksilla. (Hopponen 2009, 95.) Yhteistyö 

lisääntyy läpi sanomalehtikentän sekä konsernien sisällä, paikallislehtien kesken se-

kä paikallislehtien että päivälehtien välillä entisestään, koska resurssit tiukkenevat. 

Myös kilpailevat lehtitalot jatkavat käynnistettyä yhteistyötä sisältöjen tuottamisen 

osalta. Tiukentuva kilpailu muita medioita vastaan pakottaa tähän. Globalisaation 

eteneminen vahvistaa paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tämä ajatus tukee paikallisleh-

tien merkitystä. Öljyn kallistuminen tulee nostamaan merkittävästi perinteisten sano-

malehtien jakelukustannuksia. Tämä tekee verkkoon siirtymisen entistä houkuttele-

vammaksi.  Noin 90 prosenttia kaikista 15–50 -vuotiaista kertoo internetin olevan osa 

heidän arkirutiineitaan. Haasteen muille perinteisille medioille luovat internetin glo-

baali laajuus, kohtuuhintaisuus ja avoimuus (Keränen ym, 2011,30.) Ilmoittaja-

asiakkaille verkko tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja se syrjäyttää printtimedian. Lehti-

en tulisikin laatia kohdennettuja alustoja ja ympäristöjä mainostajille verkkoon. Verkko 

murtaa perinteisen alueellisen ja lehden ilmestymiseen sidotun mainonnan. 

 

Itella Oyj:n julkaiseman kirjasen, Media-alan mahdollisuuksien kentät, mukaan tutki-

muksessa, joka kirjaa varten tehtiin, selvisi neljä asiaa: Kiire vaikuttaa ihmisen medi-

an käyttöön. Se vaikuttaa mediasisältöjen kuluttamiseen ja niiden tuottamiseen. Liki 

puolet tutkimusaineiston 15-50 -vuotiaista mediankuluttajista kertoo kiireen vaikutta-

neen mediankäyttöönsä. Sosiaalinen suodin ei ole enää vain harvojen käyttämä va-

lintaperuste vaan jo tällä hetkellä useiden käytössä. Toisaalta asioita valitaan edel-

leen myös journalistisin perustein. Nuoret käyttävät molempia suotimia ja tulevaisuu-

dessa näiden kahden uskotaan täydentävän toisiaan. Kehittyvä teknologia tuo uusia 

mahdollisuuksia, erityisesti median tuottajien kentän laajenemista. Kuka tahansa voi 

saada verkossa paljon lukijoita teksteilleen, kunhan sisältö vain on tarpeeksi mielen-

kiintoista. Myös sisältöjen jakamiseen uusi teknologia luo uusia mahdollisuuksia.  

Ansaintalogiikan keskiössä ovat jatkossakin mediapalvelut. Vahva sisällöllinen brändi 

tuo mahdollisuuksia oheistuotteiden kaupallistamiselle. (Keränen ym. 2011, 5.)  

 
Kyselyyn vastanneet näkivät Facebookin ihmisiä yhdistävän vaikutuksen merkityksel-

lisenä. Vastaajat tulevat Joroisten Lehden sosiaalisen median sivuille sekä verk-
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kosivuille hakemaan tietoja omasta paikkakunnasta ja siellä tapahtuvista asioista. 

Sivustojen suosiota ja niiden yhteisöllisyyttä lisäisivät liitokset esimerkiksi luokkako-

kous- ja sukuseuraryhmiin.   

 

Paikallislehdillä on tällä hetkellä ja tulevaisuudessa oma erityinen roolinsa lukijoiden-

sa silmissä. Tulevaisuudessa tärkeää on tarjota lukijoille ja ilmoittajille juuri heidän 

tarpeisiinsa vastaavia palveluja ja elämyksiä. Paikallisuus nousee tulevaisuudessa 

yhä enemmän ihmisten mielenkiinnon kohteeksi.  

 

Globalisaation ja valtavan tietotulvan seassa ihminen kaipaa yhteisöllisyyttä ja kuu-

lumista johonkin läheiseen ja omaan. Paikallislehdellä on oivallinen mahdollisuus 

tarjota ihmiselle mahdollisuus tämän kokemiseen. 

 

 
3. Kehittämisehdotus: Keskitytään uutisoinnissa pelkästään paikallisiin 

asioihin, ihmisiin ja tapahtumiin.   

 

 
Verkossa ei enää ole alueellisia monopoleja, eikä perusuutisoinnin tarjoaminen ole 

kannattavaa nykyiselle määrälle itsenäisiä sanomalehtiyrityksiä. Ainakaan lähitulevai-

suudessa verkkopalveluista saatavat tulot eivät pysty korvaamaan tilaajamaksuina 

saatavia tuloja. Tämä johtuu pääosin lehtien varovaisesta ja passiivisesta siirtymises-

tä verkkomaailmaan. Uutistoiminta tulee keskittymään jatkossa suurempiin yksiköihin 

sanomalehtitalojen sisällä. Työpaikat vähenevät. Internet ei ole samanlainen uusi ja 

vaihtoehtoinen jakelukanava, kuten tv, sanomalehdet tai radio. Se on enemmänkin 

toimintaympäristö, jonne pitää keksiä innovatiivisia liiketoimintamalleja, jotta pysty-

tään haastamaan perinteiset fyysiset tuotteet. Nykyinen käytössä oleva monikanava-

strategia pohjautuu perinteiseen liiketoimintalogiikkaan ja ratkaisumalleihin, mutta käy 

vääjäämättä uudessa toimintaympäristössä vanhaksi ja epärelevantiksi. (Hopponen 

2009, 102–103.) 

 

Verkossa on olemassa rajaton tila, eikä sinne tarvitse eikä ole mahdollistakaan ra-

kentaa perinteisten jakelukanavien tapaa palveluja suurille asiakasjoukoille. Nykyis-

ten alueellisten sanomalehtien on siten etsittävä pienempiä yleisöjä. Tämä ei puoles-

taan ole sanomalehtien osaamista tällä hetkellä. Kilpailu kentällä kovenee, kun lähde-

tään tälle tielle, mukaan tulevat aikakauslehdet ja muut erikoisjulkaisut. Nykyisin 

verkkolehtien viihteellistä tarjontaa pyritään jatkamaan paperilehdessä. Tämä on vaa-

rallinen tie, siellä se murentaa pitkässä juoksussa sanomalehtien arvostusta ja uskot-
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tavuutta. Samalla se karkottaa niin lukijat kuin ilmoittajatkin. Viihteellinen sisältö verk-

kopalveluissa on sekin huono lähtökohta ilmoittajille.  (Hopponen 2009, 105.) 

 

Asiakkaalle ei ole tärkeää paperin rapina, eikä musteen tuoksu. Se on kiinnostunut 

sisällöstä ja elämyksistä. Väline on hänelle Hopposen mukaan yhdentekevä, kunhan 

haluttu informaatio ja elämys saavutetaan. (Hopponen 2009, 106.) 

 

Toisaalta välineellä on varmasti merkitystä. Paperisen lehden lukemiseen on totuttu 

ja se puoltaa paikkansa tietyissä tilanteissa. Nuoremmat ihmiset puolestaan kasvavat 

teknisten välineiden käyttäjiksi pienestä pitäen eikä paperisen lehden lukeminen ole 

heille välttämättä niin tuttua kuin vanhemmille henkilöille. Toisaalta ihmisten liikkumi-

nen puoltaa sähköisten jakelukanavien merkitystä. Joroisten Lehden sähköisen ver-

sion saa luettavakseen paperilehden ilmestymispäivänä missä päin maailmaa tahan-

sa Internetin kautta. Paperilehden jakeleminen toiselle puolelle maapalloa vie aikaa 

useita päiviä.   

