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Kilpailu verkkouutisyleisöistä käy kovana Suomessa ja mediatalot ovat pakotettuja 

kehittämään jatkuvasti uusia keinoja, joilla saada yleisö lukemaan juuri niiden tarjoamia 

uutisia. Eri uutisvälineet erottuvat tällä hetkellä kilpailijoistaan esimerkiksi otsikoinnillaan. 

  

Mediatalojen johtajat vannovat vuonna 2014 mobiilin nimeen ja odottavat, että uutiskulutus 

siirtyy yhä enemmän matkapuhelimiin ja tabletteihin. Lisäksi mediatalojen kehittämät 

sovellukset kuluttajille ovat isossa roolissa tulevaisuuden kehityksessä. 

  

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisilla uutisilla Yle Uutisten uutistoimittajat 

houkuttelisivat lukijoita ja erityisesti 25–44-vuotiaita lukijoita Ylen käyttäjiksi. Tarkoituksena oli, 

että toimittajat esittävät konkreettisia keinoja kiinnostavien uutisten tekemiseksi.  

 

Toimittajien mukaan luotettava ja mielenkiintoinen journalismi on kaiken lähtökohta heidän 

työssään. He ovat halukkaita kehittämään Yle Uutisten verkkouutisia ennakkoluulottomasti. 

Tärkeitä kehityskohteita ovat muun muassa otsikointi ja ainutlaatuisten juttuaiheiden 

tuottaminen 

  

Lopputyö toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella. Tutkimusaineisto kerättiin 

teemahaastatteluilla Yle Uutisten Uutiset Nyt -deskin toimittajilta. Vastaukset analysoitiin ja 

niiden pohjalta tehtiin kehitysehdotukset. 

  

Opinnäytetyön tuloksia voidaan käyttää Yle Uutisten verkkouutisten kehittämisessä ja uusien 

työtapojen luomisessa uutistoimituksessa. 

Avainsanat internet, uutiset, mobiili, joukkoviestintä 
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The competition for the online news audiences is fierce in Finland and media companies are 

forced to continually develop new ways to engage their online consumers. . The different 

approaches of news agencies and companies can be seen especially in their news headlines. 

  

In 2014, media houses expect the mass communication and the news consumption to shift 

more and more to mobile phones and other smart devices. Therefore they have developed 

mobile consumer applications that will have a big role in the future development. 

  

The aim of this study was to find out what kind of concrete ideas Yle Uutiset news editors 

have for attracting online consumers particularly in the age group from 25 to 44.    

 

The interviewed reporters felt that interesting high-quality journalism is still the way to the 

readers’ hearts. Reliable news reporting is the foundation for their work. They are willing to 

develop Yle Uutiset online news with an open mind, but so that the reliability will not suffer in 

the eyes of the readers. Important development issues include headlining and unique topics, 

i.e., finding a way to stand out from the competitors.   

 

The thesis employs a qualitative research. Thematic interviews were conducted with Yle 

Uutiset Uutiset Nyt newsdesk editors. The responses were analyzed a  and used to draw up a 

development proposal. 

  

The results of the thesis can be used in the daily news production of Yle Uutiset online news, 

as well as in the development of new ways of working as a news agency. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Mediakenttä on jatkanut 2010-luvulla vuosia käynnissä ollutta pirstaloitumistaan 

Suomessa. Perinteiset mediat, radio, televisio ja printtimedia, ovat taantuneet, kun 

internet ja verkkouutiset ovat muuttaneet ja muokanneet mediakenttää kiihtyvällä 

voimalla. Uutiset siirtyvät yhä enemmän luettavaksi ihmisten älypuhelimiin, 

tablettitietokoneisiin ja perinteisiin pöytätietokoneisiin. Uutisten lukupaikalla ei ole enää 

väliä. Uutisia voi lukea raitiovaunupysäkillä räntäsateessa, jääkiekkopelin lomassa 

pelin ollessa jatkoajalla tai sitten tärkeässä kokouksessa, kun päätetään seuraavan 

vuoden strategiasta. Mediatalojen uutiskilpailussa nopeus on valttia, ja verkossa tämä 

korostuu, koska kaikkien tiedossa oleva uutinen ei odota huomisen lehteen tai 

television aamulähetykseen. Tietenkin erikseen ovat toimituksen vaalimat omat 

skuuppiaiheet, joita sitten muut mediat saattavat siteerata ahkerasti omissa 

julkaisuissaan. 

 

Pelkästään nopeus ei riitä uutiskilpailussa. On oltava luova ja tehtävä mahdollisimman 

houkuttavaa journalismia, joka kerää lukijoita ja saa aikaan keskustelua ihmisten välillä. 

Mielenkiintoisen ja uskottavan verkkouutisoinnin salaisuutta on jatkuvasti vaikea löytää, 

mutta onnistumisia jokainen mediatalo kokee varmasti uutisarjessaan. Suomalaiset 

mediatalot kamppailevat pitkälti saman ongelman kanssa: miten olla kiinnostava 

verkossa ja saada lukijoita omalle tuotteelleen, mutta myös säilyttää uskottavuus. 

Kiinnostavuus on yksi, suosittu mittari. Siinä, missä lehtiala seuraa levikkilukujaan tai 

radio sekä televisio kuuntelija- ja katselijatilastojaan, myös verkkouutiset seuraavat 

omia lukijamääriään eli klikkauksia. 

 

Internetin vahvasta asemasta kertovat myös tutkimustulokset. Tästä esimerkkinä on 

Taloustutkimuksen tekemä eMedia-tutkimus vuodelta 2011. Tutkimus selvittää 

digitaalista murrosta ja sen vaikutuksia perinteisiin medioihin ja myös kuluttajien 

arkeen. EMedia-tutkimus 2011 osoittaa sen, että internet on ensimmäistä kertaa 

noussut television ohitse suomalaisille tärkeimpänä mediana. Kuluttajat käyttävät nettiä 

ennen kaikkea uutisten ja sähköisen median selailuun, netti-tv:n katseluun sekä 

sosiaaliseen mediaan, kuten Facebook ja Twitter. Tutkimuksessa on merkillepantavaa 

myös se, että vaikka netin tärkeys on noussut kaikissa ikäryhmissä, niin varsinkin alle 
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35-vuotiaiden ikäryhmässä internetin merkitys tärkeimpänä mediana on noussut 

erityisesti. Tästä ikäryhmästä poimintana mainittakoon se, että 15–24-vuotiaat 

käyttävät ensimmäistä kertaa enemmän aikaa sähköisten sanomalehtien lukemiseen 

kuin paperiseen versioon (Taloustutkimus 2011.) Tutkimus osoittaa sen tosiasian, että 

median pitää ottaa yhä paremmin huomioon nuoret käyttäjät. He eivät edusta 

vanhempiensa kaltaista käyttäjäkuntaa, joka on pitkälti kasvanut perinteisten medioiden 

aikakaudella. Vanhemmilla käyttäjillä on omat mediankäyttörutiininsa, mutta ne ovat 

väistämättä joutuneet murrokseen verkkomedian takia. 

 

Tutkin sitä, miten 25–44-vuotiaat Yle Uutisten toimittajat kehittäisivät omaa 

verkkouutisten kirjoittamistaan. Ideana on se, miten he pystyisivät tarjoamaan Yle 

Uutisten käyttäjille nykyistä paremmin tehtyjä uutisia. Tarkoituksena ei ole kerätä 

pelkästään joukkoa pohdintoja vaan konkreettisia kehitysideoita ja aitoja vaihtoehtoja 

työkäytäntöihin. Tärkeää on saada tekijät analysoimaan sitä, lukisivatko he itse 

tekemiään uutisia, vaikka heillä ei olisi toimittajataustaa, vaan he olisivat tavallisia 

uutisten kuluttajia. Toimittajien ajatusten ja näkökulmien kautta pystytään osaltaan 

hahmottamaan sitä, millaisista uutisista ja aiheista muut heidän kanssaan samaan 

ikäluokkaan kuuluvat ihmiset voisivat olla kiinnostuneita. Haastatellut toimittajat siis 

peilaavat ikäluokkansa kiinnostuksen kohteita uutisten maailmassa. Laajemmin 

tutkimuksessa halutaan selvittää, millaisia uutisia haastateltujen toimittajien mielestä 

Yle Uutisten pitäisi tuottaa lukijoilleen. 

 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen. Hahmottelin jo 

pääsykoevaiheessa omaan työhöni liittyviä opinnäytetyöaiheita, joita syntyi muutamia 

hahmotelmia. Kiinnostuin tutkimaan nimenomaan nuoria toimittajia, koska lukeudun 

itsekin heihin ja siten on luontevaa samaistua ja ymmärtää sekä elää tutkimuskohteeni 

työarkea. Ennen kaikkea minua kiinnostaa tietää, mitä nuoret tekijät ajattelevat 

työstään verkkoon kirjoittavina uutistoimittajina ja miten he kehittäisivät työtään siten, 

että lopputulos olisi mahdollisimman laadukas ja kiinnostava. Nuoret toimittajat valitsin 

siksi, koska he kuuluvat yleisesti haastavaan kohderyhmään 25–44-vuotiaisiin, kun 

puhutaan median käytöstä yleisesti. Se on haastava ikäryhmä muun muassa Ylelle. 

Tästä kertoo muun muassa Ylen vuoden 2012 yleisökertomus. Julkaisussa todetaan, 

että alle 45-vuotiaista 19 prosenttia pitää Yleä erittäin merkityksellisenä omassa 

mediankäytössään, kun vastaava luku yli 45-vuotiaisssa on lähes kaksinkertainen eli 

39 prosenttia. (Yleisradio, 2012, 8) Opinnäytetyöaihe on kirkastunut lopullisesti vasta 

syksyn 2011 aikana aiheen esittelyn yhteydessä luennolla, kollegojen kanssa käytyjen 
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keskusteluiden yhteydessä sekä yliopettaja Robert Arpon tapaamisen jälkeen. Aihe 

muuttui alkuperäisestä suunnitelmasta, ja sitä rajattiin yhä enemmän 

työelämälähtöiseksi. Näin uutisten tekijät pääsevät ääneen omien kehitysideoidensa ja 

käytännön esimerkkiensä kautta. 

 

Yleisesti voidaan sanoa, että internet on tärkeä väline Ylen strategiassa kuten varmasti 

jokaisen nykyaikaisen mediatalon. Vanhat välineet, tv, radio ja printti, ovat saaneet 

rinnalleen uuden ja jatkuvasti kehittyvän välineen, jonka merkitys ja mahdollisuudet 

ovat vielä ehkä hämärän peitossa. Tällä tarkoitan sitä, että eivät edes parhaimmat 

asiantuntijat tiedä varmasti, mikä on tilanne kymmenen vuoden päästä eri 

jakelukanavien osalta. Internetin merkitys uutistyössä on kasvanut nopeassa ajassa. 

Selvää on, että eri media-alan toimijat panevat isoja summia oman verkkotarjontansa 

kehittämiseen. Monet uutistentekijät pitävät yhä radiota nopeimpana tiedotusvälineenä, 

koska siinä tarvitsee vain laittaa liuku ylös ja lukea kerrottavansa. Asia voi olla näinkin, 

mutta nykyisen huipputeknologian aikakaudella nopein tieto pamahtaa kännykän tai 

tietokoneen ruutuun eri uutistoimistojen tuottamana. Radio- ja tv-uutisilla on omat, 

tiukasti määritellyt lähetysaikansa, jotka rajoittavat kansalaisten tiedonsaannin nopeutta 

ja pakkaa tärkeän tiedon tiettyihin aikaikkunoihin. 

 

Olen ollut yli kolme vuotta Yle Uutisten online-toimituksen ja Uutiset Nyt -deskin 

toimitussihteerinä sekä taittavana toimittajana ja sitä ennen tehnyt toimittajana uutisia 

eri välineisiin. Vastuulleni kuuluvat verkkouutisten hallinnointi, taittaminen ja ennen 

kaikkea otsikointi sekä uutisten kirjoitusasun seuranta. Välillä huomaa toimittajien 

sortuvan virheisiin, jotka eivät ole kardinaalimunauksia, mutta heikentävät uutisten 

luettavuutta. Virkamieskieli tai perinteiset kielioppivirheet ovat oman kokemukseni 

perusteella yleisimpiä ongelmia. Tämä johtuu yleisesti kiireestä. Ennen kaikkea 

toimittajat ovat myös uutisten kirjoittajina erilaisia. Jotkut kirjoittavat kuivasta aiheesta 

kiinnostavasti. Toiset taas suoltavat perusuutista ilman kaivattua värikkyyttä. Joku 

viisas on joskus sanonut, että hyvä toimittaja on sellainen, joka saa aikaiseksi tylsästä 

aiheesta hyvin kirjoitetun uutisen. Ainakin lukija kiittää, jos hänen ei tarvitse tavata 

vakuutustekstiä uutisissa. 

 

Verkkouutiset ovat kohtalaisen uusi media, jos katsotaan historiaa taaksepäin. 

Kuitenkin verkkouutisista on tehty pro gradu -tutkielmia muun muassa Jyväskylän ja 

Tampereen yliopistoissa. Esimerkiksi Vesa Vänttinen on tehnyt vuonna 2004 pro 

gradunsa otsikolla Toimittajien näkemyksiä verkkojournalismin uskottavuudesta. 
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Vänttinen käsittelee tutkielmassaan, kuinka uskottavana painetun ja sähköisen median 

toimittajat pitävät verkkojournalismia sekä toisaalta niitä tekijöitä, jotka toimittajien 

mielestä vaikuttavat uskottavuuteen (Vänttinen, 2004). Vänttisen tutkimusta 

tuoreemmassa Yleisön edustaja: lukijalähtöisyyden perusteet verkkoajan 

sanomalehdessä -pro gradussa vuodelta 2011 Petja Pelli selvittää muun muassa 

lukijalähtöistä toimitustyötä, mutta tutkielman pääpaino on siis lukijassa ja hänen 

tarpeissaan, ei toimittajien työssä ja heidän näkökulmissaan (Pelli, 2011). 

 

Tietooni ei ole tullut, että opinnäytetyöni aihetta olisi tutkittu aiemmin. Olen tiedustellut 

asiaa Yle Uutisissa eri henkilöiltä, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet 

verkkouutisten parissa. Heillä ei ole muistikuvaa tämänkaltaisesta tutkimuksesta. Yksi 

henkilö muisti, että toimittajien verkkokirjoittamisesta ja kehitystarpeista on puhuttu 

toimitusten vetäytymisessä, mutta ei mitenkään syvällisesti vaan yleisellä tasolla. Tämä 

tieto rohkaisee minua tarttumaan tutkimukseni aiheeseen entistä enemmän. Toimittajat 

saavat tutkimuksessa kehitysideansa ja tavoitteensa mahdollisimman kattavasti 

kuuluviin Yle Uutisten verkkouutisten suhteen. Tavoitteeni on, että tutkimustani 

voitaisiin käyttää yhtiötasoisen strategian muokkaamisessa. Toimittajat tekevät 

kymmeniä uutisia päivittäin Yle Uutisten käyttäjille ja muille medioille lainattaviksi, joten 

he ovat asiantuntijoita alallaan. 

 

Analysoin tutkimusmateriaaliani aiheeseeni liittyvän lähdekirjallisuuden ja muun 

aiheeseen liittyvän materiaalin avulla. Käytän aiheeseen sopivia verkkojulkaisuja. 

Lisäksi analysoin materiaalia omien kokemusteni kautta. 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tässä luvussa paneudutaan tutkimusmenetelmään ja sen valintaan tämän tutkimuksen 

tavoitteita silmällä pitäen. Avaan myös teemahaastattelun käsitettä ja kerron 

haastateltavien valintakriteereistä. Lisäksi kerron haastattelutilanteesta. 

 

2.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja teemahaastattelu 

 

Kun valitsin sopivaa tutkimusmenetelmää, niin minulle selveni nopeasti, että en lähde 

tekemään kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. En halunnut tutkimukseeni 
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numeroita ja tilastoja, vaan toimittajien ääntä, mielipiteitä ja ideoita. Tästä syystä oli 

luontevaa valita tutkimusmenetelmäksi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Kvalitatiivisessa tutkimusotteessa todellisuus on subjektiivinen ja moninainen, juuri 

sellainen kuin tutkittavat sen kokevat. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tapana puhua 

otoksen sijasta harkinnanvaraisesta näytteestä, koska tilastollisten yleistysten sijasta 

pyritään ymmärtämään jotakin tapahtumaa syvällisemmin, saamaan tietoa jostakin 

paikallisesta ilmiöstä tai etsimään uusia teoreettisia näkökulmia tapahtumiin ja ilmiöihin. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 22, 58–59.) Tutkimuksessani perehdyn paikalliseen ilmiöön eli 

Yle Uutisten toimittajien näkökulmiin omasta työstään. Laadullisessa tutkimuksessa 

keskitytään usein varsin pieneen määrään tapauksia, ja niitä pyritään analysoimaan 

mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta 2000, 18). 

 

Päätin tehdä tutkimukseni tiedonkeruuosion puolistrukturoituna haastatteluna, jota 

kutsutaan myös teemahaastatteluksi. Mielestäni se sopi tiedonhakuun parhaiten ja 

teemahaastattelun minulla oli mahdollisuus päästä syvälle tutkimuksen aiheeseen. 

Teemahaastattelu antaa mahdollisuuden tutkijan lisäkysymyksiin ja haastateltavien 

havainnointiin. Minulle haastattelu on toimittajan ammattini kautta luonnollinen ja 

hyväksi koettu tapa saada tarvittavaa tietoa eri asioista. Haastattelun etu on ennen 

kaikkea joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista 

väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä keskustelua tiedonantajan 

kanssa. Tällaista mahdollisuutta ei ole esimerkiksi postikyselyssä, jossa kaikki 

vastaajat saavat samanlaisen lomakkeen (Sarajärvi & Tuomi 2009, 73.) Sirkka 

Hirsjärven ja Helena Hurmeen mukaan haastattelu on hyvin joustava menetelmä, 

koska se sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, ja tämä tilanne luo mahdollisuuden 

suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34).  

 

Teemahaastattelussa on valittu etukäteen teemat ja tarkentavat kysymykset, joiden 

mukaan haastattelussa edetään. Haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat kaikille 

samat. Vastaajille ei anneta mitään valmiita vastausvaihtoehtoja haastattelussa. 