 

Tulevaisuuden suuntaukset tulee huomioida kaiken muun tutkimuksen pohjana ja 

perustana, sillä ne vaikuttavat laajasti ihmisten toimintaan ja käyttäytymiseen. Mega-

trendeiksi kutsutut ilmiöt kuvaavat tilannetta tällä hetkellä ja vaikuttavat monella eri 

elämänalueella, yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, poliittisesti ja teknologisesti (Halt-

tunen, 2012, 78–7). Ihmisten toiminta taas vaikuttaa heidän kulutustottumuksiinsa ja 

ostokäyttäytymiseensä alasta riippumatta. Tietyillä suuntauksilla on johonkin toimi-

alaan suurempi vaikutus kuin toisella. Esimerkiksi kansainvälistyminen tuo uusia 

haasteita ja mahdollisuuksia sanomalehtiliiketoiminnalle ja on jo tuonut. Venäläiset 

lukevat jo tällä hetkellä konsernin venäjänkielisiä liitteitä ja erityisnumeroita. Myös 

verkkolehtien kävijämäärät saattavat nousta merkittävästi ulkomaalaisten löydettyä 

sieltä mielenkiintoista tutkittavaa ja katsottavaa.  

 

Eräs paikallislehden päätoimittaja arvioi, että tulevaisuudessa paikallinen media kiin-

nostaa ihmistä entistä enemmän valtavassa mediatulvassa. Paikallislehdellä on siis 

tulevaisuutta. Haasteita hänen mielestään toki riittää levikki- ja ilmoitustulojen kasvat-

tamisessa, mutta paikallislehdillä on valtava mahdollisuus lisätä vuorovaikutusta luki-

joidensa suuntaan, jotta suhde lehden ja lukijan välillä entisestään lujittuisi. 

 

Kyseinen päätoimittaja arvioi, että jossain vaiheessa paperilehdet siirtyvät varmaan-

kin kokonaan verkkoon. Aikajännettä hän ei lähde arvailemaan. Eräs New Yorkin 



 75 

 

 

 

yliopiston professori on kaavaillut vuotta 2040 käänteentekeväksi. Nyt syntyvät suku-

polvet oppivat jo lukemaan haluamansa tiedon pääsääntöisesti verkosta.  

 

Hänen mukaansa myös painettavien lehtien kulujen kasvu voi myös nopeuttaa siirty-

mistä verkkoon. Mikäli paperin hinta, postitus- ja jakelukustannukset kasvavat räjäh-

dysmäisesti, asettaa se haasteita lehden tekemiselle. Joroisten Lehti on ainut Joroi-

sissa ilmestyvä tilattava paikallislehti, niinpä voidaan ajatella, että varsinaisia ydinkil-

pailijoita ei lehdellä ole. Joroisten Lehdellä on vankka historia ja asema etenkin kir-

konkylässä ja haja-asutusalueilla. Kuvansi, Varkauden kaupungin rajalla sijaitseva 

taajama, on Joroisten Lehden kannalta ongelmallista aluetta.  

 

Erilaisilla tuotteilla samoista asiakkaista kilpailevat, eli marginaali- tai tarvekilpailijat 

ovat muut alueella ilmestyvät sanomalehdet, Warkauden Lehti, Savon Sanomat sekä 

ilmaisjakelulehdet Hyvät Uutiset sekä Sinun Savo. Yritykset julkaisevat myös paljon 

omia tiedotteitaan ja mainoslehtiään. Joroisten Lehden vahvuus ovat ennen kaikkea 

aktiiviset lukijat ja läheinen ja palveleva henkilöstö. Karlöf sanoo kirjassaan Tehokas 

johtaminen, että pienessä yrityksessä asiakkaan saama arvo on paljon lähempänä 

kuin suuressa. (Karlöf, 2004, 154–155.) Näin se onkin, asiakkaan käyttäytymisen, 

reaktiot ja tunteet voi tuntea helposti nahoissaan. Lukijoiden sitoutuneisuus Joroisten 

lehteen on hyvin vahva. Tästä on pitänyt huolen yrityksen omalaatuinen, sekä pidetty 

että vihattu, toimintakulttuuri sekä erittäin aktiivinen yleisönosastopalsta. 

 

Toisaalta Warkauden Lehden lähes viikoittaiset torstaisin tapahtuvat ilmaiset täyspeit-

tojakelut Joroisiin tekevät lehdestä Joroisten Lehden ydinkilpailijan. Koska tilattavien 

lehtien ilmaisjakelujen määrää rajoitetaan laeilla, Joroisten Lehdellä tämä täsmäase 

on käytettävissään vain noin kerran kuussa, kun taas kuudesti viikossa ilmestyvä lehti 

voi jakaa lehteään jokaiseen joroislaiseen talouteen paljon useammin. Muiden lehtien 

kilpailuetuna on Joroisten Lehteä laajempi levikki. Joroisten Lehti keskittyy vain ja 

ainoastaan uutisiin ja asioihin, joilla on aina jonkunlainen sidos Joroisiin.  

 

Uutisten saatavuus ja nopeus ovat tänä päivänä omaa luokkaansa. Uutiset ovat saa-

tavilla joka hetki kännykästä, netistä, televisiosta ja radiosta. Kerran viikossa ilmesty-

väpaikallislehti ei pysty kilpailemaan uutistarjonnasta, sitä vastoin tehtävänä on sy-

ventää, paikallistaa ja taustoittaa maailmalla tapahtuvia asioita sekä kaivaa niihin 

aina se oman pitäjän näköinen lähtökohta. 
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Kyselyyn vastanneiden mukaan Joroisten Lehden Facebookissa ja verkkosivuilla 

voisi olla enemmän Joroisiin liittyviä uutisia ja tapahtumavinkkauksia myös naapuri-

kunnista. Myös uutisoinnin nopeus koettiin tärkeänä pienellä paikkakunnalla, jossa 

asiat ehtivät muuttua nopeasti, jos niistä ei ole saatavilla oikeaa ja virallista tietoa. 

Siksi verkkosivujen jatkuvaa päivittämistä pidettiin tärkeänä. Myös siitä oltiin kiinnos-

tuneita, mitä joroislaiset muualla asuvat ihmiset tekevät ja miettivät. Linkitysten mui-

hin tiedotusvälineisiin Joroista koskevissa asioissa nähtiin vähentävän nurkkakuntai-

suutta ja tuovan laajempaa perspektiiviä asioiden käsittelyyn.  

 

4. Kehittämisehdotus: Uusia yhteistyösuuntia ja -mahdollisuuksia tulisi 

pohtia avoimesti, esimerkiksi Pohjois-Savon ja muiden konserniin kuu-

lumattomien paikallislehtien suuntaan. 

 

Ihmisten ajankäyttö on muutoinkin muuttunut ja kilpailevia tekijöitä on paljon. Harras-

tukset, internetin käyttö, televisiokanavien runsas tarjonta ja muut seikat veivät ihmis-

ten aikaa. Sanomalehdestä luetaan tärkeimmät asiat. Paikallislehti luetaan tarkkaan, 

kannesta kanteen. Paikallislehtien vahvuus yleensäkin on niiden vahva tavoittavuus. 

Lehdestä luetaan joka juttu ja tarkkaan.  