Teemahaastattelu eroaa strukturoidusta haastattelusta siinä, että strukturoitu 

haastattelu on haastattelutapa, joka vastaa kyselylomakkeen täyttämistä ohjatusti 

(Eskola & Suoranta 2000, 86). Strukturoidussa haastattelussa käytetään lomaketta, 

jossa on valmiita kysymyksiä vastausvaihtoehtoineen. Kysymykset esitetään samassa 

järjestyksessä kaikille haastateltaville. Haastateltava valitsee itselleen sopivan 

vastausvaihtoehdon. Tutkimuksessa käyttämäni teemahaastattelu on siis selvästi 
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vapaamuotoisempi kuin tiukkaa järjestystä noudattava strukturoitu haastattelu. 

Teemahaastattelu on siis vapaamuotoinen, mutta sillä pyritään löytämään tärkeitä 

vastauksia tutkimusongelmaan. 

 

Teemahaastattelussa haastateltavani tiesivät muutamia kysymyksiä etukäteen, mutta 

koko kysymysrunkoa en paljastanut, koska halusin vastaukset mahdollisimman 

spontaaneina ja tuoreina. Etukäteen antamani kysymykset käsittelivät konkreettisia 

ehdotuksia Yle Uutisten verkkouutistarjonnan parantamiseen. Teemahaastattelussa 

kaikkein oleellisinta on se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee 

tiettyjen teemojen varassa. Tämä vapauttaa pääosin haastattelun tutkijan 

näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelussa otetaan myös 

huomioon se, että ihmisten tulkinnat ja asioille antamat merkitykset ovat tärkeitä ja että 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48.) 

 

2.2 Haastattelun teemat 

 

Kun valitsin haastatteluteemoja, halusin edetä yleisestä tasosta yksityiskohtaisempaan 

tietoon. Halusin ensiksi selvittää, miten haastateltavat kokevat tutkittavan aiheen 

laajassa mittakaavassa ja tämän jälkeen he voivat keskittyä omaan työhönsä ja sen 

erityispiirteisiin esittämieni kysymysten perusteella. Tuomen ja Sarajärven mukaan 

periaatteessa etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli 

tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn (Sarajärvi & Tuomi 2009, 75). Valitsin teemat niin, 

että ne antaisivat mahdollisimman hyvin vastauksia tutkimukseni tavoitteisiin, jotka 

pyrkivät kehittämään Yle Uutisten verkkouutisia ja niiden tekemistä eli työprosesseja. 

Mielestäni haastatteluun valitut teemat ovat ajankohtaisia nykyisessä mediakentässä. 

 

Tutkimukseni haastatteluosion teemat muodostuivat ohjaavan opettajani, lehtori Antti 

Pönnin avustuksella seuraaviksi: 
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2.3 Haastateltavat ja käytännön toteutus 

 

Alkaessani kartoittaa sopivia henkilöitä teemahaastatteluun, yliopettaja Robert Arpo 

ehdotti minulle ns. lumipallo-otannan (engl. snowball sample) harkitsemista.  

Kyseisessä mallissa tutkijalla on aluksi joku avainhenkilö, joka johdattaa hänet toisen 

informantin eli tiedonantajan luokse. Tutkimusaineisto kerätään siten, että tutkija 

etenee tiedonantajalta toiselle sitä mukaan, kun hänelle uusia ehdotetaan. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 86.) Mielestäni lumipallo-otanta sopi hyvin kartoittamaan haastateltavia, 

koska siinä henkilöt saavat vapaasti ehdottaa päteviksi tuntemiaan kollegoitaan, eikä 

tutkija itse valitse itselle mieluisia. 

 

Käytännössä valitsin ensimmäiseksi mielestäni kokeneen ja kollegoidensa arvostaman 

uutistoimittajan. Valinnan reunaehtoina olivat, että hän on iältään 25–44-vuotias ja hän 

on Yle Uutisten Uutiset Nyt -deskin verkkotoimittaja. Kysyin häneltä, kuka hänen 

mielestään olisi sopiva henkilö haastateltavaksi tutkimukseeni (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

87). Huomionarvioista oli, että jokainen ehdotti tutkimukseeni ensiksi valitsemaani 

henkilöä. Näin tutkimukseni haastateltaviksi valikoitui neljä uutistoimittajaa. Heistä 

kolme oli naisia ja yksi mies. Olin hieman yllättynyt, että ehdotuksia tuli niin vähän ja 

ympyrä sulkeutui nopeasti. Se kertoo siitä, ketkä kuuluvat uutistoimittajien kärkikastiin 

verkkotoimituksessa tietyssä ikäryhmässä. Myös haastateltavien vähäinen määrä 

mietitytti minua, koska pohdin, riittääkö heiltä saamani tutkimusaineisto kattamaan 

tutkimukseni tavoitteet. Teemahaastattelua tutkineet toteavat, että haastateltavien 
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pienehkö määrä ei merkitse sitä, että aineistoa olisi vähän. Teemahaastattelun avulla 

kerätty aineisto on kuitenkin runsas. Mitä syvempi dialogi haastattelijan ja 

haastateltavan välillä on ollut, sitä rikkaampi on myös kertynyt materiaali ja muu 

muistiin tallennettu aines (Hirsjärvi & Hurme 2008, 135.) 

 

Toimittajien haastattelut tehtiin Yleisradion tiloissa. Olin varannut sopivan huoneen 

haastatteluita varten, jossa voisimme puhua rauhassa ja kenenkään keskeyttämättä. 

Haastattelin toimittajat yksitellen noin kahden viikon aikana. Haastattelun alussa kerroin 

heille, mihin tarkoitukseen haastattelen heitä eli opinnäytetyötäni varten. Lisäksi 

painotin, että he esiintyvät anonyymisti ja heidän henkilöllisyyttään ei tuoda esille 

missään vaiheessa. Päädyin haastateltavien anonymiteetin siksi, koska uskoin, että 

heitä oli helpompi houkutella mukaan tutkimukseeni. Toinen näkökulma valinnassani 

oli, että toimittajat voivat puhua vapaasti teemahaastattelun aiheista. On tietenkin 

mahdollista, että heidät voidaan tunnistaa vastausten tai ikäviiteryhmän perusteella, 

mutta haastattelijan tehtävä on luoda luottamuksellinen suhde haastateltavan ja 

haastattelijan välille. Anonymiteetin takaaminen on yksi keino luoda luottamuksellinen 

tunnelma. Kerroin toimittajille, että haastattelu etenee kysymys-vastaus -periaatteella 

tietyn kysymysrungon mukaan ja sana on kaikin puolin vapaa. Myöskään ajasta ei 

tarvitse välittää. Haastattelut kestivät puolesta tunnista lähes tuntiin. Havaintojeni 

mukaan erot muodostuivat siitä, että osalla haastateltavista oli ajatukset selkeinä 

mielessä ja osa joutui pohtimaan teemoja pidempään. Myös haastateltavien 

puhenopeudessa oli selviä eroja. Tallensin haastattelut äänentallentimella ja tein lisäksi 

muistiinpanoja paperille haastatteluiden aikana. 

 

Haastatteluiden jälkeen kirjoitin haastattelut puhtaaksi eli litteroin ne. Tämä oli työläs 

prosessi, koska haastateltavien puhekielisyys ja nopea puhetahti aiheuttivat monta 

tarkastusta siihen, mitä haastateltavat tarkoittivat sanomisellaan. Sain haastateltavilta 

mielenkiintoista ja monipuolista materiaalia. Toimittajat vastasivat kysymyksiini 

intensiivisesti ja ilmapiiri haastatteluissa oli rento, mutta pohdiskeleva ja keskusteleva. 

Rennon ilmapiirin ja anonymiteetin ansiosta he olivat kriittisiä Yle Uutisia kohtaan, 

mutta antoivat myös kehitysideoita eri teemojen kohdalla. Päätelmien tekeminen 

suoraan tallennetusta materiaalista on helpointa, kun haastateltavia on ollut vain 

muutamia ja kun haastattelu ei ole kestänyt pitkään (Hirsjärvi & Hurme 2008, 135). 

Litteroinnin yhteydessä järjestin haastattelut eri teemojen alle ja tein samalla 

johtopäätelmiä, joita käytän tutkimukseni johtopäätöksissä ja kehitysideoissa.  
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3 YLE JA VERKKOUUTISET 

 

Tässä luvussa valotan suomalaisen verkkouutisoinnin nykytilaa. Paneudun myös 

tutkimani kohteen, Yle Uutisten verkkouutisten historiaan, kehitykseen ja sen nykyiseen 

strategiaan. Näin pyrin luomaan kokonaiskuvan suomalaisesta verkkouutisoinnista, 

joka on tällä hetkellä hyvin kilpailtu ja mielenkiintoinen ala. 

 

3.1 Verkkouutisten nykytilanne suomalaisessa uutiskilpailussa 

 

…se [internet] on avannut tietoavaruuden, vapauttanut ilmaiset uutismarkkinat, 
nopeuttanut uutisten leviämistä, ja siitä on tullut pääkanava 
kansalaisjournalismille. Kaiken tämän lisäksi internetistä on muodostunut 
hallitseva uutisalusta. Sen avulla maailman uutistarjonta on nopeutunut ja 
laajentunut ja tämä on tapahtunut ilmaiseksi. Kehitys on luontevaa, sillä uutiset 
ovat journalismin ainoa suhdanteista riippumaton uusiutuva luonnonvara 
(Olkinuora 2006, 37-38) 

 

Näin totesi jo edesmennyt, monen mediatalon ja viestintäyrityksen johdossa 

työskennellyt Hannu Olkinuora. Hänen havaintonsa noin kymmenen vuotta 

verkkouutisten Suomeen rantautumisen jälkeen oli oikeassa, koska verkko oli usean 

vuoden valloittanut uusia siivuja suomalaisten mediakulutuksesta. Päätelmä pitää yhä 

pitkälti paikkansa, koska uutistarjonta on lisääntynyt ja lisääntyy jatkuvasti. Lisäksi 

Olkinuoran raportin jälkeen sosiaalinen media, kuten Facebook ja Twitter, teki 

läpimurtonsa ja levittää omalta osaltaan uutisia tehokkaasti. Suomalaisen 

verkkouutisen historia ei ole pitkä verrattuna muihin uutisten perinteisiin 

julkaisukanaviin, joiksi voidaan luetella printtimedia, radio ja televisio. Kuitenkin internet 

on ollut ihmisten keskuudessa tavalla tai toisella jo usean vuosikymmenen ajan. Pitää 

kuitenkin muistaa heti aluksi, että uusmedia eli tässä tapauksessa internet on 

mahdollistanut eri medioiden yhdentymisen eli mediakonvergenssin.  

 

Uusi media uusintaa tai muuntaa vanhaa mediaa uuteen muotoon ja toisaalta 
vanha media määrittää uuden median muotoja. Uuden median välineet ja sisällöt 
eivät siis ole kokonaan uusia. Vastaava ilmiö on jo entuudestaan tuttu, sillä 
nimitettiinhän televisiota aluksi näköradioksi. Uusi media on siis eri tavoin 
jatkumoa vanhalle medialle (Matikainen, 2012. 296) 

 

Ensimmäiset uutisia sisältäneet suomalaiset verkkolehdet julkaistiin 1990-luvun 

puolivälissä. Vuonna 1994 ensimmäisenä verkkolehteä alkoi julkaista Aamulehti-

yhtymä (Almamedia). Se julkaisi päivittäin Aamulehden, Kauppalehden ja Iltalehden 
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materiaalia Teknillisen Korkeakoulun suljetussa OtaOnline-verkossa. Tämän jälkeen eri 

tiedotusvälineet alkoivat siirtää materiaalejaan omille verkkosivuilleen kaikkien 

luettavaksi. Kesällä 1995 ensimmäisenä kaikille lukijoille avoimina sanomalehtinä 

verkkoon ilmestyivät Keski-Suomessa ilmestyvä Laukaa-Konnevesi–lehti sekä Turun 

Sanomat. Saman vuoden syksyllä kahta pioneeria seurasivat IltalehtiOnline ja MTV3 

Internet. (Lindblom 2009, 16.) 

 

2000-luvun alussa Suomesta ei löytynyt montaakaan sanomalehteä tai muuta 

mediatoimijaa, joka ei olisi julkaissut materiaalia verkossa. Sanomalehtien liiton vuonna 

2001 tehdyn tutkimuksen mukaan 1-7-päiväisistä sanomalehdistä 

kahdeksallakymmenellä oli verkkojulkaisu ja valtaosa aikoi lisätä journalistista 

toimintaansa verkossa (Mäkinen 2004, 16). 2000-luvun alkuvuosina koettiin myös yksi 

merkittävä virstanpylväs. Suomen ensimmäinen näköislehti näki päivänvalonsa 

verkossa keväällä 2003. Kyseessä oli Keskisuomalainen-lehti. (Keskisuomalainen). 

Aina 2000-luvun alkuvuosista tähän päivään saakka verkon merkitys uutisoinnissa on 

kasvanut huomattavasti. Siihen on selvät syynsä. Professori Esa Väliverrosen mukaan 

internet on monella tapaa ylivertainen julkaisualusta, koska kustannukset ovat murto-

osa verrattuna sanomalehteen ja televisioon. Materiaali on saatavilla nopeasti ja 

maailmanlaajuisesti. Väliverronen huomauttaa, että sisällöllisesti internet on kiristänyt 

eri medioiden kilpailua ja muuttanut journalismin online-uutisoinniksi (Väliverronen 

2009, 21.) Online-uutisoinnilla tarkoitetaan sitä, että uutiset on saatavissa reaaliajassa 

verkon välityksellä. 

 

Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa verkkouutiset sisälsivät pääasiassa pelkkää 

tekstimassaa, joka oli siirretty paperisesta versiosta verkkoon. Tästä syystä 

sanomalehdet ja niiden verkkosivut muistuttivat sisällöllisesti hyvin paljon toisiaan. 

Teknologian kehittymättömyys oli syynä verkkosivujen vaatimattomaan ulkoasuun ja 

vähäisiin ominaisuuksiin. Verkkojulkaisujen alkuvaiheessa tekstin palstoittaminen tai 

kuvien liittäminen tekstin sekaan eivät onnistuneet. (Heinonen 2008, 96) 

Sanomalehtien verkkokehitystä tutkineen Panu Moilasen mukaan sanomalehtien meno 

verkkoon kiihtyi 1990-luvun lopussa. Taustalla oli teleoperaattoreiden asiakkailleen 

tarjoama ilmainen uutis-, viihde ja muu sisältö. Sanomalehdet reagoivat tähän 

voimakkaasti ja lisäsivät huomattavasti verkossa olevan ilmaisen sisällön määrää. 

Asiakkaan näkökulmasta sisältö ei tuonut juurikaan uutta, koska verkossa oleva 

materiaali oli samaa kuin paperiversiossa. (Moilanen 2004, 72–73)  Hiljalleen 

teknologia kehittyi niin, että mediatalojen verkkosivuille saatiin myös erilaisia 
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multimediaalisia elementtejä, kuten ääntä, videota, lukijaäänestyksiä ja grafiikkaa. 

Myös kuluttajille suunnatut laitteet kehittyivät ja verkkoyhteydet nopeutuivat. Tämä 

mahdollisti uutissisältöjen entistä tehokkaamman ja monipuolisemman käytön. 

Teknologian kehityksen nopeudesta voidaan ottaa esimerkki Jukka Lehtisen 

Mobiilijournalismia- pro gradusta vuodelta 2008, missä hän pääasiallisesti käsitteli 

tekstiviestiuutisten kehitystä. Tuolloin Lehtinen arvioi, että matkapuhelimet ovat 

kaukana siitä tehokkuudesta, että ne pystyisivät ottamaan tehokkaasti suurille ja 

kirkkaille tietokonenäytöille tarkoitettuja palveluja vastaan. (Lehtinen 2008, 60) Kuten 

tänä päivänä hyvin tiedämme, matkapuhelinteknologia on kehittynyt huimaa vauhtia ja 

erilaiset uutissisällöt ovat käytettävissämme mobiilisti nopeasti siellä, missä itse 

olemme ja liikumme. 

 

Niin kuin aina tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa ja mediatalojen 

tutkimusosastoilla ei ole välttämättä helppoa, kun he yrittävät kuumeisesti etsiä 

seuraavaa isoa juttua uutisten kulutuksessa. Suomalaisilla uutismarkkinoilla on 

nähtävissä kuitenkin yksi trendi, johon mediatalot kohdistavat paljon resursseja ja joka 

vilahtelee mediatalojen tiedotteissa. Älypuhelinten ja tablettien yleistyminen on siirtänyt 

kuluttajat entistä enemmän mobiilin käyttäjiksi. Lisäksi verkkouutisten asema on hyvin 

vahva suomalaisessa mediakentässä, koska eri mediatalot panostavat paljon 

verkkotarjonnan sisältöihin ja kehitykseen. Tästä kertoo Sanoma-konsernin vuoden 

2013 tulosjulkistuksen yhteydessä toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukosen lausunto 

digitaalisten palveluiden merkityksestä yhtiön strategiassa. Kaukonen viittaa 

lausunnossaan Helsingin Sanomien investointeihin videoalustassa ja digitaalisissa 

palveluissa vuonna 2013, jotka ovat luoneet perustan digitaalisen kuluttajamedian 

uusille ansaintamalleille. Hän myös huomauttaa, että koko Sanoma-konsernin 

digitaalisten palveluiden mobiilikäyttö ylitti perinteisen työasemakäytön vuoden 2013 

loppupuolella, kuten yhtiö ennusti jo syksyllä (Sanoma, 2014). Kuten Sanoman 

toimitusjohtaja totesi mobiilikäyttö kasvaa digitaalisten palveluiden käytössä, eivätkä 

uutiset tässä suhteessa ole mikään poikkeus. Vuoden 2013 syksyn katsauksessaan 

Sanoma kertoi, että digitaalisten palvelujen käyttö älypuhelimilla ja taulutietokoneilla 

kasvaa yli sadan prosentin vuosivauhtia. Yhtiön osalta vauhdikkaasta kehityksestä 

kertoo se, että Sanomien mobiilipalveluilla on lähes 2,5 miljoonaa verkkokävijää 

viikossa, mikä tarkoittaa sitä, että käyttäjät tulevat palveluihin eri selaimista. Helsingin 

Sanomat ja Ilta-Sanomat johtivat kävijätilastoja (Sanoma 2013). Sanoman 

suosituimpina tuotteina mobiilikäytössä ovat siis palvelut, jotka tarjoavat pääasiassa 

uutissisältöjä kuluttajille. Suomen mittakaavassa suuri Sanoma ei ole yksin 
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mobiilikäytön suosion nopean kasvun kanssa. Myös toinen iso mediatalo Alma Media 

on huomannut mobiilikäytön kovan nousun. Alma Median tutkimusjohtaja Heli Virola 

uskoo, että mobiilipuolella tapahtuu nopeasti isoja muutoksia.  