 Paikallislehdillä on alueillaan paras, 89 %:n viikkotavoittavuus eli paikallisleh-

tiä lukee 89 % alueen 15–79 vuotiaista. 

 Lukemistarkkuudessa paikallislehti osoittaa vahvan siteen lukijaansa: kannes-

ta kanteen tai lähes kokonaan sen lukee 62 %. 

 Peräti 77 % saa parhaiten tietoa kotipaikkakuntansa uutisista ja 72 % kunnal-

lisista asioista ja päätöksistä paikallislehdestään. 

 Mielikuvissa suurin ero paikallislehden eduksi syntyy kysyttäessä eri medio-

iden roolia paikkakunnan puolestapuhujana ja hengenluojana. 

(Valtakunnallinen paikallislehtitutkimus 2009).  

 

Nuorista ihmisistä lähes kaikki käyttävät verkkoa ja maailmanlaajuisesti kymmenestä 

suosituimmasta nettisivustosta yhdeksän voidaan lukea sosiaaliseksi mediaksi. Kol-

mella neljäsosalla 18–24-vuotiasta oli profiili yhteisöpalveluissa Yhdysvalloissa vuon-

na 2007. (Matikainen 2009, 30.) 

 

Sosiaalinen media on hyvä keino sitouttaa lukijoita ja ilmoittajia lehden pariin. Sosiaa-

lisen median kautta on myös mahdollista tavoittaa potentiaalisia paperisen tai sähköi-

sen lehden tilaajia. Sosiaalinen media on myös nopea ja helppo väylä keskustelun 

käymiseen ja tiedon hankkimiseen sekä jakamiseen. Sosiaalisen median sovelluksia 



 77 

 

 

 

on monia ja ihmiset liikkuvat niissä joustavasti. Siksi lehden tulee tarkkaan seurata 

tilanteiden muuttumista.  

 

Tällä hetkellä Joroisten Lehti on mukana ainoastaan Facebookissa. Tulevaisuudessa 

katseet tulee suunnata ainakin Twitteriin ja valmistautua olemaan mukana myös siel-

lä. Sosiaalisen median merkitys tulee vahvistumaan. Paikallislehtien sosiaalisen me-

dian käyttö ei ole tähän mennessä ollut erityisen suunnitelmallista, vaan työntekijöitä 

on joutunut erityisesti motivoimaan asian pariin. Jatkossa sosiaalisen median voisi 

ottaa mukaan vuosisuunnittelun osaksi ja työnkuviin.  

 

Joroisten Lehden tulee toimia aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja lisätä sinne eri-

tyisesti kuvia sekä videoita. Tätä kuvamateriaalia tulisi olla paljon myös lehden verk-

kosivuilla. Nettisivustoa tulisi muokata interaktiivisempaan suuntaan.  

 

Tulevaisuudessa kansalaiskeskustelun ylläpito ja kehittäminen tulevat edelleen ole-

maan journalismin ydinaluetta. Perinteinen ja sosiaalinen media eivät kilpaile keske-

nään, vaan perinteinen media tarjoaa edelleen keskustelunaiheet ja sosiaalinen me-

dia vie viestiä eteenpäin. Tärkeää tulevaisuuden kannalta on sellaisen sisällöntuot-

tamisen opettelu, että sisältöä voidaan levittää ja viedä eteenpäin useisiin lähteisiin. 

(Alakangas ym. 2011.) 

 

Henkilöstön edustaja kuvailee omia tavoitteitaan Joroisten Lehden suhteen seuraa-

vasti: No näin äkkiseltään tulee mieleen, että lehti olisi tavoittanut myös nuoren luki-

jakunnan, ettei hautaannu vanhusten mukana. Tilauskanta olisi vakaa ja samoin kuin 

mainostajien osuus. Ei kai ole realistista odottaa, että ne olisivat paremmat ja kai ne 

nyt ovat suht koht vakaita. Tietysti aina voisi paremminkin mennä. 

 

Hän arvioi, että nuorten tavoittamiseksi lehden nettisivujen tulee olla toimivat ja entis-

tä enemmän interaktiiviset. Siellä voisi olla vaikka keskustelupalsta tai videoita. Hä-

nen mukaansa yksi tavoite on erottua kilpailijoista olemalla lähellä ihmisiä ja pitämällä 

matala kynnys toimitukseen. Hänen mielestään lehdellä olisi hyvä olla nuorekas ul-

koasu ja kuvilla tulee hänen arvionsa mukaan olemaan tulevaisuudessa entistä suu-

rempi merkitys.  

 

Tässä tutkimuksessa selviää, että sosiaalisen median avulla Joroisten Lehden verk-

kosivujen kävijämäärät ovat tasaisesti kasvaneet. Kuitenkin joku yksittäinen uutinen 

saattaa yllättäen saavuttaa merkittävän kävijäpiikin verkkosivustolla, joka on siis kaik-
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kien Internetin käyttäjien saavutettavissa. Joroisten Lehti on julkaissut tammikuun 

kahdella viimeisellä viikolla Facebook-sivustollaan yhteensä 72 julkaisua, joista 54 eli 

75 prosenttia oli linkkejä Joroisten Lehden ja myös muiden tiedotusvälineiden verk-

kosivustoille. Seitsemäntoista päivän aikana Joroisten Lehden Faceboo -sivua päivi-

tettiin yhteensä 72 kertaa, eli keskimäärin 4,2 kertaa päivässä. Ryhmän seuraajat 

pitivät linkityksiä tärkeinä, eivätkä nähneet huonona asiana myöskään linkityksiä mui-

hin medioihin, kuten Länsi-Savoon, Yleen tai Helsingin Sanomiin. 

 

 

5. Kehittämisehdotus: Sosiaalinen media otetaan mukaan strategiseen 

suunnitteluun markkinointiväyläksi ja toimituksen työvälineeksi. Sen 

käyttäminen sisällytetään henkilöstön työnkuviin sekä osaamisvaati-

muksiin. Tämä tarkoittaa konsernin sisäisten koulutusten järjestämistä. 

Sosiaalisen median sovelluksia käytetään notkeasti resurssien puitteis-

sa ollen siellä, missä asiakkaat, eli lukijat ja ilmoittajat, ovat. Seuraavak-

si tämä tarkoittaa paikallislehdissä Twitterin käyttöönottamista.  

 

Tehdyn tutkimuksen mukaan sosiaalisen median yksi tärkeimmistä tehtävistä on kes-

kustelun käyminen jo julkaistuista uutisista sekä siitä, mitä tulevaisuudessa kirjoite-

taan. Faceen voi kuka tahansa seuraaja lähettää vaikka ajankohtaisen jutun tai uuti-

sen ja kommentoida reaaliajassa, kirjoittaa eräs kyselyyn vastaajista. Tämän lisäksi 

pidettiin tärkeänä, että luotettavuuden takaamiseksi toimitaan journalistisia sääntöjä 

noudattaen. 

 

6. Kehittämisehdotus: Lukijat otetaan mukaan lehden suunnitteluun ja te-

kemiseen alusta alkaen. 

 

Länsi-Savo konsernin entisen toimitusjohtajan, Jukka Tikan, mukaan Länsi-Savo-

konsernin pyrkimyksenä on ollut kasvattaa paikallislehtiryhmän koko sellaiseksi, että 

se pystyy ottamaan paremmin vastaan tulevaisuuden eteen tuomat muutokset. Hän 

arvioi, että viestintämaailman muutokset eivät tule ensimmäisenä vaikuttamaan pai-

kallislehtien toimintaan, koska niillä on erityisen läheinen ja perinteinen suhde luki-

joihinsa. Suurempana ryhmänä yhteistä osaamista voidaan paremmin jakaa ja sy-

nergiahyötyjä syntyy erityisesti maantieteellisesti lähellä toisiaan sijaitsevien lehtien 

välillä. Jukka Tikan mukaan paikallislehtitoiminnasta on tullut todella tärkeä osa Län-

si-Savo konsernin liiketoimintaa.  