 

Mediatalot tarvitsisivat lisää kuluttajien arjen tutkimusta. Kuluttajat eivät osaa 
sanoa, mikä uusi tuote esimerkiksi Alma Median kannattaisi perustaa. Siksi 
meidän on havainnoitava kuluttajien arkea ja oltava siinä mukana ja tehtävä sen 
jälkeen johtopäätöksiä, mihin suuntaan meidän kannattaisi omaa bisnestämme 
kehittää. Jos huomaamme, että kuluttajien arjessa on jokin asia, jonka tekeminen 
on nykyisin vähän hankalaa tai ikävää, voimme miettiä, pystymmekö tarjoamaan 
palvelun, jonka avulla se helpottuu. (Almamedia, 2013) 
 
 

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) julkaisi syksyllä 2013 tutkimuksen, jonka mukaan 

suomalaisten mobiilikäyttö oli kasvanut voimakkaasti kuluneen vuoden aikana. 

Mielenkiintoisena yksityiskohtana tutkimuksesta voidaan mainita se, että painettujen 

lehtien lukijamäärät ovat pysyneet tasaisina, vaikka sanomalehtiä luetaan entistä 

enemmän digitaalisesti. (Kansallinen Mediatutkimus, 2013) Mediakentältä tulee siis 

selvä viesti siitä, että digitaaliset palvelut ja ennen kaikkea mobiili on se osa-alue, johon 

alan eri toimijat panostavat. Niin kuin Alma Media Kustannuksen tutkimusjohtaja Heli 

Virola edellä painotti, mediayhtiöt seuraavat tarkasti lukijoidensa elämää ja yrittävät 

sieltä ammentaa uusia ansaintalogiikoita omaan liiketoimintaansa ja näin tarjota 

kuluttajille uusia palveluita. Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti aina ollut 

vaikeaa ja nähtäväksi jää, mitä uutisten digitaalisen käytön sovelluksia on odotettavissa 

lähitulevaisuudessa. Media-alan toimijoiden julkaisuista käy hyvin selvästi esille se, että 

digitaalisten mobiilipalveluiden kehittämisessä kannattaa olla mukana ja tästä kelkasta 

pois jääminen voi tarkoittaa vakavia ongelmia mediatalojen liiketoimintaan ja myös 

uskottavuuteen lukijoiden silmissä. 

 

3.2 Verkkouutisten roolin kehittyminen Ylessä 

 

Edellisessä alaluvussa tehtiin katsaus aikaan, jolloin ensimmäiset verkkouutiset 

alkoivat ilmestyä. Isoista sanomalehdistä Turun Sanomat vei uutisensa ensimmäisenä 

verkkoon 1990-luvun puolivälissä ja sen jälkeen muut seurasivat perässä. Yleisradio 

alkoi tarjota yleisölle verkkouutisia vuonna 1996. Tuolloin siirrettiin kello 17 

sähkeuutislähetyksen sähkeitä julkaistavaksi nettiin yleisön luettavaksi. Vuoden 1996 

lokakuussa myös teksti-tv siirtyi palvelemaan nettikansaa Ylen verkkosivuille. Ylen 

teksti-tv:n uutisosio tarjoaa tänä päiväkin tärkeimmät uutiset tiiviissä muodossa. Kesti 
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vielä kaksi vuotta, että Yleen perustettiin oma verkkouutistoimitus, jossa työskenteli 

muutamia toimittajia. Nettiuutistoimitus työskenteli teksti-tv:n yhteydessä (Pernaa 2009, 

361). 

 

 

Kuva 1. Ylen etusivu 4.12.2002 (Yleisradio) 

 

Kun 2000-luku koitti ja internetin suosion kasvoi, Ylessä herättiin luomaan oma 

verkkostrategia. Siihen liittyi vahvasti tuolloin vallinnut infomaatioteknologiabuumi ja nyt 
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jo entisen uutispainotteisen YLE24-kanavan rakentaminen. Tuolloin verkkouutisia 

alettiin kehittää uuden kanavan alaisuudessa. Kuten ensimmäisessä alakappaleessa 

todettiin, monet mediatalot menivät voimalla verkkoon ja laajensivat toimintaansa siellä. 

Varsinkin Alma Media kunnostautui aktiivisena toimijana 2000-luvun alun it-buumissa. 

Yle sen sijaan katsoi enemmän vierestä ja yhtiö ei tehnyt suuria investointeja oman 

verkkotarjonnan kehittämisen suhteen. Ylen tekemät uutiset olivat pääosin STT:n 

sähkeiden siirtämistä sopivasti muokattuina verkkoon (Pernaa, 2009). Perinteisten 

uutissähkeiden rinnalle alkoi ilmestyä lisäksi erikoissivustoja, kuten Venäjän 

presidentinvaaleista, kolumneja, kesäkalenteri kesätapahtumista ja vuoden lopulla koko 

vuoden tärkeimmät uutiset kokoava Uutisvuosi (Yleisradio, 2008). Kuvassa 1 näkyy 

vuoden 2002 joulukuulta Ylen etusivu, jossa uutiset olivat näkyvästi esillä. Vuonna 

2006 Yle päätti luopua STT:n uutisten käytöstä ja aloittaa oman uutistoimiston monen 

vuoden valmisteluiden jälkeen. Samalla luovuttiin vanhasta välinekohtaisesta 

ajattelusta. Sen mukaan verkko oli ollut uusi väline, jolla oli pieni oma toimituksensa. 

Nyt kaikki toimitukset, kuten ulkomaat, politiikka ja talous, velvoitettiin tekemään omista 

aiheistaan verkkouutisia. Päätyö verkkouutisten kirjoittamisesta ja julkaisusta jäi oman 

uutistoimiston toimittajille ja sama kaava jatkuu yhä vuonna 2014. Yksi Ylen 

lippulaivoista, Yle Uutiset, aloitti toimintansa vuoden 2007 alusta ja sen tarkoitus oli 

käyttää runsaasti resursseja verkkouutisten kehittämiseen. Yle Uutisten tavoitteeksi 

kerrottiin nousta johtavaksi verkkopalveluksi Suomessa (Pernaa, 2009, 364). 

 

 

Taulukko 1. Kaikki käynnit Yle Uutiset ja alueet 7.11.2011-13.4.2014 
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Taulukko 2. Kaikki eri selaimet Yle Uutiset ja alueet 7.11.2011-13.4.2014 

 

Vuonna 2009 Ylen oma uutistoiminta täytti pyöreät 50 vuotta. Juhlavuoden syksyllä 

Ylen Uutisten vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen uskoi internetin muuttavan 

entisestään uutisvälityksen luonnetta seuraavina vuosina.  

 

…internetissä salamannopeasti siirtyvä ilmainen tieto ja sen ”atomisoituminen”, 
irtoaminen alkuperäisestä välineestä tai lähetyksestä, muuttaa 
peruuttamattomasti uutistoiminnan luonnetta. (Yleisradio, 2009) 

 

Yle Uutiset on Ylen johtavia brändejä ja yksi merkittävimmistä painopistealueista. 

(Rahkonen, 2014) Muun muassa kansalaisten suuri luottamus Yle Uutisiin tekee siitä 

arvokkaan ja merkityksellisen tuotteen Ylen sisällä. Kunnallisalan kehityssäätiön 

tutkimuksen mukaan 87 prosenttia kansalaisista koki Yle Uutisten tv-uutiset erittäin tai 

melko luotettaviksi eli kaikkein luotettavimmaksi uutisvälineeksi Suomessa. STT oli 

vertailun toisena ja Ylen radiouutiset kolmantena. Vähiten kuluttajat luottivat 

iltapäivälehtien eli Iltalehden ja Ilta-Sanomien uutisointiin (Kunnallisalan 

kehittämissäätiö, 2014.) Ylen perinteisten ja suosittujen tv- ja radiouutisten rinnalle 

verkkouutiset ovat nousseet entistä vahvemmin täydentämään Ylen uutistarjontaa. On 

todennäköistä, että kuluttajien luottamus television ja radion puolelta heijastuu myös 

Ylen verkkouutisten puolelle. Taulukossa 1 näkyy Yle Uutisten verkon 

kokonaiskävijämäärän kasvu viimeisen vajaan kolmen vuoden ajalta. Taulukossa on 
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mukana kaikki käynnit eli sivulataukset Yle Uutisten sivuilla. Taulukossa 2 näkyy, 

kuinka monelta eri selaimelta Yle Uutisten sivuille on tultu vastaavana aikana. Tässä 

pitää huomioida, että samalta selaimelta voi olla useampi käynti eri verkkouutisissa. 

Taulukoista voidaan havaita pääasiassa tasaista nousua niin eri käyntien kuin eri 

selaintenkin määrässä loppuvuodesta 2011 alkuvuoteen 2014 välillä. 

 

Haastattelin uutis- ja ajankohtaistoiminnan internetpäällikkö Mika Rahkosta 

tutkimustani varten vuoden 2014 helmikuussa. Hänen näkemyksensä kertoo verkon 

merkityksestä Ylen tulevaisuudessa. 

 

Uskon, että Yleisradio tulee julistautumaan web first –organisaatioksi ja se on 
varmaankin lähiaikoina edessä. Muissa julkisen palvelun yhtiöissä pohditaan ihan 
samaa. Tässä mielessä verkko ja mobiili tulevat olemaan meidän tärkein 
ulospanotie jollakin välillä. En tiedä millä. Olemme tavanneet Ruotsin ja Tanskan 
yleisradioyhtiöiden ihmisiä, niin siellä sanotaan suoremmin kuin meillä, että 
televisio tulee menettämään valtavasti merkitystään uutisvälineenä lähimmän 
viiden tai ainakin kymmenen vuoden aikana. (Rahkonen, 2014) 

 

Rahkonen muistuttaa, että strategisessa mielessä verkkouutiset eivät ole tällä hetkellä 

vahvin väline, jos asiaa tarkastellaan siitä näkökulmasta, kuinka paljon rahaa kuluu 

verkon tekemiseen verrattuna televisioon ja radioon.  

 

Verkko voi olla ykkönen siinä mielessä, että mitä suunnitellaan eniten, mistä 
puhutaan eniten, kun tulevaisuutta suunnitellaan. Tällöin verkosta puhutaan 
eniten. (Rahkonen 2014) 
 
 

Rahkonen mainitsee kaksi asiaa, joihin Ylen verkkouutisten on lähitulevaisuudessa 

panostettava. Ne ovat yleisöjen parempi oppiminen ja journalismin sisällöt. Yleisöjen 

oppimisella Rahkonen tarkoittaa sitä, että verkkouutisten toimittajat ymmärtävät 

paremmin yleisöjen toiveet ja tarpeet, journalismin sisällöillä taas keskittymistä 

määrällisesti pienempään, mutta sisällöllisesti laadukkaampaan journalismiin. 

 

Yleisöjen parempi oppiminen tarkoittaa sitä, että me tunnistamme entistä 
paremmin ne tavat, millä tavalla ihmiset meidän juttuja käyttävät, katselee, 
kuuntelee, lukee. Millä laitteilla, mikä heitä kiinnostaa ja mikä ei kiinnosta…Sitten 
kun mennään siitä syvemmälle, niin meille tulee mobiilioptimointi, millä tavalla 
meidän jutut, lähetykset, kuvat, videot, klipit eli millä tavalla ne näkyvät 
kännyköissä paremmin. Millä tavalla me pystymme personoimaan uutisia. Millä 
tavalla me pystymme seulomaan ihmisille juuri ne uutiset, joista me tiedetään, 
että hän on kiinnostunut. Todella iso juttu. Tämä on nyt se, mihin me satsataan 
isosti ja se tulee olemaan erittäin merkittävä osa länsimaisen uutisvälityksen ja 
kulutuksen tulevaisuutta…Jos ei tunne yleisöjä, niin on aivan lirissä tässä 
bisneksessä. Se on varma.  
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Toinen juttu on se journalismin sisällöt. Luulen, että verkko ja mobiili ja verkon 
jatkuvasti kehittyvät kerrontatavat on tuonut meille sellaisia vaihtoehtoja 
journalististen lopputulosten esittämiseen, joista me emme osanneet edes 
unelmoida viisi tai kymmenen vuotta sitten…Pyritään siitä uutissälästä 
kauemmas. Sen sijaan, että tehdään viisikymmentä juttua, joista kymmenen on 
sellaista, että ei tiedetä, kiinnostaako nämä ketään. Tehdään niiden 
viidenkymmenen jutun sijasta kaksikymmentä juttua ja keskitytään niihin 
enemmän. Tehdään vähän isommin ne. Ymmärretään, että verkossa kannattaa 
käsitellä asioita niin, että tehdään yhdestä aiheesta seitsemän juttua. Kysymys ei 
ole enää se, että tehdäänkö tästä juttu vai ei. Journalistinen päätöksenteko ei 
toimi enää niin, vaan se kuinka laajasti tätä juttua käsitellään. (Rahkonen, 2014) 
 

 

Rahkonen muistuttaa, että vaikka eri uutistalot kehittävät uusia uutismuotoja ja 

personoituvuutta, niin kaikki uudet avaukset ovat tyhjiä kuoria, jos sisällä ei ole 

kiinnostavia juttuja. 

 

Edelleen pitää pystyä kertomaan ihmisille maailmassa olevista virheistä. Sitten 
pitää pystyä jatkamaan siitä eteenpäin. Enää ei ole niin, että kun toimittaja löytää 
maailmasta virheen, niin se lyö high fiveä toimituksessa, että nyt on saavutettu 
suuri journalistinen päätepiste, ja että maailmasta on löytynyt epäkohta. Aletaan 
ratkaista sitä epäkohtaa. Mennään ratkaisukeskeisempää suuntaan. Se on yksi 
tapa lisätä arvoa yleisölle. Sitten on yleinen käytännönläheisyys eli news you can 
use –logiikka. Tuotetaan oikeasti arvoa yleisölle eli ollaan oikeasti hyödyksi 
arjessa. (Rahkonen, 2014) 
 

 

Rahkonen toteaa, että Ylen, Helsingin Sanomien ja muiden valtamedioiden on turha 

tuudittua brändihyödyn varaan liikaa tulevaisuudessa, koska se on kuoleman 

suudelma. Hänen mukaansa verkossa pärjää hyvin riippumatta siitä, kuka on, jos 

hoitaa asiansa kunnolla. Tästä esimerkkinä Rahkonen mainitsee pienen bloggaajien 

joukon, joka voi saavuttaa verkossa suuren menestyksen ilman että heillä on takanaan 

mitään brändiä.  

 

Tästä syystä perinteiset uutistalot ovat entistäkin ahtaammalla ja se on mun 
mielestä hyvä. Tämmöistä kiritysapua tarvitaan. (Rahkonen, 2014) 
 

 

Edellä on käyty läpi suomalaisen verkkouutisen historiaa ja tulevaisuutta. Tarkemmin 

keskityttiin valtamedioista Ylen verkkouutisten kehitykseen. Kuten on huomattavissa, 

mediatalot odottavat paljon mobiililta suomalaisen verkkouutisoinnin 

lähitulevaisuudessa. Lisäksi yleisöjen vaatimuksia seurataan tarkasti ja niille 

rakennetaan uusia sovelluksia seurata uutisia. 
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4 YLE UUTISTEN TOIMITTAJIEN NÄKÖKULMIA VERKKOUUTISIIN 

 

Seuraavissa seitsemässä alaluvussa avaan haasteltavieni näkemyksiä tutkimukseni 

teemoihin. Kysymykset etenevät laajasta näkökulmasta tiiviimpään kokonaisuuteen. 

Aloitan siitä, miten haastateltavani määrittelevät verkkouutisen yleisellä tasolla. Tästä 

jatkan hyvän ja huonon verkkouutisen käsittelemiseen. Kahden ensimmäisen 

alaotsikon jälkeen keskityn Yle Uutisten verkkouutisiin, niiden nykytilaan ja 

kehittämiseen. Nostan esille myös kehitysesteitä. Aiheet ovat samassa järjestyksessä 

kuin teemahaastattelun kysymyslomakkeessa.  

 

On hyvä todeta, että koska verkkouutiset ovat uutisia, niitä koskevat samat 

lainalaisuudet kuin muidenkin välineiden uutisia. Perinteisiä uutiskriteerejä ovat muun 

muassa toistuvuus, voimakkuus, kulttuurinen merkittävyys, yllätyksellisyys ja 

negatiivisuus (Kunelius, 2003, 190–191). Perinteisten uutiskriteerien rinnalle on 

noussut vahvasti yhtenä uutiskriteerinä kiinnostavuus. Kelluva kiinnostavuus -kirjassa 

käsitellään paljon kiinnostavuuden nousua yhdeksi uutiskriteereistä. Kirjassa todetaan 

kiinnostavuuden näkyvyydestä esimerkiksi se, että klikkauksia mittaamalla toimitukset 

saavat suoran tiedon siitä, kuinka monta kertaa kustakin jutusta on kiinnostuttu ja mitkä 

jutut vetävät lukijoita ja mitkä eivät. Klikkauksia koskeva reaaliaikainen tieto löytyy 

useimpien suomalaisten verkkomedioiden etusivuilta, vaikka niissä ei tarkkoja 

kävijälukuja ilmoiteta (Ahva, Heikkilä, Siljamäki ja Valtonen, 2012, 50.) 

 

4.1 Toimittajat määrittelevät verkkouutisen käsitteen 

 

Haastattelemani neljä toimittajaa ovat verrattain nuoreen ikäänsä nähden kokeneita 

uutistoimittajia. He työskentelevät Yle Uutisten Uutiset Nyt -deskissä, joka tuottaa 

uutisia radiolle, televisiolle ja internetille. Heidän tekemänsä uutisjutut menevät 

julkaisujärjestelmän kautta suoraan internetiin. Radio ja televisio muokkaavat 

uutistoimiston tuottamasta materiaalista välineelle sopivan muodon. Haastateltavilla on 

asiantuntemusta työhönsä, koska he ovat hyvin rutinoituneita ja perillä 

verkkotoimittamisen vaatimuksista monen vuoden ajalta. Yleisesti nykyään työntekijä-

nimikkeestä on yritetty päästä eroon ja tilalle on tarjottu asiantuntija-nimekettä 

kuvaamaan jonkin henkilön ammattitaitoa. Voidaan sanoa, että haastateltavat tekevät 

selvästi enemmän verkkosisältöä kuin muut Yle Uutisten toimitukset. Tämä johtuu siitä, 

että kaikki heidän tuottamansa uutismateriaali menee verkkoon. Alkuvuoden 2014 
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lukujen mukaan Yle Uutiset tuottaa verkkoon päivässä noin 200 uutisjuttua (Yleisradio, 

2014). Luvussa on mukana Yle Uutisten ja maakuntaradioiden tuottama 

uutismateriaali. 

 

Haastateltavieni pääasiallinen työ on siis tehdä verkkouutisia Yle Uutisten 

internetsivuille. Vastauksissa ilmeni myös se, että haastateltavat kokevat 

verkkotoimittamisen vahvasti uutistyönä. Tämä on tutkimukseni kannalta hyvä asia, 

koska fokus on verkkouutisessa, jota käsittelen tutkimuksessani. Jokaiselle vastaajalla 

oli selkeä näkemys siitä, miten he kokevat verkkotoimittamisen omalla kohdallaan. 

 

Siis jos laajasti ajattelee, niinku tiedonvälittämisestä, ikään kuin tiedon tai 
uutisten välittämisestä yleisölle, laajalle yleisölle. Paljon laajemmalle yleisölle, 
mistä sähköisessä mediassa on kysymys. — — Se ei sinänsä eroa 
sanomalehtijournalismista mitenkään hirvittävästi kuitenkaan, että tavallaan 
perusasiat ovat samat, että uutiskriteerit ja faktat on ihan samat kuin niin 
sanotussa perinteisessä journalismissa. (vastaaja 3) 

 

Vastauksissa tuli esille haastateltavien erilaisia näkemyksiä verkkotoimittamisesta. 

Pidän näkemyksiä mielenkiintoisina, koska odotin yhtenäisempiä määritelmiä. 

Toimittajat ovat työssään tekemisissä toistensa kanssa ja työyhteisö on verraten pieni 

ja tiivis. Tästä syystä olisin odottanut homogeenisempia vastauksia, mutta 

haastateltavien näkemykset eroavat paikoitellen selvästi toisistaan. Siinä, missä toinen 

haastateltava painotti luotettavuutta, toinen haastateltava puhui nopeasta tiedon 

välittämisestä. 

 

Verkkotoimittamisessa on mun mielestä kysymys siitä, että ne olennaiset tai 
semmoiset uutiset, mitkä meidän mielestä ansaitsee julkisuutta pääsevät julki 
mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman mielenkiintoisessa muodossa. 
(vastaaja 4) 

 

Verkkotoimittamiselle tyypillistä nopeaa tiedonvälitystä ei koettu pelkästään hyvänä 

asiana. Internetin kova uutiskilpailu koettiin ongelmalliseksi omien kokemusten 

perusteella. 

 

Siinä painottuu se, että kuinka nopeasti juttuja saa pihalle. Merkit näyttäisivät 
menevän siihen suuntaan, että tämä kriteeri on jäämässä taka-alalle, koska tämä 
nopeuskilpailu on mennyt siihen, että sillä ei ole ollut parhaat 
seurannaisvaikutukset. Se näkyy virheiden määränä ja lukijat eivät ole niin 
kiinnostuneita siitä, oliko joku juttu viisi minuuttia enemmin jossain muulla kuin 
jossain toisessa paikassa. Eli ollaan kääntymässä sisältöön, muotoiluun, 
tarinallisuuteen, tällaisiin asioihin, eikä siihen, kuka oli ensimmäinen. (vastaaja 2) 

 

Näkisin, että tämä ajattelu on tapauskohtaista ja se riippuu uutistyypistä.  Esimerkiksi 
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onnettomuusuutisoinnissa tai pörssiuutisoinnissa nopeus on yksi tärkeä kriteeri 

jatkossakin, koska tieto on helposti kaikkien tiedotusvälineiden saatavilla. Tähän 

voidaan lisätä vielä ne aiheet, jotka ovat todennäköisesti myös muiden 

tiedotusvälineiden eli kilpailijoiden seurannassa ja joiden julkaisua ei ole järkevää 

pantata. Tällaisia aiheita voivat olla esimerkiksi oikeusprosessin eri vaiheet. Yleisöä ei 

välttämättä kiinnosta, mikä tiedotusväline laittoi jonkin uutisen ensimmäiseksi julki, 

mutta uutistentekijöille ja mediatalon johdolle sillä voi olla merkitystä, koska nopeus on 

yksi työn onnistumisen mittari uutiskilpailussa. 

 

Toimittajien määritelmissä nousi esiin myös verkkouutisen mahdollisuus käyttää 

erilaisia elementtejä, jotka tukevat toimitettua tekstiä. Näitä elementtejä voisivat olla 

esimerkiksi kuva, video tai grafiikka. 

 

Se ei sinänsä eroa sanomalehtijournalismista mitenkään hirvittävästi kuitenkaan, 
että tavallaan perusasiat ovat samat, että uutiskriteerit ja faktat on ihan samat 
kuin niin sanotussa perinteisessä journalismissa. Mutta tietysti tyylissä saattaa 
olla ehkä vähän eroja, eri tavalla kirjoitettuna. Juttujen pituudessa tai 
kuvituksessa tai muussa vastaavassa, muiden tehokeinojen käyttämisessä 
esimerkiksi. (vastaaja 3.) 
 

Verkkotoimittamista verrattiin myös muihin perinteisiin välineisiin eli radioon, televisioon 

ja sanomalehteen. 

 

Eli toisin sanottuna se on enemmän kuin radio tai televisio, mitä ne pystyvät 
antamaan, mutta se on käytännössä vähemmän kuin lehti tai ainakin sen pitäisi 
olla. Siis siinä mielessä, kun miettii uutistoimistoa, missä tehdään verkkojuttuja, 
niin ei voi viettää sitä tehdessä koko päivää ja saada sellaista, mitä on lehdessä. 
(vastaaja 1.) 

 

On monesta asiasta kiinni, saako toimittaja verkkouutisesta yhtä laajan kuin 

lehtijutusta. Siihen vaikuttavat toimittajan valmiit tiedot asiasta, kontaktit sekä 

hahmottamiskyky. Kyse on siis pitkälti toimittajan omista lähtökohdista ja kyvystä tehdä 

uutisjuttua internetiin. Verkossa asiaa pystytään taustoittamaan kainalojutuilla, kuten 

myös sanomalehdissä. Aikakysymys on asia erikseen, mutta jos kyseessä on 

merkittävä uutinen tai oma skuuppi, oman kokemukseni perusteella taustojen ja 

faktojen selvittämiseen löytyy tarvittava aika. 

 

Haastatellut toimittajat valottivat vastauksissaan, mitkä piirteet ovat ominaisia 

verkkouutisille, mitkä yhdistävät verkkouutisia muihin uutisvälineisiin ja mitkä kohdat 

erottavat niitä toisistaan. Toimittajille oli selvää, että verkkouutisia velvoittavat samat 

uutiskriteerit ja faktojen tarkistus kuin perinteistä mediaakin. Verkkouutisten 
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luotettavuus koettiin tärkeäksi asiaksi. Kaiken kaikkiaan suuria eroja perinteisten 

tiedotusvälineiden ja verkkouutisten välillä ei nähty, mutta eroja tuli kuitenkin esiin 

joissakin kohdissa. Haastatellut kokivat, että verkkouutisten puolella on suurempi paine 

tuottaa enemmän uutisia lyhyemmässä ajassa verrattuna muihin välineisiin. Tällä 

tarkoitetaan sitä aikaa, joka kestää, kun toimittaja saa juttuaiheen ja julkaisee sen 

verkossa. Tästä valitettavana lieveilmiönä mainittiin virheiden määrä korostuminen 

verrattuna muihin välineisiin. Tätä pidettiin nopean työtahdin seurauksena. 

Verkkouutisten vahvuutena verrattuna muihin välineisiin koettiin erilaisten 

netinomaisten elementtien tehokas käyttö. Näiksi voidaan laskea kuvan, videon, 

grafiikan ja erilaisten interaktiivisten sovellusten käyttö verkkouutisten yhteydessä, 

kuten interaktiivisten karttojen hyödyntäminen. 

 

Ensimmäisen alaluvun yhteenvetona sanoisin, että haastatelluilla on selkeät käsitykset 

verkkotoimittamisesta. Kukaan ei etsi kauan sanoja määritelmän muodostamiseksi. 

Yleisesti voidaan sanoa, että jonkinlainen ammattiylpeys heijastuu haastateltavien 

vastauksista. Tämä tulee esiin esimerkiksi siinä, että kukaan ei maininnut lukijoiden 

houkuttelua muun muassa ainoastaan vetävillä otsikoilla, vaan haastateltavien mielestä 

faktat, uutiskriteerit ja muoto ovat tärkeimmät elementit verkkotoimittamisessa. 

Haastateltavat kokevat Yle Uutisten verkkouutisten olevan ainakin osittain perinteisten 

välineiden, radion ja television jatke. Verkkotoimittajien ammatti-identiteettiä olisikin 

syytä rakentaa nykyistä vahvemmaksi. Tätä tukisi internetin vahvistuva ja kasvava 

asema ja merkitys uutistyössä sekä kuluttajien keskuudessa. Näin voitaisiin saada 

vielä vahvempi verkkotoimittajien ammattikunta ja identiteetti. He olisivat 

erikoistoimittajia omalla erityisalallaan siinä, missä talous-, ulkomaan- tai 

politiikantoimittaja on omassa työssään. Heidän vahvuutenaan olisi hyvä 

välineosaaminen eli verkon eri mahdollisuuksien tehokas, kiinnostava ja idearikas 

hyödyntäminen uutistyössä Yle Uutisissa. 

 

4.2 Toimittajat määrittelevät hyvän ja huonon verkkouutisen 

 

Internet on suhteellisen uusi media, jos sitä verrataan sanomalehteen, radioon tai 

televisioon. Esimerkiksi Ylellä nettiuutisten tekeminen verkkoon aloitettiin 1990-luvun 

puolivälissä. (Pernaa 2009, 361). Tuolloin uutislähetyksissä olleita sähkeitä siirrettiin 

Ylen nettisivuille luettavaksi. 
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Noin 20 vuoden takaisista pioneeriaskelista on kuljettu pitkä matka tämän päivän 

verkkouutisiin. Aiemmin verkkouutiset olivat tekstivoittoisia, koska kuvaa ja videota ei 

pystytty käyttämään tarpeeksi tehokkaasti. Nykyään kuva täydentää ja vahvistaa useita 

verkkouutisia ja myös videon käyttö on laajaa verkkouutisissa. Haastateltavani 

tarttuivat hyvän verkkouutisen määrittelyssä kiinnostavuuden ja yllättävyyden 

pohtimiseen. 

 

Hyvässä verkkouutisessa on kiinnostava otsikko, joka vetää ihmiset lukemaan. 
Se lähtee liikkeelle heti. Siinä voi olla perinteinen uutiskolmio, jossa kerrotaan, 
mitä tapahtuu, missä ja kenelle ja miksi. Mutta ei välttämättä. Se voi lähteä ikään 
kuin featuren tai repparin perusteilla. (vastaaja 3) 

 

Sen pitää olla kiinnostava, jollain tavalla yllättävä, siinä pitää olla jotain koukkua 
ja aina  parempi, mitä enemmän siinä on tekstin lisäksi hyvää kuvaa, hyvää 
videota, hyvää  faktalaatikkoa, hyvää grafiikkaa. Käytännössä on usein 
rajoitettu, mihin meillä on mahdollisuus ja aikaa, mutta se ei olis pelkkää 
tekstimassaa, vaan että siinä olis jotain  muuta, niin se olis aina parempi. 
(vastaaja 4) 

 

Haastateltavien mukaan hyvien ja kiinnostavien nettiuutisten tekemisessä tärkeäksi 

asiaksi nousevat myös otsikko ja ingressi. Otsikolla ja ingressillä lukija saadaan 

kiinnostumaan uutisesta tai vastavuoroisesti kaikkoamaan pois. 

 

Se [hyvä verkkouutinen] on sellainen, että se ei herätä kysymystä, että anteeksi, 
mitä tässä kirjoitettiin. Ihmisille tulee se käsitys, että mitä asiassa on tapahtunut, 
miksi tämä juttu on tehty, miksi se on tärkeä ja miksi minun pitää tietää tästä 
asiasta. (vastaaja 1) 
 
Jos verrataan muihin medioihin, niin verkossa kannattaa tehdä enemmän detalji- 
otsikko eli otsikko on jostain muusta kuin mistä oikeasti on kysymys. Sitten 
ingressiin kannattaa laittaa vasta se, mistä tässä puhutaan, mikä avaa sen, mistä 
tässä jutussa oikeasti puhutaan.  Esimerkiksi jossain on tehty vaikka tutkimus, 
siitä että mitä tiukemmat tupakkalait, niin sitä  paremmat terveysvaikutukset. 
Jos siihen laittaa otsikoksi, vaikka Skotlannin tupakkalaki  näkyy 
synnytyssairaaloissa, niin päästään käsiksi laajemmin uutiseen, jossa on 
tutkimuksella todistettu jotain. Että kun kiellettiin julkinen tupakointi, niin alkoi 
syntyä selvästi isompikokoisia vauvoja, eikä enää syntynyt keskenkasvuisena. 
Tavallaan ei laiteta otsikoksi, että on selvät terveysvaikutukset tiukemmalla 
tupakkalailla, vaan otetaan, että  näin kävi täällä. (vastaaja 2) 

 

Kiinnostavuus on noussut entistä vahvemmin yhdeksi uutiskriteeriksi. (Ahva ym., 

2012). Kiinnostavuuden nousu on osaltaan verkkouutisoinnin tuotosta. Internetissä 

käytävä kova kilpailu lukijoista pakottaa tiedotusvälineet tekemään lukijoita kiinnostavia 

verkkouutisia ja muuta nettisisältöä. Otsikoinnilla on tässä kehityksessä suuri merkitys. 

Erottautuminen uutismassasta on elintärkeää tiedotusvälineille, koska monesti uutiset 

ovat kaikkien tiedossa. Omien skuuppien etsiminen ja niiden näyttävä esittäminen on 
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yksi keino erottautua muista kilpailijoista. 

 

Verkkouutisessa korostuu se, että mikä lukijaa oikeasti kiinnostaa. Siitä tulee 
välitön palaute, että mitä uutista on oikeasti luettu. (vastaaja 2) 

 

Verkkouutisen yksi hyvä puoli on sen käyttäjäystävällisyys. Lukija voi itse valita, mitä 

hän haluaa lukea ja klikata haluamaansa uutista. Radion ja television lähetyksissä 

aiheet ja niiden järjestys ovat ennalta määrättyjä. Verkossa lukija voi etsiä mieleisiään 

uutisia laajasta tarjonnasta ja koostaa itselleen sopivan uutistarjonnan ilman ennalta 

määrättyä järjestystä. Juuri tämän räätälöidyn uutistarjonnan tärkeää merkitystä 

tulevaisuudessa painotti Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan internetpäällikkö Mika 

Rahkonen edellisessä luvussa. Haastatellut toimittajat kokevat verkon olevan monessa 

tapauksessa ylivoimainen väline, kun verkkouutista verrataan vanhoihin medioihin, 

kuten radioon, televisioon ja sanomalehteen. 

 

Esimerkiksi perinteinen televisiouutinen kaksi minuuttia on hirveen lyhyt minkään 
jutun  kertomiseen ja se on hirvittävästi sen kuvan varassa. Radiojuttu on 
jossain määrin lähempänä nettiä tietyllä tavalla, mutta siinä on se ongelma, että 
siihen ei enää pysty palaamaan. Paitsi jos se on netissä. Ja taas sanomalehti 
pystyy taustoittamaan, mikä saattaa joskus netistä puuttua, mutta se on taas 
kaikkein hitain. (vastaaja 3) 
 
Tv-uutisiin verrattuna niin mun mielestä niissä [verkkouutisissa] on enemmän 
sisältöä. Ne pelaa hirveen usein sillä liikkuvalla kuvalla ja sen huomaa ite, kun 
tekee joskus nettijuttua tv-käsiksen pohjalta, että loppujen lopuksi, miten vähän 
siihen sisältyy faktoja. Sen voi saada laajemmin ja perusteellisemmin 
nettiuutiseksi tehtyä, kun siinä on se teksti, johon sä voit palata. Radiouutisessa 
niitä pitää enemmän yksinkertaistaa ja tehdä semmoisina niinku yksinkertaisina 
lauseina. Nettiuutista kirjottaessa sulla on mahdollisuus kirjoittaa niinku 
rikkaampia lauseita ja selittää monimutkaisempia asioita ja täsmällisemmin 
kaikenlaisia lukuja ja summia ja prosentteja ja tehdä auttavia taulukoita. Ne 
muistuttavat enemmän lehtiuutista, mutta meillä on mahdollisuus käyttää  muita 
elementtejä, liikkuvaa kuvaa tai audiota tai tehdä jotain kuvagallerioita, mikä taas 
lehtijutussa ei onnistu. (vastaaja 4) 

 

Verkkouutisen monikäyttöisyys tuli esille vastauksissa. Haastateltavat kokevat, että 

verkkouutinen on monikäyttöinen, koska siihen voi liittää erilaisia elementtejä, kuten 

kuvaa, videota, ääntä ja grafiikkaa. Toimittajien mielestä näitä elementtejä löytyy myös 

hyvästä verkkouutisesta. Nettiuutinen tuo lukijalle tietoa erilaisilla tavoilla, mikä tukee 

uutisen tekstiä. Nettiuutisen ei tarvitse olla tekstipainotteinen eli siinä ei tarvitse olla 

paljon tekstiä. Joskus riittää, että verkkouutinen on esimerkiksi uutisvideo, jonka 

yhteyteen on kirjoitettu lyhyt ja houkutteleva kuvaus videon sisällöstä. Tällä tavoin kuva 

avaa uutista tekstin sijaan. Haastateltavien mielestä Ylen pitäisi enemmän hyödyntää 

verkossa nykyistä enemmän sähköisen median etujaan, joita ovat ennen kaikkea 



 

 

24 

 

videomateriaali eri uutistapahtumista. 