 



 79 

 

 

 

Paikallislehtien merkitys kasvaa. Voimme olla ylpeitä yhdeksän lehden paikallislehti-

ryhmästä. Se muodostuu pirteistä ja hyvin toimitetuista lehdistä. (Tikka J, 2011.) 

 

Koska konsernissa nähdään paikallislehtien asema merkittävänä ja niiden tulevaisuu-

teen uskotaan, on todennäköistä, että paikallislehtien kehittämiseen tullaan tulevina 

vuosina satsaamaan merkittävästi. Tämä onkin tärkeä seikka, joka tulee myös paikal-

lisesti ottaa vastaan eteenpäin vievänä tekijänä. 
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8 POHDINTA 

 

 

Tämän opinnäytetyön myötä Joroisten Lehti otti käyttöön sosiaalisen median sovel-

luksista Facebookin ja valmistautuu Twitterin tai mahdollisesti jonkun muun sosiaali-

sen median sovelluksen käyttöön. Facebook-sivuston kautta on ohjattu lukijoita verk-

kolehden pariin, kysytty mielipiteitä ja juttuvinkkejä sekä tiedotettu. Lisäksi on julkais-

tu kuvia ja videoita. Joroisten Lehden verkkosivujen kävijämäärät ovat suhteessa 

paperilehden tilauksiin olleet hyvät ja kasvaneet sosiaalisen median käyttöönoton 

myötä. Nämä kaikki seikat olivat sosiaalisen median käyttöönoton tavoitteita ja ne 

saavutettiin.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää myös muissa paikallislehdissä ja tiedotus-

välineissä huomioiden Joroisten Lehden vahvan toimintakulttuurin ja vaikutuksen 

alueella jo ennestään. Tutkimusta tullaan käyttämään lähinnä Länsi-Savo-konsernin 

paikallislehtien työkaluna ja tämän työn pohjalta tehdään muita päätoimittajia varten 

lyhyt ohjeistus sosiaalisen median käyttöönotosta ja käytöstä. Tutkimus antaa uutta 

tietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä lehtialalla myös kansainvälisen tutkimuk-

sen näkökulmasta. Erityisesti tietoa voi hyödyntää niissä maissa, joissa sosiaalisen 

median käyttö yleistyy myöhemmin kuin Suomessa.  

 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus  

 

Opinnäytetyössä käytettiin monenlaisia aineistonkeruumenetelmiä. Koska tutkijalla ja 

koko tutkimuksella oli tietty tavoite, eli sosiaalisen median käyttöönotto ja sen vaikut-

tavuuden seuranta ja kehittäminen myös taloudellisesta näkökulmasta, tulee saatui-

hin aineistoihin suhtautua kriittisesti. Tämän opinnäytetyön tekijä on Joroisten Lehden 

päätoimittaja, joten hänellä on omat intressit toiminnan kehittämisen ja lehden kan-

nattavuuden kehittämisen suhteen. Tavoitteena on luonnollisesta kannattavuuden 

vahvistaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen siinä.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetyt aineistot on saatu henkilöiltä, jotka ovat sosiaalisen 

median käytön ammattilaisia ja jopa edelläkävijöitä. Sivuston seuraajat ovat puoles-

taan aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Heitä, jotka eivät ole ottaneet sosiaalista 

mediaa mukaan yrityksensä markkinointiin tai jotka eivät käytä sosiaalista mediaa 

lainkaan ei ole haastateltu missään vaiheessa.    
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Tutkimustulokset ovat siirrettävissä minkä tahansa paikallislehden käyttöön. Seuran-

tajakso on suhteellisen lyhyt, mutta sen ajankohta valittiin täysin satunnaisesti teknii-

kan mahdollistamissa rajoissa. Tulokset ovat löydettävissä Facebookin hallintapanee-

lin kautta. Samoin Joroisten Lehden verkkosivujen kävijämäärät pystytään todenta-

maan erilaisten työkalujen, tässä tapauksessa Google Analyticksin avulla. Tutkimus-

tulosten siirrettävyys ja sovellettavuus on mahdollista todeta, mikäli aineistoa kuvail-

laan monipuolisesti ja eri näkökulmista (Willberg, 2009.)  

 

Benchmarking-aineiston osalta tulosten tulkintaa hankaloittaa vastaajien hetero-

geenisuus. Esimerkiksi resurssien osalta ei voi verrata suoraan keskenään paikallis-

lehteä tai Yleisradiota. Myös päivälehden ja paikallislehtien asema on monilta osin 

erilainen. Siksi vastauksista on nostettava esille kunkin vastaajan näkökulmasta mer-

kittävimmät esille nousevat asiat.   

 

Yleisesti tutkimustulosten luotettavuutta arvioidessa käytetään termejä validiteetti 

sekä reliabiliteetti. Näiden arviointien käyttäminen ja soveltaminen laadullisen tutki-

muksen yhteydessä on kuitenkin herättänyt monenlaista keskustelua. Ne ovat kes-

keiset luottamusta kuvaavat asiat tutkimustuloksia analysoitaessa. Validiteetilla tar-

koitetaan tutkimuksen pätevyyden tarkastelua ja päätelmien oikeellisuutta. Pätevyy-

den mittaaminen laadullisessa tutkimuksessa on uskottavuuden ja vakuuttavuuden 

mittaamista. Toisin sanoen, kuinka hyvin tutkija onnistuu kuvaamaan tutkittavien tuot-

tamia vastauksia muille. Koskaan tutkija ei pysty tekemään tätä täydellisesti. Toisin 

sanoen, kuinka hyvin tutkija onnistuu kuvaamaan tutkittavien tuottamia vastauksia 

muille. Reliabiliteetissa on löydettävissä kolme eri lähtökohtaa. Reliabiliteettia voi-

daan katsoa tietyn olosuhteen kulmasta eli onko tulos luotettava ja johdonmukainen 

vain tietyissä oloissa. Toisaalta tulokset voidaan sitoa aikaan. Kolmas luotettavuuden 

näkökulma on tulosten hankkiminen eri välineitä käyttäen.  (Saaranen –Kauppinen, A 

& Puusniekka, A. 2006.)  

 

Näiden tutkimustulosten kohdalla aikaan sitomisen näkökulma on merkittävä. Tutkit-

tava asia muuttuu niin nopeasti, että tutkimuksen valmistuttua osa tuloksista saattaa 

olla jo vanhentuneita. Tätä asiaa pitäisin merkittävänä asiana tutkimuksen luotetta-

vuuden arvioinnissa. Tutkimustulokset vanhentuvat erittäin nopeasti. Esimerkiksi 

Twitterin käyttö oli tutkimuksen alkuvaiheessa talvella 2012 Suomessa vielä niin vä-

häistä, ettei sitä laitettu mukaan opinnäytesuunnitelmaan. Kevättalvella 2013 Twitte-

rin käyttö Suomessa on yleistynyt kuitenkin sellaista vauhtia, että se päätettiin esitellä 
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lyhyesti yhtenä mahdollisena tulevaisuuden sosiaalisen median työkaluna Joroisten 

Lehdelle. 