 

Etenkin kun me ollaan tämmöinen talo, jossa tehdään tv-uutisia ja muuten. 
Meillähän on etulyöntiasema moneen muuhun verrattuna, että jos on kattonut 
jotain Ilta-Sanomien tai  Iltalehden videoita, niin ne on aika surkeita. Onhan 
nekin kehittynyt, mitä ne oli jokin aika sitten, mutta ei ne kauhean kummoisia 
vieläkään oo. (vastaaja 4) 
 
Olisi hienoa, että videoita pystyttäisiin hyödyntämään enemmän. Esimerkiksi jos 
on uutinen kovasta tuulesta, joka vei sähköjä, niin et sä oikein saa tuulta 
stillkuvaan. Tuulihan pitää nähdä videossa, ei sitä oikein kuvassa voi nähdä. 
Uutinen olisi videon avulla paljon kertovampi. (vastaaja 2) 

 

Huonon verkkouutisen määritteleminen ei ollut haastateltaville ongelma. Heidän 

määritelmänsä huonolle verkkouutiselle olivat hyvin samanlaisia. Haastateltavien 

lähestymistapa on lukijalähtöinen, koska he joutuvat työssään pohtimaan, miten saada 

eri aiheet esitettyä siten, että ne ovat ymmärrettäviä ja selkeitä. 

 

Huono verkkouutinen on semmoinen pakkopulla. Tämä pitää tehdä, koska ei tää 
ketään kiinnosta, mutta se vaan pitää tehdä. Se on kirjoitettu monimutkaisesti, 
kapulakielisesti. Se on aihe, joka on lähtökohtaisesti tylsä ja toteutustapa on vielä 
tosi tylsä. Se on tekstimassa, joka on kirjoitettu mahdollisimman kaukana 
tavallisen lukijan arjesta ja mistä, ei käy ilmi, miten tämä vaikuttaa ihmisen 
arkipäivään. Kapulakieltä suoraan jostain hallinnon tiedotteesta. (vastaaja 4) 
 
Se on täynnä, tuli intuitiivisesti mieleen, kirjoitusvirheitä. Verkkojournalismin 
kulttuuriin ei oikein kuulu oikoluku. Se on ensimmäinen, joka tulee mieleen, mistä 
tunnistaa huonon verkkouutisen. Sitten, jos lähtee miettimään kököimmästä 
päästä, niin siinä on kuvana joku jossain, vaikka Romaniasta kertovassa 
uutisessa, siinä on kuvituksena Romanian lippu,  koska parempaakaan ei 
löytynyt siihen hätään. (vastaaja 2) 
 
Se on kapulakielinen, sitä ei ymmärrä, siinä on tylsä ja kuiva otsikko. Se alkaa 
jostain  viranomaiskielisestä tiedotteesta, josta ei ymmärrä kirjoittaja tai lukija 
yhtään mitään.  Siinä laverrellaan pitkästi, siinä on vaikeita termejä, lukuja. Siinä 
ei ole käytetty mitään netin tehokeinoja eli ollaan kirjoitettu pitkään putkeen 
uutista eli ei ole väliotsikoita tai  faktalaatikoita tai mitään, mikä rikkoo sen 
rakenteen. Ei ole kuvia tai grafiikkaa. (vastaaja 3) 

 

Hyvän ja huonon verkkouutisen määrittelyssä tuli esille mielenkiintoisia näkökulmia. 

Olin odottanut enemmän kieleen ja kielivirheisiin liittyneitä huomioita, mutta esimerkiksi 

hyvän verkkouutisen määritelmässä toimittajat nostivat esille pääasiassa 

kiinnostavuuden ja mahdollisuuden tuottaa verkkoon tekstin lisäksi muun muassa 

kuvaa ja videota. Oikeakielisen tekstin merkitys jäi taka-alalle. Toimittajat saattavat 

kokea hyvän kielen uutisissa itsestäänselvyydeksi ja pohtivat entistä enemmän 

kiinnostavia esitystapoja uutisille, joissa voi hyödyntää esimerkiksi visuaalisia 

elementtejä verkkouutisen tueksi. Myös uutisten oikeellisuus ei tullut esille 

vastauksissa. Oletan, että toimittajat eivät ottaneet asiaa esille, koska uutistyöhön 
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kuuluu olennaisesti faktojen ja lähteiden tarkistaminen. 

 

 

 

Huonon verkkouutisen määritelmässä tekstin merkitys korostui. Toimittajat ottivat esiin 

kapulakielisyyden ja vaikeat termit, jotka heikentävät uutista ja tekevät siitä 

luotaantyöntävän. Myös viranomaiskielen kopioimista uutiseen pidettiin huonon 

verkkouutisen tunnusmerkkinä. Huonon verkkouutisen kohdalla esiin nousi myös 

kiinnostavuus. Esimerkkeinä mainittiin pakolliset aiheet, jotka käsittelevät 

pörssiyhtiöiden tiedotteita tai politiikan prosessien seurantaa. Nämä aiheet koettiin 

aiheiksi, joista juuri kukaan ei ole kiinnostunut, mutta ne pitää tehdä joka tapauksessa. 

Toimittajilta tuli kritiikkiä rohkeuden puutteesta jättää joitakin uutisia tekemättä niiden 

pienen painoarvon takia. 

 

4.3 Yle Uutisten verkkouutisten nykytila 

 

Tässä alaluvussa keskitytään haastateltavien analyyseihin oman työnsä hedelmistä eli 

verkkouutisista. Niin kuin on aiemmin todettu haastateltavat tekevät työkseen 

verkkouutisia Yle Uutisten verkkosivuille. He joutuvat siis jo pelkästään ammattinsa 

puolesta seuraamaan verkon uutistarjontaa intensiivisesti, koska heidän pitää olla 

uutistilanteen tasalla jatkuvasti työvuorojensa aikana. Moni toimittaja seuraa uutisia 

myös vapaa-ajallaan. Näin ei synny uutistappioita, kun mahdollisimman moni 

uutistoimittaja on koko ajan tilanteen tasalla. 

 

Toimittajien vastauksissa luonnehditaan Yle Uutisten verkkouutisten nykytilaa 

positiivisesti, mutta he näkevät myös heikkouksia ja parannettavaa. Kansalaisten 

mielestä Yle on luotettava tiedotusväline. Tästä asenteesta kertoo Kunnallisalan 

kehittämissäätiön tutkimus, jonka mukaan eniten eli 87 prosenttia vastaajista pitää Yleä 

luotettavana tiedonvälittäjänä (Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2014). Tutkimukseni 
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haastateltavat kokevat Ylen luotettavuuden tärkeänä asiana omassa työssään. 

 

Vahvuuksista varmaankin se, että tosi luotettavina ja ihmiset varmasti katsovat, 
että me  keskitytään olennaiseen, eikä uutisoida kauheasti mistään triviaaleista 
asioista ja, jos uutisoidaan, niin joku perustelu tai kiinnike 
yhteiskunnallisempaan aspekstiin. Eli mikä meillä on tarjonta nyt, niin se on aika 
hyvä. Ja näkyyhän se siinä, että kyllä meitä aika  paljon  verkossa siteerataan. 
Ollaan monesti nopeimpia ja myös skuuppien äärellä. (vastaaja 2.) 

 

Eikä lähdetä lukijan huijauslinjalle. Ei tule turhia klikkauksia, vaan heti ollaan 
informatiivisia, vähän sillä kankealla tavalla, mutta hyvin informatiivisia. (vastaaja 
1) 

 

Vaikka uutisten nauttima luottamus nousi vastauksissa esille pääasiassa hyvänä 

asiana, se nähtiin myös rasitteena. Haastateltavien mukaan Ylen nauttima luottamus 

näkyy välillä uutistekstissä. 

 

Huonoja puolia on se, että meillä on vanha Yle-rasite tai meidän pitää hoitaa 
tietyt asiat sen takia, että me ollaan Yle ja meidän pitää hoitaa ne. Meidän pitää 
seurata hallintoa  kauhean tarkasti, vaan sen takia, että seurataan, eikä mietitä, 
mikä se sisältö on. Meillä on vähän taakkana se, että eihän me voida tätä tehdä, 
koska me ollaan Yleisradio, tää on meille liian sellainen aihe, ettei meidän tätä 
pidä, paitsi että lukijat antavat meille herkästi palautetta ja osa omasta väestä 
antaa helposti palautetta, että nyt menee maine, kun tehdään vähän tämmöistä 
kevyempää tavaraa ja se on meidän heikkous. Puututaan koko ajan ja ollaan 
huolissaan. (vastaaja 4) 

 

Me ollaan vielä vähän liian kankeita. Me ollaan menossa parempaan suuntaan. 
— — Kankeus tulee siitä, että me ajatellaan liikaa, että me ollaan Yle ja meidän 
pitää tehdä ja kirjoittaa niin kuin Yle tekee. Mä haluaisin meidän verkkouutisiin 
tietynlaista rentoutta. Kuitenkin se rentous ei sulje pois uskottavuutta. (vastaaja 
2) 
 

Luotettavuuteen liittyy myös uutisotsikon lunastaminen uutistekstissä. Vastauksissa 

puututtiin katteettomiin otsikoihin, joissa luvataan muuta kuin uutinen pitää aidosti 

sisällään. Yle Uutisissa haastateltavat eivät havainneet tätä ongelmaa, vaan he 

puhuvat reilusta uutisoinnista ilman harhaanjohtavia lupauksia uutissisällöstä. 

 

Kyllähän meillä siis verrattuna kilpailijoihin kuitenkin on aika laadukasta ja meiltä 
puuttuu  semmoiset, mitä mä suuresti inhoan, jotka keräävät Amppareissa paljon 
klikkauksia. Mulla ei ole mitään viihteellisiä uutisia vastaan tai mä teen niitä itte ja 
mun mielestä on  mahtavaa, jos uutinen houkuttelee lukijoita, mutta semmoinen 
alatyylinen lukijoiden houkuttelu vilahtavilla tisseillä ja jalkoväleillä tai semmoista 
otsikointia, johon siinä jutussa ei löydy mitään pohjaa. Saadaan raflaava otsikko, 
mutta kun sä luet sen jutun, niin siinä ei  oo mitään. Meillä ei oo sitä ongelmaa. 
(vastaaja 4) 

 

Yle Uutisten verkkouutisten nykytilaa arvioitiin myös ison, sähköisen mediatalon 

resurssien kautta. Vastaajien mielestä Ylen osaamista ja tuotantoa voisi käyttää 
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verkossa nykyistä enemmän. Lisäksi Yle Uutisten eri toimitusten välistä yhteistyötä 

halutaan lisätä nykyisestä. Vastausten perusteella voidaan huomata, että muut 

välineet, tv ja radio, saavat enemmän huomiota Yle Uutisten toiminnassa kuin verkko. 

Tätä asetelmaa haluttiin muuttaa. 

 

Nimenomaan toimitusten välisessä yhteistyössä on erittäin paljon kehitettävää 
vielä ja sellaisessa netin arvostuksessa, koska täällä mennään vielä vähän 
telkkariuutiset vetoisesti  tai aika pahastikin ja sehän on ilman muuta 
muuttumassa ja muuttunut jo. Sen näkee käyttäjäluvuista ja kaikesta muustakin, 
että se on tavallaan se netin nostaminen ehkä jopa veturiksi siis sillä tavalla, että 
telkkarijuttuja voidaan puffata etukäteen siellä netissä, eikä päinvastoin. (vastaaja 
3) 

 

Sama vastaaja mainitsi esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä Yle Uutisten ulkopuolisen 

YleX-kanavan Popuutisten julkaisemisen Yle Uutisten verkkosivuilla. Tätä yhteistyötä 

on harjoitettu jonkin aikaa mutta epäsäännöllisesti. 

 

Meillä on erittäin päteviä kirjoittajia, ylipäätään uutisten tekijöitä. Meillä on 
käytössä ison yhtiön voimavarat, joten me voidaan ottaa niitä juttuja myös 
muualta. Meillä on paitsi  kansanvälisiä uutistoimistoja, niin meillä on myöskin 
ikään kuin omaa tuotantoa hirveesti ympäri Suomea. Ja sen lisäksi meillä on 
myös muita julkaisukanavia, joita pystytään käyttämään netissä. (vastaaja 3) 

 

Yle Uutisten Uutiset Nyt -deskin toimittajat työskentelevät sisätiloissa ja heillä ei ole 

mahdollisuuksia lähteä juttukeikoille talon ulkopuolelle. Haastattelut hoituvat tästä 

syystä puhelimella tai kaivatut kommentit otetaan jonkun ohjelman sisällöstä, kuten 

esimerkiksi pääuutislähetyksen studiovieraan tai ajankohtaisohjelmien vieraan 

haastattelusta. Koska toimittajat eivät pääse juttukeikoille, niin tavallisen ihmisen ääntä 

kaivattiin verkkouutisiin lisää. 

 

Eli tällä hetkellä esimerkiksi meidän väki, on sellaista, että meitä pidetään aika 
paljon tuolla toimituksessa, eikä me päästä tonne kentälle tekemään, niin sieltä 
puuttuu tavalliset ihmiset meidän verkosta aika lailla tyystin ja herkulliset sitaatit. 
Meillä on monesti, että miten asiat on, mutta ei ole sitä, mitä niistä ajatellaan. On 
meillä siellä poliitikkojen ja talousvaikuttajien äänet, mutta kadunmiehen ääni 
puuttuu täysin. (vastaaja 2) 

 

Yle Uutisten verkkouutisten nykytila nähtiin yleisesti ottaen hyvänä. Haastateltavat 

kokivat luotettavuuden selvästi vaalimisen arvoisena asiana uutisissa. Saavutetun 

luotettavuuden menettämistä ei sinänsä pelätty, mutta vastauksista voi päätellä sen, 

että haastateltavat eivät halua vaarantaa pitkän ajan kuluessa hankittua uutisten 

uskottavuutta sellaisilla uutisjutuilla, joilla tavoitellaan pääasiassa paljon liikennettä Ylen 

verkkosivuille. Tässä kohtaa viitattiin vetäviin otsikoihin, jotka eivät tule välttämättä 
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lunastetuiksi itse uutisjutussa. Viihteelliset uutiset voidaan laskea usein sellaisiksi 

uutisiksi, joissa houkuttelevilla otsikoilla saadaan lukijoita. Vastauksissa viihteellisyyttä 

ei pidetty huonona asiana, mutta tekotapaan ja otsikointiin pitää kiinnittää huomiota, 

koska Yle Uutisilta odotetaan uutisoinnissa asiallisuutta. 

 

Vaikka Yle Uutisten verkkouutiset koettiin luotettavina, niin ne koettiin myös kankeina ja 

jopa vanhanaikaisina. Haastateltavien puheista voi päätellä sen, että Yle Uutisten 

roolina on joskus olla kuin jonkinlainen viranomaiskanava, jonka vastuulla on tehdä 

yhteiskunnallista asioista uutisia, vaikka niiden kiinnostavuus olisi pientä lukijoiden 

keskuudessa. Tästä esimerkkinä voidaan sanoa erilaiset hallintoon liittyvät asiat, jotka 

pitää tehdä, koska ne ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä. Tällaisia voivat olla muun 

muassa valtion virastojen yhdistymiset. 

 

4.4 Keskittymistarpeet 

 

Yle Uutiset tuotti vuoden 2014 alussa keskimäärin 200 uutisjuttua verkkoon päivässä 

(Yleisradio, 2014). Tämä määrä koostuu Yle Uutisten Uutiset Nyt -deskin, eri osastojen, 

kuten kotimaa-, talous- ja politiikkatoimitusten sekä alueradioiden, tuottamasta 

verkkouutismateriaalista. Tähän määrään ei lasketa samassa organisaatiossa olevan 

Yle Urheilun verkkomateriaalia. Edellisessä alaluvussa haastateltavat kertoivat 

mielipiteitään Yle Uutisten nykytilasta. Tässä alaluvussa käsitellään, mihin 

haastateltujen toimittajien mielestä Yle Uutisten verkkouutisten pitäisi keskittyä 

tulevaisuudessa. 

 

Vastauksista voi päätellä, että toimittajat haluaisivat nykyistä enemmän miettiä tarkkaan 

sitä, mistä aiheista uutisjuttuja tehdään. Heidän mielestään Yle Uutiset tekee myös 

sellaisia uutisia, joilla ei ole suurta arvoa. Näihin uutisiin menevän työpanoksen he 

suuntaisivat uutisten parempaan arvottamiseen ennen kuin uutisia aletaan työstää. 

 

Mun mielestä voitaisiin pysähtyä enemmän miettimään sitä, että mitkä uutiset 
oikeasti pitää tehdä. Me tehdään paljon sellaista kamaa, mitä mä luulen, että 
ketään ei käytännössä kiinnosta ja tähän mä otan yleensä ne Tilastokeskuksen 
marraskuun 2011 myydyt autot -esimerkin. Jos ei siinä oikeasti ole isoa ja 
merkittävää uutista tapahtunut, mikä on oikeasti  uutisaihe, niin onko se pakko 
tehdä pieni Tilastokeskuksen pätkä. Ketä se oikeasti kiinnostaa? Sen sijaan, että 
tehtäis semmoista, niin lähdettäisiin keksimään enemmän, ei  pakko olla 
tutkivaa journalismia, mutta omia aiheita. Se, että energia laitetaan siihen, niin 
laitettaisiin se parempaan suuntaan. (vastaaja 1) 
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Yks asia on se, että mun mielestä meillä on vähän liikaa kamaa netissä. Että 
vähemmälläkin  pärjäis, että tehtäis kunnolla se, mitä tehdään ja turhantärkeet 
maanjäristykset, pommi- iskut ja Tilastokeskuksen tiedotteet jätettäis tekemättä. 
(vastaaja 3) 

 

Haastateltavat tarjosivat konkreettisina keinoina tietyntyylisten uutisaiheiden karsinnan 

Yle Uutisten verkkouutistarjonnasta. Vaikka aiheet eivät haastateltavia koskisi, niin 

aiheilla voi olla joillekin ihmisille merkitystä. Vastaajat ehdottavatkin uutta 

lähestymiskulmaa protokollaan ja traditioon kuuluviin aiheisiin eli niihin aiheisiin, jotka 

tehdään, koska ne on aina tehty. Näitä ovat haastateltavien mielestä esimerkiksi osa 

Tilastokeskuksen tuottamasta tutkimustiedosta. 

 

Tai ei tehtäiskään sitä sillä tyylillä, että Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 
myytiin näin ja näin monta autoa, vaan mentäisiin enemmän ihmisen tasolle, mitä 
Hesari tekee. Ottaa konkreettisen esimerkin ja sitten maininta, että marraskuussa 
myytiin näin ja näin monta autoa. (vastaaja 1) 

 

Uutistyötä ohjaavat uutiskriteerit (Kunelius, 2003, 190–191). Viime vuosina on ollut 

havaittavissa, että kiinnostavuus on noussut entistä enemmän yhdeksi tärkeimmistä 

uutiskriteereistä. Tätä selittää osaksi netissä käytävä uutiskilpailu kiinnostavista 

aiheista. Verkossa uutisaiheissa pitää olla yllätyksellisyyttä ja uutuuden vetovoimaa, 

jotta ne saavat lukijat kiinnostumaan ja klikkaamaan kyseistä uutista verkon laajassa 

uutistarjonnassa. Tutkimukseni haastateltavat nostavat kiinnostavuuden tärkeäksi 

tekijäksi Yle Uutisten tulevaisuuden menestyksen kannalta. 

 

Siis se, mitä kehittää pitäis, on ilman muuta se kiinnostavuus, ylivoimaisesti. 
Luotettavuudessa mä en näe mitään ongelmia meillä, päinvastoin, välillä se 
saattaa olla vähän hidastekin kiinnostavuuden suhteen — — Se liittyy hirveen 
paljon moninaisiin asennekysymyksiin, kirjoituskysymyksiin, toimittajien 
henkilökohtaisiin asioihin ja kaikkeen  tämmöiseen, uutistyön johtamiseen, 
kaikkiin näihin. (vastaaja 3) 
 
Se kiinnostavuus ei voi olla ainoa kriteeri, mutta kyllä meidän pitää siihenkin 
panostaa ja enemmän kuin nytten. (vastaaja 4) 

  

Vastaajia jakaa se, miten kiinnostavia uutisia tehdään. Joidenkin mielestä 

kiinnostavuutta voidaan tavoitella Yle Uutisten verkkouutisissa hyvin tehdyillä 

viihdeuutisilla, joissa pohditaan ilmiöitä laajemminkin. 

 
Nythän meillä on ollut aika paljon näitä eläinvauvoja, mutta sitten meillä ei ole 
tissejä. Mä joskus mietin, että miksi meillä on niitä eläinvauvoja, mutta ei ole 
tissejä, koska niiden yhteiskunnallisen keskustelun herätysarvo on sama. 
Voisihan meilläkin olla joku keino puuttua reality-julkkiksiin tai muuhun. Maailma 
on mennyt eteenpäin ja ne ovat aika iso osa jokaisen ihmisen elämää. — — Ei 
me oltaisi ensimmäinen yleisradioyhtiö, joka niin tekee. Kyllähän niitä näkyy 
BBC:n ja SVT:n sivuilla, eikä ne mua yhtään häiritse  tai ota silmään. Pieniä eriä, 
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pienellä kauhalla. — — Ei tarvitse puffata naapurikanavan  ohjelmaa, eikä muuta, 
mutta jotain tästä, kun on iso realityjen aalto menossa. Matti Nykänen lähtee ja 
kaikki Suomen tissijulkkikset on laitettu johonkin thaikkusaarelle ja tässäkin olisi 
ihan selvä aihe, mihin tarttua. (vastaaja 2) 

 

Yksi haastateltava on sitä mieltä, että aiheen kiinnostavuus ja viihteellisyys riippuvat 

paljon toimittajan kirjoitustyylistä. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään myös sitä, 

miten oman alansa asiantuntijat eli toimittajat muuttaisivat Yle Uutisten verkkouutisia 

entistä kiinnostavimmiksi. Journalismi murroksessa -kirjan mukaan vakavasti otettavien 

mediatalojen tehtävänä on nykyään myös viihdyttää lukijaa. Tällaiset aihevalinnat 

lähentävät sanomalehtiä ja iltapäivälehtiä. Laatumedia on siis alkanut hyödyntää 

populaariviihdettä tarjonnassaan (Väliverronen, 2009, 119.) Uutisten viihteellistäminen 

voisi olla yksi keino saada ainakin osa lukijoista kiinnostumaan Ylen uutistarjonnasta. 

 

Mun mielestä viihteellisyys ei ole kirosana, eikä viihteellisyys tarkoita pelkästään 
julkkisjuoruja tai mitään muitakaan tämmöisiä, vaan että ihan perusuutiset voi 
kirjoittaa  niin kiinnostavasti, että niistä tulee viihteellisiä. En tarkoita, että niiden 
painoarvoa sillä  mitenkään alennettais tai muuta, vaan se liittyy siitä tekotavasta, 
että kiinnostavan jutun voi kirjoittaa vaikka kivistä. Mutta se vaatii vähän aikaa, 
miettimistä, vähän viitseliäisyyttä ja vähän resursseja. (vastaaja 3) 

 

Aikaisemmin tässä tutkimuksessa mainittu Yle Uutisten luotettavuus nähtiin tässä 

kohtaa vaalimisen arvoisena tekijänä. Kiinnostavuuden ja viihteellisyyden lisääminen 

verkkouutisissa nähtiin osaltaan heikentävän luotettavuutta. Tämän estämiseksi 

ehdotettiin selvien reunaehtojen ja rajojen asettamista sellaisille aiheille, jotka 

saattaisivat murentaa uutisten luotettavuutta. 

 

Meidän pitää olla siinä mukana, mutta meidän pitää pitää ohjat käsissä, eikä 
antaa niinku karata. Meidän pitää päättää oma linja ja pitää siitä kiinni, eikä 
hötkyillä vaan sen takia,  mitä muut tekee ja miten muut tekee sen. Mun mielestä 
meidän etu on se, että me pidetään tietty oma linja, mutta toisaalta meidän etu on 
myös se, että me pidetään huolta siitä, että me ei jäädä miksikään kuivaksi 
virastoksi. Se maine on kanssa hirvee ja taakka, että jos  meillä on se ja niinku 
nykyisin on, että me ollaan harmaa virasto, joka tekee asiallista  uutista, vaan 
eikä tee muuta ja eikä lannistu niitten palautteenantajien, jotka ovat sitä mieltä, 
että me ei saataisi vähänkään kiinnostavampaa tai viihteellisempää tehdä. 
Päätetään, missä meidän rajat on, ettei me mennä ihan samalle linjalle kuin joku 
Stara.fi tai Voice. (vastaaja 4) 

 

Kuten toimittajan vastauksesta voi havaita, että rajanvedon tekeminen on hankalaa. 

Toisaalta he haluavat pitää kiinni vahvasta Yle-brändistä, mutta toisaalta he haluavat 

pois jäykkyydestä ja liiasta asiallisuudesta. Tästä johtuen tilanne on ristiriitainen ja ei 

ole täysin selvää, voiko molempia, viihteellisyyttä ja luotettavuutta, saavuttaa 

vastausten perusteella. 
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Yksi olennainen asia nykypäivän uutismaailmassa on reaaliaikaisen kävijämäärän 

mittaaminen. Hyvä esimerkki on suomalainen Ampparit.com-sivusto, joka kerää yhteen 

eri viestintävälineiden uutisia. Uutisen yhteydessä näkyy myös klikkausmäärä, joka 

kertoo, kuinka luettu ja suosittu uutinen on. Tietenkin tämä on vain yksi mittari, mutta 

menestyminen Amppareissa antaa kuvaa siitä, onko uutinen ylipäänsä lukijoiden 

mieleen vai ei. Isojen klikkausmäärien tavoitteluun ja sitä kautta luettuihin uutisiin 

haastateltavat suhtautuivat varauksella. 

 

Se on vaan yks osa sitä. Ei siitä pääse mihinkään. Se on otettava realismina. 
Mutta ei se tarkoita sitä tavallaan, että jos me tiedetään, että joku Lähi-idän 
rauhanprosessi ei kiinnosta, niin se sen takia jätettäisiin tekemättä, koska meillä 
on velvollisuus, ihan toisenlainen velvollisuus kuin monilla muilla medioilla kertoa 
asioista. Se pitää vaan kirjoittaa niin, että se sais kaks klikkausta enemmän kuin 
ne muut. — — Kyllä mun mielestä journalismissa ainakin nuoremmalla polvella 
niin kuin ne ymmärtää klikkausajatuksen siinä mielessä, että se kilpailu tulee 
myöskin sieltä, että hahaa, me tehtiin näin parempi juttu ja saatiin sillä enemmän 
klikkauksia kuin Hesari. Se kuuluu asiaan. — — Se on vain hyvin tehtyä 
journalismia, jos juttu on kiinnostava. Ei siinä ole mun mielestä mitään 
epäilyttävää. (Vastaaja 3) 
 
Se on vähän kaksipiippuinen juttu. Toisaalta mä ymmärrän sen, kun halutaan 
mitata sitä kautta, kuinka kiinnostavia me ollaan. Mutta tuleeko siitä se ainoa 
juttu, mitä tavoitellaan, niin ei sen pitäisi niinkään olla. — — Ei voida käydä 
katsomassa Amppareissa, että kuinka  paljon jotain juttua klikataan tai 
Facebookissa jaetaan, vaan sen pitää mennä myös sinne laadulliselle puolelle. 
(vastaaja 1) 
 
Me lunastetaan olemassaolo-oikeutemme sillä, että meitä luetaan ja sitä 
parempi, mitä enemmän meillä on lukijoita, mutta se ei saa olla mikään 
itsetarkoitus se suurten  klikkausmäärien kerääminen, koska sen näkee tuolta 
Amppareita seuraamalla, millaiset uutiset kerää eniten klikkauksia ja se ei voi olla 
meidän linja. Sellainen rasismilla  herkuttelu tai paljailla ruumiinosilla herkuttelu tai 
kummallisilla seksivihjauksilla herkuttelu, mutta ei mulla ole mitään sitä vastaan, 
että mun kirjoittamia uutisia luetaan. Se on sellainen taiteenlaji, että miten sitä 
sitten kirjoitetaan sellaisia hyvän maun mukaisia. — — On meillä paljonkin 
sellaisia uutisia, joita luetaan tosi paljon ja jotka leviää sosiaalisessa mediassa ja 
jaetaan toisille ja muuten, jotka sopivat ainakin mun mielestä meidän tyyliin ihan 
hyvin. (vastaaja 4) 

 

Haastateltavat haluavat pitää Yle Uutisten verkkouutisten laadullisesta tasosta kiinni. 

Heidän mielestään pelkkä lukijamäärien seuraaminen ei voi olla tärkein mittari, jolla 

mitataan uutisten tärkeyttä ja sitä kautta Yle Uutisten olemassaolon oikeutusta. Vaikka 

haastateltavat suhtautuvat varauksellisesti suurten klikkausmäärien tavoitteluun, 

jokainen ymmärtää isojen lukijamäärien merkityksen ja kokevat sen myös luonnollisena 

tekijänä tiedotusvälineiden välisessä uutiskilpailussa. Yksi haastateltavista pitää 

suurten klikkausmäärien tavoittelua pelkästään positiivisena. 

 



 

 

32 

 

Se on hyvä asia. Sehän vaan kertoo sen, että me ollaan onnistuttu otsikoinnissa 
ja onnistuttu tekemään sellaista, mikä kiinnostaa kriittistä massaa. (vastaaja 2) 

 

Tässä alaotsikossa käsiteltiin sitä, mihin haastateltavat haluaisivat Yle Uutisten 

verkkouutisten keskittyvän tulevaisuudessa. Vastauksissa tuli vahvasti esille, että 

toimittajien mielestä joitakin uutisaiheita pitäisi karsia uutistarjonnasta. He mainitsivat 

nimeltä osan Tilastokeskuksen materiaalista. Osa toimittajista haluaisi tuoda 

verkkouutisiin enemmän tavallisen ihmisen ääntä kuuluviin muun muassa lukujen 

lisäksi. 

 

Keskustelin haastateltavien kanssa viihteellisyydestä ja sen merkityksestä Yle Uutisille. 

Vastausten perusteella on vaikea sanoa, miten viihteellisyys ja luotettavuus 

yhdistettäisiin. Toimittajat suhtautuivat pääsääntöisesti myönteisesti viihteellisyyden 

lisääntymiseen uutisissa, mutta he halusivat myös huolehtia siitä, että viihteellisyys ei 

syö Yle Uutisten uskottavuutta ja luotettavuutta. He pitävät viihteellisiä uutisia yhtenä 

keinona saada lisää lukijoita ja muokata Yle Uutisten brändiä uuteen suuntaan. 

Vastaajat eivät halua tehdä mitään viihteellistä hömppää, vaan selvästi he haluavat 

tehdä uutisia ilmiöiden takaa tai juttuja mielenkiintoisista aiheista, jotka ovat hyvin 

kirjoitettu. 

 

Suurten lukijamäärien tavoittelu on yksi keino mitata uutisten kiinnostavuutta verkossa. 

Haastateltavat suhtautuivat klikkausmäärien tavoitteluun ymmärtäväisesti, mutta 

painottivat, että isojen lukijamäärien tavoittelu ei voi olla ainoa kriteeri, millä Yle 

Uutisten olemassaoloa perustellaan tai uutisten merkittävyyttä mitataan. 

  

4.5 Kehityssuunnat 

  

Tässä alaluvussa toimittajat esittävät omia keinojaan siihen, miten he kehittäisivät Yle 

Uutisten verkkouutisia. Pyysin toimittajilta mahdollisimman konkreettisia ehdotuksia ja 

keinoja kehitystyöhön. Keräsin sellaisia asioita, joita pystytään siirtämään 

mahdollisimman helposti ja pienellä vaivalla käytäntöön. En esittänyt heille mitään 

reunaehtoja ideoinnille, vaan he saivat rauhassa ideoida ja ehdottaa niitä asioita, joiden 

he uskoivat vievän Yle Uutisten verkkouutisia nykyistä paremmiksi laadullisesti ja 

lukijamäärissä. 

 

Tässä tutkimuksessa aikaisemminkin esille tullut verkkoon tuotettavan materiaalin 
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vähentäminen tuli vastauksissa vahvasti esille. Toimittajat halusivat selvästi rajoittaa 

aiheiden määrää. 

 

Kyllä mä lähtisin siitä, että tiukasti raakataan sitä, mitä me sinne laitetaan. Mä 
pysähtyisin miettimään, että OK, mulla on tässä juttuaihe. Onko tämä oikeasti 
sellainen juttuaihe, mikä  pitää tehdä. Lähtisin karsimaan turhaa pois. Ei tarvitse 
tehdä helvetisti kaikkea kamaa. Voi tehdä vähemmän, mutta sitäkin parempaa. 
(vastaaja 1) 
 
Jos me aletaan miettiä yhtä juttua pitkään, niin juttujen määrä laskee ja niin kuin 
mä sanoin, aika voitaisiin saada siitä, että vähennetään niiden pakkopullien 
tekemistä. (vastaaja 4) 

 

Vastauksissa nousivat esille myös uudet aiheet, joilla voitaisiin saada lisää lukijoita. 

Vastaajat haluaisivat tehdä enemmän uutisia aiheista, joilla on lukijoille merkitystä. He 

myös kaipasivat enemmän tavallisen ihmisen ääntä uutisiin. 

 

Voisihan sitä kokeilla, että tekisi jostain aiheesta, mistä ei ole ennen tehty. Vaikea 
sanoa tähän kohtaan, mikä se sitten olisi. Että tota, onhan tavallisellakin 
ihmiselläkin seksielämää, ulkonäköpaineita tai meikkivertailuja tai jotain muuta 
tällaista. Voi nekin ajatella jotenkin kuluttajaystävällisinä uutisina tai 
terveysuutisina tai muuna. Ne ovat jotain  sellaisia aiheita, johon meillä ei ole 
oikein uskallusta mennä. Pelätään menevämme  johonkin, missä meidän ei 
kuuluisi olla. (vastaaja 2) 
 
Mun mielestä meillä on hirveen usein ja myös itse syyllistyin siihen kanssa, me 
ollaan tosi kliinisiä, kun me kirjoitetaan jostain katastrofista ulkomailla, me 
jätetään usein ne tavallisen ihmisen kommentit pois tai me kerrotaan niistä silleen 
toteavasti, että näin siellä kuoli ja sillä selvä. En mä tarkoita mitään tunteilla 
mässäilyä, mutta sitä tunnetta enemmän  mukaan, koska se on osa meidän 
virkamiesmäistä ilmettä, että me etäännytetään itsemme  siitä. (vastaaja 4) 

 

Nykyään otsikot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia siinä, kuinka paljon uutinen saa 

lukijoita osakseen. Tämän voi helposti havaita esimerkiksi Ampparit.com-sivustolta. 

Otsikointiin keskittyminen nähtiin yhtenä keinona parantaa Yle Uutisten nettiuutisten 

kiinnostavuutta. 