 

Yksi luotettavuuden näkökulma on tulosten hankkiminen eri välineitä käyttäen. Tä-

män tutkimuksen aineistoissa tuloksia on saatu kyselyillä ja verkkosivujen sekä Fa-

cebookin työkalujen kautta. Työkalujen käyttäminen ja niiden mittaamat tulokset ovat 

lähellä määrällistä tutkimusta. Nämä työvälineet haluttiin ottaa mukaan tutkimukseen, 

koska näiden lukujen kohdalla asioita ei tulkita, vaan ne tulevat mittareista valmiina.  

Myös ajanjaksot, joilta sivuston vaikuttavuutta tutkittiin, valittiin täysin sattumanvarai-

sesti, eikä haettu esimerkiksi erityisen vilkasta keskustelujaksoa tai muita merkittäviä 

tapahtumia, jotka olisivat saattaneet antaa Facebookin käytöstä paremman kuvan, 

kuin mitä se todellisuudessa on. 

 

Sosiaalisen median aineistosta ei lähdetty hakemaan esimerkiksi vain yhteisöllisyyttä 

lisääviä ja vahvistavia elementtejä, vaan koko aineisto käytiin läpi sellaisena kuin se 

esiintyi. Tarvittaessa tehtiin koko tutkimuksen edetessä lisäkysymyksiä ja huomioitiin 

mahdolliset muutokset tutkittavien suhteen. Lisäkysymyksiä esitettiin paikallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä koskevista asioista ja näiden sekä sosiaalisen median suhteesta. 

Myös kunnanjohtaja Tenho Hotariselle tehtiin kysely, kun haluttiin nostaa esille myös 

toinen näkökulma kunnan ja Joroisten Lehden välisestä suhteesta. Sosiaalisen medi-

an vaikuttavuutta arvioitaessa eräs lukijaraatilaisista oli kadonnut sosiaalisesta medi-

asta ja vastauksista huomioitiin myös hänen perustelunsa asiasta.  

 

Kyselytutkimusten osalta tutkimustulosten keräämisessä tuli hiukan kiireen tuntu ja 

näin jälkeenpäin ajateltuna tutkimuskysymyksiä olisi voinut pohtia tarkemmin kautta 

linjan eri kyselyjä tehtäessä. Henkilöt, joille kyselyt lähetettiin, olivat osittain tuttuja 

tutkimuksen tekijälle. Kyselyt lähetettiin joko sosiaalisen median tai sähköpostin kaut-

ta. Sen vuoksi kyselyt on muotoiltu melko epävirallisesti. Myös vastausaikaa olisi tul-

lut antaa vastaajille enemmän, vaikka asiasta oli vastaajien kesken sovittu jo aiem-

min.  

 

8.2 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja uutuusarvo 

 

Tutkimuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli arvioida yhteisöllisyyden kehittymistä ja 

sen vahvistamista. Joroisten Lehden Facebook-ryhmässä on nyt huhtikuussa 2013 

noin 450 jäsentä, tämä on alle kymmenen prosenttia Joroisten väkiluvusta. Silti Fa-

cebook tavoittaa Joroisista kiinnostuneet kauempanakin asuvat ja vaikuttavat. Kyse-
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lyyn vastanneet pitivät ryhmää tärkeänä ja arvioivat sen pariin löytävän niiden, joita 

Joroisten asiat kiinnostavat. 

 

Kyselyn ja Facebook-sivustolla tehdyn seurannan perusteella on muodostettu seu-

raavat kehitysehdotukset: 

 Joroisten Lehteä tulee markkinoida voimakkaasti myös muualle, kuin sen 

ydinlevikkialueelle. Potentiaalisia tilaajia ovat vapaa-ajanasukkaat, muualle 

muuttaneet nuoret ja Joroisissa harrastavat, mutta muualla asuvat ihmiset. 

 levikki- ja ilmoitusmarkkinoinnissa keskitytään sähköisiin tuotteisiin. 

 lukijat otetaan mukaan lehden suunnitteluun ja tekemiseen alusta alkaen. 

 sosiaalinen media otetaan mukaan strategiseen suunnitteluun markkinointi-

väyläksi ja toimituksen työvälineeksi. Sen käyttäminen sisällytetään ihmisten 

työnkuviin sekä osaamisvaatimuksiin. Tämä tarkoittaa konsernin sisäisten 

koulutusten järjestämistä. Sosiaalisen median sovelluksia käytetään notkeasti 

ollen siellä, missä asiakkaat, eli lukijat ja ilmoittajat, ovat. 

 uusia yhteistyösuuntia ja -mahdollisuuksia pohditaan avoimesti, esimerkiksi 

Pohjois-Savon suuntaan ja Keski-Savon alueelle. 

 keskitytään uutisoinnissa pelkästään paikallisiin asioihin, ihmisiin ja tapahtu-

miin.   

 

Sosiaalisen median tutkimusta on tehty paljon erityisesti Yhdysvalloissa, mutta pai-

kallislehtiä koskien kuitenkin melko vähän. Yhtä tarkkaa tutkimusta kuin tämä tutki-

mus on, eli yhden paikallislehden sosiaalisen median käyttöä kommenttien tarkkuu-

della analysoivaa tutkimusta, en muualta löytänyt. Esimerkiksi Greerin ja Yan Yanin 

Alabaman yliopistossa vuonna 2010 tekemä tutkimus: New Ways of connecting with 

readers: How community newspapers are using Facebook, Twitter and other tools to 

deliver the news, on tutkimusaineistoltaan huomattavasti laajempi, mutta kulkee kaut-

ta linjan yleisemmällä tasolla kuin tämä tutkimus. Yleensä sosiaalisen median tutki-

musta on tehty vertailemalla eri sosiaalisen median eri muotoja ja esittämällä näiden 

käyttötapoja ja hyödynnettävyyttä, näin esimerkiksi Andreas M. Kaplanin ja Michael 

Haenleinin Indianan yliopistolle vuonna 2009 tekemässä tutkimuksessa Users of the 

world, unite! The challanges and opportunities of Social Media.  

 

Maailmalla tehdään toisaalta jo paljon tutkimusta matkapuhelinten käyttämisestä uu-

tisten välittämisessä ja tähän liittyvistä markkinoista sekä markkinoinnista. 
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Sen sijaan sosiaalisen median sovellutusten ylläpitäjät ja muut yritykset tekevät var-

masti paljon tutkimusta omaan käyttöönsä. Nämä toimijat, joiden joukossa on myös 

Facebook, seuraavat koko ajan tarkkaan oman sosiaalisen median sovelluksensa 

käyttöä. Tämän voi päätellä esimerkiksi Facebookin käyttäjilleen antamista ohjeista, 

kuten kehotuksesta julkaista paljon kuvia, koska näistä yleisö on kiinnostunut. Face-

book on pörssiin listautunut yritys ja sen toiminta on kaupallistunut ja markkinat pe-

rustuvat pitkälti siellä mainostaviin yritysiin. Yrityksiä puolestaan kiinnostavat laajat 

yleisöt. Näin esimerkiksi Joroisten Lehti tukee samalla Facebookin omaa markkinoin-

tia, kun toimii siellä aktiivisesti ja hankkii uusia käyttäjiä Joroisten Lehden sivustolle.   

 

Suomalainen tutkimus, kuten koko sosiaalisen median käyttö, kulkee muutaman vuo-

den edelläkävijöiden, eli juuri Yhdysvaltojen perässä. Pienet paikallislehdet painivat 

samojen ongelmien kanssa edelleen siellä kuten täälläkin. Suurin ongelma molem-

missa maissa on, että ihmiset siirtyvät lukemaan uutisia Internetistä. Sähköiset sivus-

tot tai sosiaalinen media eivät ole tuoneet selkeitä ratkaisuja tähän ongelmaan vielä 

Yhdysvalloissakaan. Paikallisia uutisia ei kuitenkaan saa muualta kuin paikallislehdis-

tä, se on ehdoton vahvuus ja tulee pitää mielessä. Muutosvaiheessa paperilehti tulisi 

pitää laadukkaana, samaan aikaan resursseja tulisi riittää myös sähköisen puolen 

kehittämiseen. Tämä ongelma korostuu erityisesti muutamien henkilöiden muodos-

tamissa paikallislehdissä ja erityisesti tässä asiassa olisi kehitettävä yhteistyötä ja 

työnjakoa. 

 

Yksi tämän työn tärkeä anti on ollut oman tiedon ja ennen kaikkea motivaation lisää-

minen. Sosiaalisessa mediassa toimiminen on ollut Joroisten Lehdellä aktiivista ja 

siitä on saatu kiitosta ja myönteistä palautetta niin työyhteisöstä kuin lukijoilta. Lukijat 

on saatu mukaan sosiaalisen mediaan odotetulla tavalla. Sivuilla on vajaat 500 tyk-

kääjää, joista kuitenkin valitettavan pieni osa osallistuu aktiivisesti keskusteluun. 

Myös muualla asuvia, joille ei tule paperista lehteä, on sivuja tykänneiden joukossa. 

Yksi keskeinen tavoite sosiaalisen median käyttöönotolle oli lisätä yhteisöllisyyden 

tunnetta ja vahvistaa joroislaisten kotiseutuidentiteettiä kuntakentän myllertäessä 

koko valtakunnassa. Identiteettiä on vaikea mitata ja arvioida, mutta paikallislehden 

Facebook-sivut ovat yksi keino sen vahvistamisessa ja näin voi päätellä tapahtuvan 

katsottaessa lukijoita kiinnostavimpia päivityksiä, joihin kuuluvat muun muassa useat 

kunnallista päätöksentekoa koskevat uutiset.  
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Joroisten Lehden verkkosivuilla kävijöiden määrä on ollut syksystä 2012 alkaen kon-

sernin paikallislehtien paras, vaikka paperilehti on levikiltään ja liikevaihdoltaan kai-

kista konsernin lehdistä pienin. Verkkolehden aktiivinen ja säännöllinen päivittäminen 

ei ole vienyt tilauksia, vaikka tätä hieman epäiltiin. Päinvastoin, Joroisten Lehden 

levikki laski vuoden 2012 aikana vain kolmen tilauksen verran ja erityisesti Faceboo-

kin käyttöönoton jälkeen levikin lasku hidastui. Tästä voidaan päätellä, että Facebook 

yhdessä verkkosivujen kanssa lisää ihmisten kiinnostusta lehteä kohtaan.  

  



 86 

 

 

LÄHTEET  

 

 

Alakangas Ulla ja Sillanpää Pertti. 2011. LoCaali 2.0 Ajatuksia paikallislehtien tule-

vaisuudesta. [Opinnäytetyö] [viitattu 10.4.2013]. Saatavissa: https://publications. 

theseus.fi/bitstream/handle/10024/26775/locaali_kirja.pdf 

 

Ala-Korpela M, Inkinen S, Suna T. 2007. Kyborgin käsikirja. Havaintoja informaatios-

ta, ihmisestä ja koneesta, elämästä ja älykkyydestä. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. 

 

Bergström, S & Leppänen, A. 2009. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. 

 

Etelä-Savon maakuntaliitto. 2013. [kartta] [viitattu 23.3.2013.] Saatavissa: 

www.esavo.fi 

 

Facebook. Facebookin käyttöehdot. [Viitattu 16.5.2013.] Saatavilla: 

www.facebook.com 

 

Facebookilla jo miljardi käyttäjää. 2012. [Verkkojulkaisu] Yle uutiset Kotimaa. [Viitattu 

4.10.2012] Saatavissa: http://yle.fi/uutiset/facebookilla_jo_miljardi_kayttajaa/6322267 

 

Gingras, R. 2012. The future journalism can and will be better than its past.  

[Gingras’s speech at the annual conference of the Association for education in Jour-

nalism and Mass Communication.] Poynter. [Viitattu 7.11.2012] Saatavissa: 

http://about.poynter.org/about-us/events/write-your-heart-out-seattle 

 

Greer, J. & Yan Y. 2012. New ways of connecting with readers: How community 

newspapers are using Facebook, Twitter and other tools to deliver the news.  [Paper 

presented to the 125th annual meeting of the National Newspaper Association, Oma-

ha, Neb. Oct. 1, 2010.] [Viitattu 31.3.2013] Saatavissa: http://www.nnaweb. 

org/acts/2010/ handouts 01.html 

 

Halttunen, E. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum Media Oy. 

 

Hirsjärvi, S & Remes, P. Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Tammi. Hämeenlinna 

2010. 

 



 87 

 

 

 

Hirvonen, A. 2013. Yle Uutiset: Kun Suomi -Twitter putos puusta. [Uutinen Ylen Inter-

net-sivulla.] Julkaistu 19.2.2013. [Viitattu 9.4.2013]  

Saatavissa: http://yle.fi/uutiset/kun_suomi-twitter_putos_puusta/6501958 

 
Hopponen,T. 2009. Sanomalehtiliiketoiminnan murros. [Pro Gradu-tutkielma.] Tam-

pereen yliopisto. Johtamistieteiden laitos. [Viitattu 1.3.2013.] Saatavissa: 

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03787.pdf 

 

Hotarinen, T. Joroisten kunnanjohtaja. 2013. [sähköpostiviesti]  Vastaanottaja Päivi 

Konttinen. Lähetetty 11.3.2013. [Viitattu 11.3.2013] 

 

Hujanen J. 1997. Media alueellista identiteettiä rakentamassa. Luento Jyväskylän 

yliopiston viestintätieteiden identiteettiseminaarista 7.3.1997. Toimittanut kirjaksi "Pu-

heenvuoroja identiteetistä" Kalle Virtapohja. Jyväskylä.  Atena Kustannus Oy. 

 

Hyvönen, O. 2010. Kronikka Joroisista, Joroisten Lehden silmin ja korvin nähtynä. 

Porvoo. WS Bookwell Oy. 

 

Hyvönen, O. Joroisten Lehden entinen päätoimittaja. 2011. [sähköpostiviesti] 

Vastaanottaja Päivi Konttinen. Lähetetty 6.2.2011. [Viitattu 11.3.2013.] 

 

Hyötyläinen, R. 2007. Tutkimusavusteisen kehittämisen metodologinen kaksoisluon-

ne. [Pdf-tiedosto.] Viitattu [11.10.11] Saatavissa: http://moodle.savonia.fi 

 

Isokangas, A. & Vassinen, R. 2010. Digitaalinen jalanjälki. Hämeenlinna. Talentum. 

 

Joroisten Lehden Facebook-sivut. [Viitattu 11.4.2013.] Saatavissa: www.facebook. 

com/joroistenlehti  

 

Joroisten Lehden tilinpäätökset vuosilta 2000–2008, Etelä-Savon paikallismedioiden 

tilinpäätöstiedot vuosilta 2009 ja 2010. Länsi-Savo-konserni. 