 

Jos miettii otsikkoa, niin, syyllistyn siihen itsekin, ensiksi tekee jutun ja sitten 
alkaa miettiä otsikkoa ja siinä vaiheessa on jo kiire lykätä juttu ulos. Otsikkoon ei 
siis kiinnitä tarpeeksi huomioita. Myönnän sen, että laitan jotakin vaan otsikoksi, 
vaikka pitäisi enemmän miettiä,  mikä se otsikko olisi. Ei ole paha, jos otsikon 
miettimiseen kuluu enemmän aikaa kuin puoli minuuttia. (vastaaja 1) 

 

Vastaajat kaipasivat henkilökohtaiseen osaamiseen päivittämistä. Vastauksista ilmeni, 

että koulutusta pitäisi saada enemmän eri aihealueista ja niiden käsittelystä. Myös 

työvoiman määrän lisääminen Uutiset Nyt -deskissä nähtiin tarpeellisena hyvän 

journalistisen tason ylläpitämiseksi. 
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Myöskin sellainen ihan pieni yksinkertainen asia kuin toimittajien kouluttaminen. 
Me ollaan puhuttu yli vuosi siitä, että saataisko me talouskoulutus, kahden tunnin 
koulutus, jossa käytäis perusasiat läpi. Ja mä tiedän, että osa yötoimittajista 
haluaisi vastaavaa ulkomaantoimittamisesta. Ei ole vaan aikaa tai resursseja. 
Siis ihan tämmöisiä pieniä perusasioita. (vastaaja 3) 
 
Väen määrä tästä tuskin enää kasvaa, niin tavallaan onhan se sillä lailla, että jos 
meidän  pitää saada kaikki aloitetut talous ja politiikka, liikenne ja rikossaagat, 
joita me ollaan  joskus aloitettu, saada pakettiin, niin ei meillä ole oikein sitä 
väkeä miettimään niitä eri aiheita. Noista työkaluista vielä, että vitsi kun saisi 
ideointitilaa enemmän, mutta nythän sellaista ei ole olemassa. Se tapahtuu 
omassa päässä kesken yöunien oikeastaan, että tämä  olisi kaikista työkaluista 
terävin, joka me voitaisiin saada. Ihan tällaista perinteistä journalistista 
brainstormaamista aiheista. Yhdessä nimenomaan. (vastaaja 2) 

 

Haastateltavat toivoivat myös esimiehiltään kautta linjan selkeämpää näkemystä siitä, 

mitä saa kirjoittaa ja millä näkökulmalla. 

 
Meillä on taitavia kirjoittajia, mutta monella takaraivossa painaa, että me ollaan 
Yle ja meidän pitää kirjoittaa asiallisesti. Meidän pitäisi saada tukea, oikein isoilta 
pomoilta, että te voitte kirjoittaa vapaammin, että ei se ole paha juttu, voi siis 
hakea rajojaan. Ei tämä  kaikkien juttujen kohdalla päde, mutta kevyempien 
aiheiden. — — joiltain on tullut tukea rennompaa tyyliin, mutta ei kaikilta. Mä 
kaipaisin tukea sieltä tasolta saakka, että voitte lähteä kevyempään linjaan, siis 
että juttuja olisi mukavampi lukea. — — Tilanne on ristiriitainen. (vastaaja 1) 
 
Uutisjohtamisessa on tietysti henkilöstä riippuen, että kaikkea ei tartte tehdä aina. 
Ja sitten, että oltaisiin rohkeampia siinä sanomaan niin kun että ei tehdä, koska 
me keskitytään tähän johonkin muuhun ja tän tyyppisiä. (vastaaja 3) 

 

Tässä alaluvussa toimittajat antoivat konkreettisia ehdotuksia siihen, kuinka Yle Uutisia 

voitaisiin kehittää entistä paremmiksi ja luettavimmiksi. Vastauksissa nousi esille monta 

tapaa ja niistä voisi olla hyötyä Yle Uutisten kehitystyössä. Niin kuin aiemmissakin 

alaluvuissa toimittajat ehdottivat juttumäärän karsimista ja tätä kautta keskittymistä 

tarkemmin valikoituihin aiheisiin. Aiheiden kirjoon toivottiin lisäksi monipuolisuutta ja 

tukea tekemiseen. Jäykästä Yle-leimasta halutaan ainakin osittain eroon juttuja 

kirjoittaessa. 

 

4.6 Miten 25–44-vuotiaat yleisöt mukaan? 

 

Tässä alaluvussa paneudutaan siihen, kuinka toimittajat houkuttelisivat lukijoiksi 

enemmän 25–44-vuotiaita lukijoita Yle Uutisten verkkosivuille. Mainittu ikäryhmä on 

haastava, koska se on liikkuvaista omien mediarutiiniensa suhteen. Ylipäänsä 

nuoremmat käyttäjät ovat mediasuhteiltaan yksilöllisiä, eikä yleistyksiä voida tehdä. 

(Rahja, 2013, 22). 25–44–vuotiaat yleisöt ovat esillä vahvasti esillä omana ryhmänään 
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eri mediatalojen omissa tutkimuksissa sekä markkinatutkimusyritys Finnpanelin 

tutkimuksissa. (Esim. Sanoma, 2013 ja Finnpanel, 2014) Ylelle tämä ikäryhmä on myös 

suuri haaste, kuten jo aiemmin johdantoluvussa tuotiin esille. Pitää muistaa, että 25–

44-ikäryhmän sisällä on pienempiä ikäryhmiä, mutta päätin ottaa tutkimukseen mukaan 

tämän laajan ikäryhmän, koska se on hyvin kattava ja sitä kautta ikäryhmä antaa 

haastateltaville hyvät mahdollisuudet ideointiin ilman tiukkoja reunaehtoja. Lisäksi 

kyseistä ikäryhmää käytetään yleisesti yleisötutkimuksissa. 

 

Vastauksissa korostui muutamia aihetta, jotka ovat esteenä, sille, että nuoret 

verkonkäyttäjät eivät tule Yle Uutisten nettiuutisten pariin. Haastateltavat kokivat 

vahvasti, että lukijat eivät tule Ylen sivuille suoraan, vaan yksittäisen uutisen perässä. 

 

No, musta vähän tuntuu, että vaikka me alettaisiin tehtaileen ihan törkeen paljon 
just niitä 25-44 -vuotiaille juttuja, niin löytäiskö sittenkään meidän sivuille. Tuntuu, 
että se on jotenkin tässä meidän imagossa, että ei ne edes tuu sinne kattomaan, 
kun niillä on niin  vahva käsitys, että siellä on niin kuivia aiheita siellä Ylen 
sivuilla. Käykö siinä sitten niin, kun tulee se meidän viimeinenkin lukija, 
kuusikymppinen eliittivaikuttaja sinne ja se on  täynnä kaikkea sokeri-, 
limsajuttuja, niin se meneekin pois. (vastaaja 2) 
 
Kyllä sinne pitäisi saada sitä tavaraa koko ajan, että olisi joku syy käydä sivuille. 
Ensiksi tullaan Amppareiden kautta ja sitten huomataan, että hei täällä on tätä 
viihteellisempää, mutta myös asiallisempia uutisia. Sitten hokataan, että mähän 
voin mennä suoraan Ylen sivuille ja näin saataisiin jää murrettua. Ei siis tultaisi 
Amppareiden tai Facebookin kautta Ylen sivuille, vaan käyttäisiin oikeasti Ylen 
sivuilla. Siihen menee aikaa, mutta en mä näe sitä mahdottomana. (vastaaja 1) 

 

Jälleen kerran vastauksissa tuli esille Yleisradion maine asiallisena ja luotettavana 

uutistoimistona. Tämä on vahva syy siihen, miksi vastaajat uskovat nuorten lukijoiden 

määrän olevan pieni verrattuna vanhempiin käyttäjäryhmiin. Esille nousi myös 

otsikoinnin merkitys uutisissa. Toimittajien mielestä hyvällä otsikoinnilla saadaan nuoria 

kiinnostumaan Yle Uutisten aiheista. 

 

Meidän pitäis päästä eroon siitä, mitä meillä on, että tämä ei voi olla meidän aihe 
ja me ei voida tehdä tätä ja muuta ja päästä sitä kautta eroon siitä meidän 
kuivasta aiheesta. Mä luulen, että se Ylen kuiva maine on just se monta kertaa 
se suurin syy, miksi meidän sivuille  ei tulla tai miksi ei kiinnosta nuorempia. 
Jos me saadaan vapaasti tehdä tai ei oo kauhean rajoitetta, mistä me tehdään ja 
käydä koko ajan sitä keskustelua, että sopiiko tää meille ja eikä tehdä pelkästään 
pakkopullia ja eikä jämähdetä siihen vanhaan Yle on tämä näin, niin se voisi 
auttaa paljon. Totta kai meidän sivujen täytyy näyttää hyvältä ja täytyy olla 
kiinnostavasti olla esitettynä ne asiat. (vastaaja 4) 

 

Juttuaiheiden tarkka valinta ja hyvä otsikointi ovat haastateltavien mielestä lääkkeitä, 

joilla nuoria lukijoita saataisiin houkuteltua enemmän Yle Uutisten lukijoiksi. Tämä olisi 
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myös tapa saada nuoret myös vakituisemmiksi Ylen uutisten käyttäjiksi. 

Haastateltavien mielestä jotkin aiheet, jotka kiinnostavat laajoja massoja puuttuvat tai 

niitä on vähän tarjolla. 

 

Mun mielestä ihan yksinkertaisesti, kiinnostavasti kirjoitetut uutiset saattavat 
vetää yllättävän paljon ihmisiä ja myös nuoria ihmisiä, koska kyllä ne haluaa 
seurata maailmaa. Mut sitten toisaalta myöskin siis uutisaiheiden valinta, meillä 
pitäis olla ihan selkeesti  enemmän semmoista human interestiä, semmoista ei 
niin sanotusti kovaa uutista, vaan semmosta niinku perheisiin liittyvää, 
harrastuksiin liittyvää, eläimiin liittyvää, vaikka jotain tän tyyppistä. Ja sitten 
toisaalta, mitkä vetävät hirveen hyvin, mitä meillä tehdään melko  vähän, siis 
tiedeuutiset, arkeologia, historia, taidehistoria, tän tyyppiset, avaruus, ne vetää 
sitä nuorta porukkaa ja jos ne tehdään hyvin ja asianmukaisesti, niin varmasti 
vetää. (vastaaja 3) 

 

Vastaajat tarttuivat kiinni myös viihteellisyyden käsitteeseen. Viihteellisyyden määrä on 

kasvanut pitkän aikaa uutisoinnissa. Toimittajien mielestä viihdeuutiset eivät ole 

kovinkaan houkutteleva tapa saada nuoret lukijat kiinnostumaan Ylen uutisista. 

Vastaajien mielestä monet mediatalot ovat jo paljon edellä Yleä, joten kilpailuun ei 

kannata lähteä mukaan, ja sille ei koettu olevan edes suurta tarvetta. 

 

Mutta meillä ei ole yksinkertaisesti resursseja lähtee kilpailemaan niiden 
iltapäivälehtien  kanssa, joten mun mielestä meillä ei ole myöskään tarvetta 
lähtee siihen. Että tottakai, jos ne liittyy oleellisesti johonkin asiaan, vaikka 
Ahteiden tapaus, joka on mun mielestä mennyt  välillä jo keltaisen lehdistön 
piiriin, niin se on ilman muuta selvä, koska se on myös  yhteiskunnallinen asia 
tai jotkut Ruotsin kuninkaalliset, jotka kiinnostavat ihan hirveesti,  joka tavallaan 
kuitenkin löytyy erilaisia nyansseja tai mitä nyt Suomessa vois olla, ilmiöitä. 
Ilmiöitä, ei niinkään juoruja, vaan ilmiöitä. (vastaaja 3) 
 
Ne nuoret, jotka ovat kiinnostuneet viihde- ja juorupuolesta meidän pitäisi saada 
kiinnostumaan meistä viihdeuutisten määrää lisäämällä, jolloin ne tulevat meidän 
sivuille  ja ne saattavat kiinnostua niistä muistakin uutisista. Eli silloin otsikointi 
nousee tärkeään rooliin. Sitten on niitäkin, että uutiset ovat informatiivisia ja 
lyhyitä. Täytyy myös palvella niitäkin. Yle tekee sitä jo ja ne, jotka pitävät siitä 
linjasta, tulevat meidän sivuille jo nyt. Hankala ryhmä onkin ne, jotka tykkäävät 
enemmän viihteellisyydestä ja joita me ei olla houkuteltu meidän sivuille, niin 
kyllä se otsikoinnista lähtee. Todennäköisesti ne tulevat  katsomaan meidän 
sivuja Amppareiden tai Facebookin kautta. (vastaaja 1) 

 

Toimittajat törmäävät kirjoittaessaan kevyempiä juttuja Ylen asialliseen ja jäykkään 

maineeseen, mutta myös kollegoiden ja esimiesten ristiriitaiseen suhtautumiseen. 

 

Mun mielestä paitsi, että pitäis antaa myös vastuuta, niin myös tehdä selväksi 
ihmisille, että on annettu oikeus tehdä näin, koska mä törmään hirveän usein 
sellaiseen toverituomioistuimeen, joka tulee sitten huutelemaan kaapin takaa, 
että no niin, nyt taas tämmöistä ja tämmöistä tehty. Miksei sitä ja tätä ja tuota 
tehty. Miksi tää on näin tehty ja  voi, voi, kyllä on taas maine pilalla, kun 
tämmöistä tehdään. Mua ärsyttää se, että toisaalta meitä uutistoimiston väkeä 
kannustetaan kirjoittamaan kiinnostavia juttuja ja kiinnostavasti  ja muuten. Sit 
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siellä on osa porukkaa, joka laulaa porukassa vieressä, että väärin tehty ja väärä 
aihe ja ainakin väärä toteutustapa ja vaikka ois saanut tehdäkin, niin se on 
nostettu  liian korkeelle. Sitten taas johdosta tulee ristiriitaista, että toisaalta 
kannustetaan tekemään  ja siten kun sä teet ja joku on näkyvällä paikalla, niin 
sitten soitetaan, että laskekaa alemmas ja käydään aamun kokouksessa, että 
pitikö tätä sittenkään tehdä. Mun mielestä viestit johdolta ja työkavereilta on hyvin 
ristiriitaisia ja raivostuttavia. (vastaaja 4) 

 

Tässä alaluvussa käsiteltiin sitä, millaisia keinoja haastateltavilla on saada Ylen 

nettiuutisille nykyistä enemmän nuoria, 25–44-vuotiaita lukijoita. Nuoret pitäisi saada 

paremmin tutustumaan Yle Uutisten tarjontaan netissä. Houkuttelu tapahtuisi 

yksittäisillä nettijutuilla, joiden kautta lukijat huomaisivat, että sivuilla on muutakin 

mielenkiintoista. Vastaajien mielestä tämä olisi keino, jolla nuoria lukijoita pystyttäisiin 

koukuttamaan Ylen uutisten vakikäyttäjiksi. Lisäksi hyvin otsikoidut ja kirjoitetut 

uutisjutut ovat yksi avain nuorten yleisöjen houkuttelemiseen. Toimittajat totesivat, että 

juorut ja julkkisuutiset eivät kuulu Ylen tehtäviin, mutta viihteellisiä juttuja voidaan 

kirjoittaa, jos niillä on laajempaa merkitystä, kuten erilaiset ilmiöuutiset. Tässä kohtaa 

kyseeseen voisivat tulla ohjelmaformaattien ympärille kasvaneet ilmiöt, joita voisi olla 

muun muassa reality-sarjojen suosio. 

 

4.7 Kehityksen esteet 

 

Tässä alaluvussa tuodaan esille niitä seikkoja, jotka haastateltavien mielestä ovat 

esteenä heidän esittelemilleen parannuskeinoille Yle Uutisten verkkotarjonnassa. 

Pyysin toimittajalta yleisesti esimerkkejä niistä asioista, jotka haittaavat heidän 

työtänsä. 

 

Suuri työmäärä koettiin usein syyksi sille, miksi mielenkiintoisiin aiheisiin ei voida 

keskittyä kunnolla. Tämä korostui varsinkin ulkomaan vuoroissa, joissa pitää seurata 

kansainvälisiä uutistoimistoja hyvin tarkasti. 

 
Monta kertaa se on niin, että mä puhun nyt niistä ulkomaan vuoroista, kun mä 
niitä tällä hetkellä eniten teen. Hirvee osa siitä ajasta menee just siihen, että sä 
keskityt seuraamaan sitä jonoa, mitä sieltä tulee, että sulta ei mee mitään 
tärkeetä ohi. Sitten sä poimit ittelles, että tämän vois hoitaa ja tämän. Sitten sä 
yrität hoitaa jotain ja sitten sieltä päälliköltä tulee omia, että tää ja tää pitäis hoitaa 
ja radion deskiltä tulee omansa, että seuraavaan  lähetykseen sähke tästä ja 
tästä. Se on koko ajan semmoista, että sulla on asioita, johon sä  voisit paneutua 
tarkemmin, jos olis aikaa ja sä kirjoitat juttuja, joita sä haluaisit hioa enemmän, 
mutta sulla ei oo siihen aikaa.  Hirveen usein se menee siihen, että sä hoidat ne 
tärkeet ja pakolliset, tämä pitää olla, pois ja ne kiinnostavat jää hoitamatta sen 
takia, että sä kirjoitat ne kaikki vinku-Intian paikallisvaalit ja jälleen kerran 
pommiräjähdyksessä kuolleet kaksi ihmistä. Sitten sulla on joku kiinnostava aihe, 
mutta siihen ei ole koskaan aikaa. (vastaaja 4) 
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Kyllähän aikapula vaikuttaa työhön. Jos on vaikka viisitoista juttua rivissä, sen 
sijaan, että niitä olisi viisi, niin onhan se erilaista, kuinka niitä aiheita pystyy 
pureskelemaan ja tekemään sen journalistisen työn taustalla, niin kyllä se 
hankaloittaa sitä. Jos ei ole aikaa miettiä, kuinka jutun saisi mielenkiintoiseksi, 
vaan oksentaa siihen koneen näytölle, niin on sillä merkitystä. Kyllä ulkomaan 
toimittajavuoroissa on päiviä, että mennään yli kymmenen juttua reippaastikin ja 
voi olla päiviä, että tekee pari, kolme juttua. (vastaaja1) 
 
Meillä on vielä se erikoispaine, kun me ei olla puhtaasti nettitoimitus, vaan me 
ollaan uutistoimisto, jolloin varsinkin radio vinkuu, niin kuin ne eilen vinkui 
sähkettä, jotka ei välttämättä mun mielestä ole niin tärkeitä, että ne pitäis olla 
netissä, mut samalla kun ne tehdään radioon, niin nettiin ne voi laittaa kans. Mut 
siitä tulee yks semmoinen painolasti, mikä ei oo muissa välineissä samalla 
tavalla. Mä en näkis sitä huonona asiana, mutta se pitäis tavallaan miettiä 
johdollisesti vähän eri tavalla. (vastaaja 3) 

 

Vastaajat toivovat, että Uutiset Nyt -deskistä luodaan oma nettitoimituksensa. Sen 

tuottamasta materiaalista radio ja televisio voisivat tehdä omat versionsa välineisiin. 