 

Jyväskylän yliopisto:kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali: [Viitattu 4.3.2013] 

Saatavissa: http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/sosiaalinen-media 

 

Kaartinen, J. 2012. [Puhelinkeskustelu] Vastaanottaja Päivi Konttinen. Soitettu 

15.4.2012. [Viitattu 15.4.2012.] 



 88 

 

 

 

Kananen, J. 2011. Kvantti. Kvalitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön 

opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 118.   

 

Kaplan, A.M. & Haenlein, M. 2010. Users of the world, unite - the challenges and 

opportunities of social media. [Viitattu 21.2.2013.] Saatavissa: 

www.sciencedirect.com 

 

Kaunismaa P. 1997. Mitä on kollektiivinen identiteetti. Luento Jyväskylän yliopiston 

viestintätieteiden identiteettiseminaarista 7.3.1997. Toimittanut kirjaksi "Puheenvuoro-

ja identiteetistä" Kalle Virtapohja. Jyväskylä.  Atena Kustannus Oy. 

 

Keränen, M. & Lätti, R.& Elkelä ,K. ja Nikali, H. Media-alan mahdollisuuksien kentät. 

Julkaisija Itella Oyj. Tutkimussarja 10/2011. [Viitattu 4.11.2012] Saatavissa: 

www.itella.fi/tiedotteet 

 

Kinnunen, J. & Leppiniemi, J. & Martikainen,T. & Virtanen, K. 2000. Yrityksen 

taloushallinnon perusteet. AYY-PAlvelu Oy. 

 

Kostiainen, L. 2011. Kirjastonhoitaja, tilastokeskuksen kirjasto. [sähköpostiviesti] Vas-

taanottaja Päivi Konttinen. Lähetetty 25.1.2011. [Viitattu 25.1.2011] 

 

Lehtonen, H. 1990. Yhteisö. Tampere. Vastapaino. [Viitattu 4.3.2013.]  

Tiivistelmä saatavissa: www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/ sosiaali-

nen_paaoma_ja_yhteisollisyys/yhteiso 

 

Lehtonen, J. Kansallinen identiteetti ja yhteisöidentiteetti. Luento Jyväskylän yliopis-

ton viestintätieteiden identiteettiseminaarista 7.3.1997. Toimittanut kirjaksi "Puheen-

vuoroja identiteetistä" Kalle Virtapohja. Jyväskylä.  Atena Kustannut Oy. 

 

Leppiniemi, J. & Kyykkänen T. 2009. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta. 

WSOY Pro. 

 

Levikintarkastus Oy. [ Viitattu 1.3.2013.] Saatavissa: www.levikintarkastus.fi 

 

Länsi-Savo, arvot & faktat. Yrityksen sisäinen julkaisu. 

 

http://www.itella.fi/tiedotteet


 89 

 

 

 

Länsi-Savon ja Itä-Savon asiakkuuskäsikirja. Yrityksen sisäinen julkaisu. 

 

Länsi-Savo-konserni, viestintäliiketoiminnan johdon raportti 12/2012. 

 

Muukkonen H, Markkinointi&Mainonta, 2013. [artikkeli Internetissä] Kuluttajat: 

mainokset paperilla, kiitos!  [Viitattu 11.4.2013.] Saatavissa: 

http://www.marmai.fi/uutiset/kuluttajat+mainokset+paperilla+kiitos/a2177964 

 

Matikainen, J. 2009. Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Viestinnän laitoksen 

tutkimusraportteja. Viestinnän tutkimuskeskus CRC, Helsingin yliopisto.  

 

Media tarvitsee somea. 2012. [verkkojulkaisu] Yle uutiset Kotimaa. Viitattu 

[28.3.2012] Saatavissa: http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2012/03/  

media_tarvitsee_somea_3364796.html 

 

Mustonen, A. Kansallinen identiteetti ja yhteisöidentiteetti. Luento Jyväskylän yliopis-

ton viestintätieteiden identiteettiseminaarista 7.3.1997. Toimittanut kirjaksi "Puheen-

vuoroja identiteetistä" Kalle Virtapohja. Jyväskylä.  Atena Kustannut Oy. 

 

Opinnäytetyöpakki. [Kajaanin ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu.] [Viitattu 

9.4.2012] Saatavissa: http://www.kajak.fi/opari/Opinnaytetyopakki/ Teoreetti-

nen_materiaali/Tukimateriaali/Laadullisen_analyysi_ja_tulkinta/Teemoittelu.iw3 

 

Oyegoke, A.  2011. The Constructive research approach on project management 

research, University of Salford, Manchester, UK. [Viitattu 11.10.11]  Saatavissa: 

www.emeraldinsight.com/1753-8378.htm 

 

Pahkasalo, S. 2011. Päätoimittaja Puruvesi-lehti, [sähköpostiviesti] Vastaanottaja 

Päivi Konttinen. Lähetetty 14.4.2011. [Viitattu 13.4.2013] 

 

Rantanen, T. & Toikko, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. [Pdf-tiedosto.] 

[Viitattu 11.10.11] Saatavissa: http://moodle.savonia.fi 

 

Rosenstiel T. 2012.  Artikkeli "The next journalism will be a service that helps build 

community.  Poynter'in verkkosivuilla. [Viitattu 7.2.2013. ] Saatavissa: 

http://www.poynter.org/latest-news/the-next-journalism/202676/the-next-journalism-

will-be-a-service-that-helps-build-community/ 

http://moodle.savonia.fi/mod/resource/view.php?id=192134


 90 

 

 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen 

tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. [Viitattu 29.4.2012]  

Saatavissa: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html  

 

Saarinen, E. 2009.  Pro Gradu-tutkielma, Tampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden 

laitos. "Surullista, sillä olisi hyvä, että tämä paikka jaksaisi elää." - Tutkimus pienten 

kuntien nuorten kotiseutuidentiteetistä. [Viitattu 22.2.2013.] Saatavissa: 

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03502.pdf 

 

Seppänen, J. & Väliverronen, E. 2012. Mediayhteiskunta. Tallinna. Vastapaino. 

 

Serola S. 2010. Ote informaatiosta, johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiivi-

seen mediaan. Helsinki. BJT Kustannus.   

 

Suhonen, P.;& Tenkama, P. 2010. Raportointiohjeet. Kuopio: Savonia-ammattikor-

keakoulu. 

 

Södersved, J. 2005. Joroinen, kotiseutumme värikuvina, Karisto Oy, Hämeenlinna. 

 

Taanila A. 2011. Tilastollinen päättely. [Viitattu 4.3.2012] Saatavissa: 

http://myy.haaga-helia.fi 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Mitä yhteisöllisyys on? [Viitattu 4.3.2013] 

Saatavissa: http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-

fi/tyon/periaatteet/yhteisollisyys. ) 

 

Thiruvengadam, M.  2013. Artikkeli: How journalists can measure engagement? [Vii-

tattu 9.4. 2013] Saatavissa: www.poynter.org.  

 

Tikka, I. 2010. Konsernin omistaja. [Sähköpostiviesti] Vastaanottaja Päivi Konttinen.  

Lähetetty 6.10.2010 ja 9.10.2010. [Viitattu 1.3.2013] 

 

Tikka J, Länsi-Savo konsernin entinen toimitusjohtaja, konsernin henkilöstölehti Sup-

liikki 1/2011. 

 

http://myy.haaga-helia.fi/
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/periaatteet/yhteisollisyys
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/periaatteet/yhteisollisyys
http://www.poynter.org/


 91 

 

 

 

Tilastokeskus, väestöennuste (2009), Tavoite: Uusiutuva Etelä-Savo -

maakuntastrategia. Saatavissa: www.esavo.fi 

 

Tilastokeskus, väestö-aihealueen tietokanta (StatFin), saatavilla http://pxweb2.stat.  

 

Uimonen Risto, blogikirjoitus "Facebook journalistien lähteenä" 19.6.2012. Viitattu 

1.7.2013. Saatavissa: http://www.jsn.fi/blog/facebook-journalistien-lahteena/ 

 

Vainikka, E. & Noppari, E. & Heinonen, A. & Huhtamäki J. 2013. [Twiiteryhmiä ja uu-

tispäivittelyä -toimittajana sosiaalisessa mediassa. Journalismin, viestinnän ja median 

tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto. [Viitattu 15.3.] Saatavissa: 

http://www.uta.fi/cmt/tutkimus/comet/julkaisut/twiiteryhmia%CC%88_ja_uutispa%CC

%88ivittelya%CC%88_low_2013.pdf 

 

Valtakunnallinen paikallislehtitutkimus 2009. [Viitattu 11.4.2013.] Saatavissa: 

http://www.paikallismediat.fi/vpt/  

 

Virtapohja K. (toim.) 1997. Puheenvuoroja Identiteetistä. Johdatusta yhteisöllisyyden 

ymmärtämiseen. Jyväskylä. Atena Kustannus Oy.  

 

Väestörekisterikeskuksen asukaslukutilasto 2010. Joulukuun 2010 tilanne 

31.12.2010. Saatavissa: http://www.vaestorekisterikeskus.fi/ => Tilastot => Asukaslu-

vut 

 

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista kuntavaaliehdokkaille 

2012. Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto. [Viitattu 3.11. 2012]. Saatavissa:  

www.esavo.fi 

 

Willberg, E. 2009.  Laadullisen aineiston luotettavuus. Kasvatustieteiden laitos/ Eri-

tyispedagogiikan yksikkö. [Viitattu 29.4.2012] Saatavissa: 

https://www.jyu.fi/edu/laitokset/eri/opiskelu/opiskelu-info/prosem/laadullinen 

 

 

 

 

  

http://pxweb2.stat/
http://www/
http://www.esavo.fi/


 92 

 

 

LIITE 1. Joroisten Lehden Facebook -sivuston etusivu 11.4.2013. 

 

 

 

 

 

 

LIITE 2. Joroisten Lehden Facbook-sivuston toimintaa tammikuussa 2013. 
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LIITE 3. Google Analytics –raportti. Käynnit Joroisten Lehden verkkosivuilla Joroisten 

Lehden Facebook -sivujen olemassaolon aikana 6.8.2012. - 28.2.2013 ja vertailu 

vuotta aiempaan tilanteeseen. 
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LIITE 4. Käynnit Joroisten Lehden verkkosivuilla sosiaalisten toimintojen viittauksen 

kautta Joroisten Lehden Facebook –sivujen olemassaolon aikana 6.8.2012-

28.2.2013. ja vertailu vuotta aiempaan tilanteeseen. 
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LIITE 5. Käynnit Joroisten Lehden verkkosivuilla tutkimusjaksolla 15.1.- 31.1.2013. 
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LIITE 6. Kyselyjen kysymykset 

 

Haastattelu- sosiaalinen media paikallislehdessä  

Benchmarking 29.3.2012 Päivi Konttinen  

Savonia ammattikorkeakoulu, tradenomi yamk, liiketalous ja yrittäjyys 

 

 Kuka olet, mitä teet ja missä? 

 Mitä sosiaalisia medioita yrityksessäsi on käytössä? Mistä lähtien? 

 Miksi juuri nämä on valittu? 

 Mihin näiden käytöllä pyritään? Tavoitteet? Rahaa?  Klikkauksia? Vuorovaiku-

tusta? Asiakkaiden palvelemista? Uutisten metsästystä? Nopeaa tavoitetta-

vuutta? Mitä muuta? 

 Millaiset resurssit yrityksessänne on somen käyttöön? Onko somen käyt-

töönotto vaatinut suuria panostuksia? Entä ylläpitäminen? 

 Kuinka ylläpitoa tehdään? Kuinka usein? onko ”moderointia”? Viekö paljon 

työaikaa? Toimitaanko/kommentoidaanko omilla nimillä? Mitä muuta haluat 

sanoa tähän? 

 Vaikuttavuuden mittaaminen? Tehdäänkö sitä ja kuinka? 

 Mikä käyttämistänne sosiaalisista medioista on tehokkain? Tuottavin? Mikä 

sopii mihinkin tarkoitukseen parhaiten? 

 Millaiset odotukset somen suhteen tulevaisuudessa? Strategia? 

 Kuinka näet median ja somen suhteen kehittyvän tulevaisuudessa? 

 Paikallislehdet ja some tulevaisuudessa? 

 Mitä sosiaalista mediaa/medioita suosittelisit paikallislehdelle ja miksi? 

 Mitä muuta haluat asiasta kertoa? 
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Kysely - sosiaalinen media paikallislehdessä  

Kysymyksen kunnajohtajalle 5.3.2013 Päivi Konttinen  

Savonia ammattikorkeakoulu, tradenomi yamk, liiketalous ja yrittäjyys  

 

Kysymyksiä kunnanjohtaja Tenho Hotariselle koskien Joroisten kunnan ja Joroisten 

Lehden välistä suhdetta. Kysymykset on lähetetty sähköpostilla 5.3.2013.  

 

 Kuinka kunnan näkökulmasta olette kokeneet Joroisten kunnan ja Joroisten 

Lehden välisen suhteen ja erityisesti kuinka paikallislehti on vaikuttanut kun-

nassa tehtyihin päätöksiin?  

 Myös kuntalaisten ja Lehden välistä vaikutusta voisi pohtia? Onko Joroisten 

Lehti esim. ollut luomassa "ns. Joroisten henkeä” omalta osaltaan missä mää-

rin? Toisin sanoen edesauttanut paikallisidentiteetin muodostumista?  

 Aikajanaa tässä voisi katsoa niin kauas, kuin muistatte. Minähän en itse kovin 

pitkälle pysty tätä asiaa peilaamaan, vain n. 10 vuotta. Nouseeko kenties joi-

tain tiettyjä asioita heti mieleen, joihin lehti on vaikuttanut paljon? Sekä toivei-

ta, miten lehti voisi jatkossa vaikuttaa?  

 Olen lukenut tähän asiaan liittyen lähinnä Ollin kronikkaa, mutta tasapuolisuu-

den nimissä pitäisi saada asiaan myös kunnan työntekijöiden näkemyksiä ja 

mieluusti myös muiden päätoimittajien kuin Ollin ajalta.  

 

Olli nostaa kirjassaan esille tärkeimpinä Lehden ajamina asioina seuraavat:  

- Yhteiskoulun kunnallistaminen ja rakentaminen  

- Terveyskeskuskuntainliiton purkaminen  

- Lentokentän kiitotien loppumaton rakentaminen valtion kentäksi  

- Varkauden kaupungin vuosikausia kestänyt häikäilemätön yritys nielaista vä-

hintään Kuvansi, jopa koko Joroinen  

- Varkauden kaupungin naurettavuuksiin mennyt vetkuttelu Kuvansin alueen 

kaavoituksen estämisestä  

- Osuuspankin itsenäisyystaistelu  

 

Kiittäen jo etukäteen vaivannäöstä. 

 

t. Päivi 