Haastateltavien mielestä tilanne on sekava, koska pitää palvella netin lukijoita hyvillä 

jutuilla, mutta myös radiota ja televisiota sähkemateriaalilla. Tämän asetelman 

haastatellut toimittajat kokivat raskaaksi työssään ja toivoivat siihen parannusta. 

 

Mehän ollaan niitä nettitoimittajia tässä, mutta kun meillä on tämä tuplarooli, joka 
kahlitsee meitä tosi paljon eli tää kun me ollaan samalla uutistoimisto, että olisi 
tosi mahtavaa, jos voitaisiin olla pelkästään nettitoimitus, koska nythän se 
tarkoittaa tavallaan sitä, että meidän pitää aika tarkkaan seurata semmoiset 
Pakistanissa kymmenen  kuolonuhria vaatineet kuoloniskut, jotka ovat päivittäisiä 
tai joka toinen päivittäisiä. Se vie  aika paljon tilaa siltä, että sä voit kirjoittaa 
hyvän nettijutun, koska se pitää olla mietitty ja  rakennettu aika hyvin. Ei siinä 
oikein aika riitä, jos sä teet jonkun aiheen nettiin ja sähkeeksikin, jos sä rakennat 
sen sähkemuotoon. Siinä on aika iso työ rakentaa siitä  nettikielistä. Se on 
kuitenkin aika erilainen kieli, mitä käytetään nettitekstiin. (vastaaja 2) 

 

Uutiset Nyt -deskissä työskentelee vakituisia, määräaikaisia ja tuntityöntekijöitä. Lisäksi 

kesäaikana kesätyöntekijät tuovat oman lisänsä uutistoimiston arkeen. Yhdeksi 

kehityksen esteenä vastauksissa mainittiin toimittajien työkokemuksen vaihtelut 

uutistyössä. 

 

Mutta tottakai, meillä on liian vähän väkeä tällä hetkellä ihan selvästi ja siitä 
johtuen  meillä on välillä aika kokematonta väkeä vastuullisissa vuoroissa, mikä 
saattaa näkyä virheinä, koska yritetään hätäisesti tehdä jotain ja se ei mene aina 
oikein ja niin edelleen. (vastaaja 3) 

 

Yhdeksi kehityksen esteeksi toimittajat sanoivat muutosvastarinnan. Heidän 

vastauksissaan tuli ilmi se, että jotkut toimittajakollegoista ei katso hyvällä uuden 

kokeilemista uutistyössä. Uuden kokeilemisella tarkoitetaan tässä uusia aiheita tai 

esitystapoja. 
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Kyllä mä sinänsä vielä oon luottavainen siihen, että me voidaan olla kiinnostavia, 
mutta laiva kääntyy tosi hitaasti ja sen takia, että pahimmat jäärät jää kohta 
eläkkeelle. Mä uskon, että riittävän pitkään rummuttaa ja kuitenkin niin paljon on 
sitä väkeä, joka samaa mieltä siitä, mitä meidän pitää tehdä, niin ne epäilevät 
Tuomaat jää vähemmistöön, mutta kyllä se on tuskastuttavan hidasta, miten se 
etenee ja miten sitä saadaan. Kyllä mä oon luottavainen. Ylemmillä tahoilla on 
kuitenkin sitä porukkaa, joka on sitä mieltä, että me voidaan muuttua ja meidän 
pitää muuttua ja meidän kannattaa muuttua. (vastaaja 4) 
 
Aina on ihmisiä, jotka vastustavat isoja muutoksia. Onhan se periaatteessa 
pysyä siinä vanhassa ja turvallisessa kuin ottaa pieni riski, lähteä kokeilemaan 
uutta. (vastaaja 1) 
 
Ei siitä ole montaa vuotta, kun teki jotain oikein nykypäivän nettiaihetta, niin kuuli 
70-luvulta asti talossa olleelta, että tällaisiako me nykyään tehdään ja tuhahdus. 
Joskus pelottaa, että se on se status quo tai se vallitseva ilmapiiri talossa. 
Nykyisillä nettiaiheilla se voi tarkoittaa esimerkiksi sellaista ilmiötä kuin Angry 
Birds tai muuta. (vastaaja 2) 

 

Haastateltavien vastauksista nousivat esille parhaiten edellä mainitut kehityksen esteet. 

Iso työmäärä koettiin vastauksissa selvästi rasittavammaksi tekijäksi, mikä estää 

enemmän netinomaisten uutissisältöjen hankkimisen ja tekemisen ja sitä kautta 

kiinnostavien nettiaiheiden tuottamisen. Lisäksi uusille asioille skeptinen ilmapiiri 

saattoi estää aiheiden kirjoittamisen. Tekijät eivät halunneet ottaa riskiä, koska eivät 

tahtoneet kuulla kollegoidensa negatiivista palautetta tekemisistään. 

4.8 Yhteenveto 

 

Edellisten alalukujen aikana olen nostanut esille niitä teemoja, jotka tulivat toimittajien 

vastauksissa vahvimmin ilmi, ja jotka hahmottelin ennen teemahaastatteluita. 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että toimittajat ovat pääpiirteissään tyytyväisiä 

Yle Uutisten verkkouutisiin, mutta parannettavaa on paljon aiheiden valinnassa, 

työkulttuurissa ja uusien yleisöjen saavuttamisessa. Lisäksi vastauksissa tuli ilmi muita 

aiheita, joihin toimittajat halusivat parannuksia. Näihin kuuluu muun muassa aiheiden 

karsiminen ja ennalta valittuihin aiheisiin keskittyminen. 

 

Vastausmateriaalista ilmeni jonkinasteinen paradoksaalinen suhtautuminen Yleen 

liitetyn luotettavuuden ja entistä radikaalimpien aihevalintojen välillä. Tämä näkyi siinä, 

että vastaajat eivät osanneet antaa selviä vaihtoehtoja siihen, miten Yle Uutiset voisivat 

saada uusia yleisöjä ilman, että uutisten luotettavuus kärsisi. Kysymys on kaiken 

kaikkiaan haastava ja siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Haastateltavat toivat esille 

runsaasti Yle Uutisten nauttimaa luottamusta. Heidän vastauksistaan on havaittavissa 
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lähes jonkinlainen ylpeys siitä, että he tekevät uutisia, jotka perustuvat faktoihin ja 

niiden taustat ovat tarkistettu. Samalla kun toimittajat nostavat luottamuksen 

merkityksen korkealle, niin he pitävät sitä myös taakkana. Heidän mukaansa luottamus 

tekee Yle Uutisista tylsän ja kankean, viranomaismaisen uutiskanavan. Vastauksissa 

todettiin, että uutisten luottamus estää uutisia kehittymästä rennompaan ja 

houkuttelevampaan suuntaan. Toimittajat pitävät kuitenkin mieluummin kiinni 

saavutetusta arvostuksesta ja luottamuksesta kuin alkaisivat tehdä houkuttelevampia 

otsikoita ja juttuja millä hinnalla tahansa. 

 

Tutkimukseen osallistuneet toimittajat kiinnittivät huomiotaan uutisjuttujen otsikointiin. 

He olivat tyytyväisiä siihen, että Yle Uutiset eivät ole menneet mukaan liikaa 

klikkausten metsästämiseen, esimerkiksi Ampparit.com-uutisportaalissa. Tässä kohtaa 

he toivat esille iltapäivälehtien juttujen otsikoinnin, joka voi olla harhaanjohtavaa. 

Toimittajille oli tärkeää, että otsikko lunastaa kirjoitetun uutisjutun ja että otsikossa 

tuodaan selvästi lukijalle esille se, mitä juttu pitää sisällään. Toimittajat eivät pitäneet 

houkuttelevia otsikoita kuitenkaan pahana asiana, kunhan pääasia otsikko ei johda 

lukijaa harhaan ja sitä ole tehty pelkästään klikkauksia haalimaan. Toimittajat esittivät, 

että juttujen hyvään ja kiinnostavaan otsikointiin pitää laittaa enemmän voimavaroja, ja 

näin uutisista tulisi luetumpia yhdessä hyvän tekstirungon kanssa. 

 

Vastaajien mielestä Yle Uutisten verkkouutiset ovat korkealaatuisia, ja ne kertovat 

hyvin yhteiskunnan tärkeistä tapahtumista ja prosesseista. Toimittajien mielestä 

viihteellisyyden määrää voisi kasvattaa jonkin verran Yle Uutisten tarjonnassa. Samaan 

hengenvetoon suljettiin pois keltaisen lehdistön juoru-uutiset julkisuudenhenkilöistä. 

Tällaiseen Ylen ei pitäisi keskittyä ja siihen ei nähty olevan edes resursseja. 

Viihteellisyys nähtiin enemmän ilmiöiden selittämisenä viihdeuutisten takana. Yhdessä 

vastauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että viihteellisyys on osa ihmisten elämää ja 

näin Ylekin voi olla mukana siinä tietyissä määrissä. Esimerkkinä mainittiin, että 

tärkeää on se, miten viihteellisen jutun kirjoittaa. Haastateltavan mielestä tylsästä 

aiheesta voi saada viihteellisen ja kiinnostavan jutun, jos osaa esittää asian oikein. 

Toimittajat halusivat myös rajoja viihteellisten uutisten kirjoittamisessa. Rajat 

määrittelisivät, mitkä aiheet on syytä jättää kirjoittamatta ja mihin voi tarttua. Tässä 

kohtaa olisi hyvä käydä keskustelua esimiehen tai kollegoiden kanssa, joilta saisi 

vahvistuksen asialle. Toimittajat kaipasivat erityisesti esimiehien asettavan selviä 

reunaehtoja, millaisista aiheista saa kirjoittaa, kun tavoitellaan verkkoyleisöjä Yle 

Uutisten sivuille. 
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Tutkimuksessani toimittajat kokivat, että Yle Uutiset tuottaa liikaa uutisia verkkoon. He 

ehdottivat uutisaiheiden karsintaa sekä keskittymistä nykyistä suppeampaan joukkoon 

aiheita. Vastauksissa ilmeni, että resurssi, joka kuluu suuren uutismäärän tekemiseen, 

voitaisiin kohdistaa suunnitellusti etukäteen valittuihin aiheisiin. Toimittajat kritisoivat 

varman päälle pelaamista, minkä heidän mielestään takia vähäpätöisetkin uutiset 

tehdään, koska se kuuluu Ylen tehtäviin. Tässä vaiheessa esille nousi 

Tilastokeskuksen tilastojen pohjalta tehdyt uutiset.  

 

Yksi keino menestyä uutiskilpailussa voisi olla erottautuminen muista. Haastatellut 

toimittajat haluaisivat enemmän aikaa omien aiheiden etsimiseen ja kehittämiseen, 

joilla mahdollistetaan tämä kehitys. Vastauksissa oltiin huolissaan siitä, että toimittajat 

ovat vieraantuneet todellisuudesta ja näin uutisjuttuihin ei saada tarpeeksi kansalaisen, 

ihmisten ääntä ja näkökulmaa. Toimittajat ehdottivat myös rohkeampaa mukaan menoa 

nykyajan ihmisiä koskeviin aiheisiin, jotka saattavat olla toimittajien mielestä 

luotettavana ja kankeana pidetylle Yle Uutisille vieras maaperä. Näitä ovat muun 

muassa seksi ja erilaiset muotiin, hyvinvointiin ja kauneuteen liittyvät juttuaiheet, joista 

toivottiin ilmiöuutisia. Aiemmin tässä alaluvussa puhuttiin viihdeuutisten tekemistä 

ilmiöuutisina, eikä suoraan esimerkiksi iltapäivälehtien ja viihdesivustojen kirjoittamina 

juoru-uutisina. 

 

Tutkimuksessa käsiteltiin myös nuoria yleisöjä, jolla tarkoitettiin 25–44-vuotiaita 

henkilöitä. Vastaajille heitettynä haasteena oli näiden yleisöjen saaminen nykyistä 

enemmän Yle Uutisten verkkosivujen käyttäjiksi. Toimittajat olivat yksimielisiä siitä, että 

Yle Uutisilla ei ole mahdollisuutta lähteä tekemään juurikaan nykyisestä asiapitoisesta 

linjasta poikkeavia uutissisältöjä. Nuorien yleisöjen houkuttelemiseksi vastaajat 

ehdottivat hyvin otsikoituja ja kirjoitettuja juttuja, jotka johdattaisivat nuoria sivuille. 

Tämän jälkeen käyttäjät voisivat löytää muuta mielenkiintoista uutisten nettisivujen 

tarjonnasta. Toimittajat arvelivat nuoria yleisöjä kiinnostavan vapaa-aikaan ja 

perheeseen liittyvät sisällöt, eivätkä niinkään politiikan ja talouden uutiset. 

 

Kuten on aiemmin todettu tässä tutkimuksessa, haastatellut neljä toimittajaa ovat 

kokeneita uutistoimittajia suhteellisen nuoreen ikäänsä nähden. He ovat työskennelleet 

muissakin tiedotusvälineessä kuin ainoastaan Ylessä. Vastauksissa tuli esille 

ammattitaidon vaaliminen uutistoimittajan työssä. He kokivat, että yhtiön pitäisi tarjota 

enemmän koulutusta toimittajille, koska sitä ei koettu olevan tällä hetkellä tarpeeksi. 
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Konkreettisena ehdotuksena tuli talouskurssin järjestäminen ja perehdyttäminen 

talouden käsitteisiin. Tämä on mielestäni perusteltua, koska talousuutiset ovat 

näkyvässä roolissa Ylenkin uutisoinnissa. Tästä kertovat esimerkiksi talousuutisten 

omat osiot television ja radion uutislähetysten sisällä. Yleensä ensimmäinen versio 

uutisesta kuitenkin kirjoitetaan Uutiset Nyt -deskissä, ja se päätyy muiden välineiden 

lähetyksiin. 

 

5 PÄÄTELMÄT JA KEHITYSIDEAT 

 

Mediakenttä muuttuu ja sirpaloituu jatkuvasti kovaa vauhtia. Keskustelu ja analysointi 

mediakentän muuttumisesta saavat palstatilaa eri tiedotusvälineissä. Ennen kaikkea 

puhutaan printtimedian haasteista, joita ovat ennen kaikkea lukijamäärien lasku sekä 

mainostajien siirtyminen yhä enemmän verkkomarkkinoinnin pariin. TNS Gallupin 

tilastojen mukaan verkkomediamainonta kasvoi 19,3 prosenttia vuoden 2013 

joulukuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan (TNS Gallup). Samalla 

vertailujaksolla varsinaisten sanomalehtien ja aikakauslehtien mainostulot tippuivat 

kummallakin yli 10 prosenttia. Yksi tärkeä osa mediakentän murrosta ovat uutiset, joita 

kulutetaan runsaasti. Kulutukseen vaikuttavat uutisten laaja tarjonta, useat uutisten 

tarjoajat ja internetin joustava käyttö, jonka mahdollistavat tabletit ja älypuhelimet. 

Tutkimuksessani halusin tietää, mitä neljä ennalta valittua toimittajaa ajattelee Yle 

Uutisten nykytarjonnasta ja miten he kehittäisivät niitä vallitsevassa, kovassa 

kilpailutilanteessa eri tiedotusvälineiden välillä. 

 

Kun haastattelin uutistoimittajia, huomasin nopeasti, että he pitävät Yle Uutisia 

korkealaatuisina ja luotettavina. Tämä kertoo mielestäni arvostuksesta omaa ja muiden 

toimittajien tekemää työtä kohtaan. Tässä vaiheessa voidaan puhua Yle-laadun 

vaalimisesta, jota toimittajat pitävät tärkeänä asiana, vaikka eivät suoraan sano sitä. 

Vastaukset kertovat myös siitä, että toimittajat ovat sisäistäneet Ylen arvot, joihin 

kuuluvat riippumattomuus, luotettavuus ja ihmisen kunnioittaminen (Yleisradio, 2012). 

Keskusteluissa havaitsin myös, että haastatellut olivat tyytyväisiä siitä, että he olivat 

nimenomaan töissä Yleisradiossa tekemässä uutisia, koska he kokivat uutiset 

laadukkaiksi. Ainoa Ylen kanssa samassa kategoriassa kilpaileva tiedotusväline 

Suomessa koettiin olevan Helsingin Sanomat, koska muut mediayhtiöt olivat jo selvästi 

viihteellisempiä tai ainakin tuovat viihdettä tarjonnassaan vahvasti esille. 
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Toimittajien haastatteluissa nousi esiin monia ideoita siitä, miten Yle Uutisten 

verkkouutisointia voitaisiin kehittää.  Haastatteluissa esiin nousseet ideat olen 

tiivistänyt kahdeksaan toimenpidesuositukseen, jotka esittelen tässä luvussa.  

Kehitysideat ovat: 

 

 Uutistoimiston toimittajien juttukeikat 

 Lisää verkostoitumista  

 Erikoistunutta toimittajuutta 

 Enemmän koulutusta ja kielenhuoltoa 

 Iskevyyttä otsikkoklinikalla 

 Vähemmän, mutta parempia uutisaiheita 

 Uusia näkökulmia viihdeuutisiin 

 Lisää vuoropuhelua työyhteisöön 

 

Seuraavissa neljässä alaluvussa olen koonnut kehitysideat laajempien 

kokonaisuuksien alle.  

 

5.1 Toimituksellisen osaamisen vahvistaminen 

 

Toimittajat kamppailevat työssään selvässä ristipaineessa. Luotettavuudesta halutaan 

pitää kiinni, mutta samalla halutaan päästä eroon Yleä leimaavasta jäykkyydestä ja 

jopa byrokraattisesta leimasta uutisoinnissa. Toimittajat haluavat uutisiin lisää tavallisia 

ihmisiä ja heidän mielipiteitään ja tunteitaan. Tällä keinolla he pyrkivät tekemään 

pesäeroa osin virallisena ja kuivana pitämäänsä Yle Uutisiin. Käytännössä tämä on 

mielestäni haastavaa, koska Uutiset Nyt -deskin toimittajat eivät käy juttukeikoilla 

tapaamassa tavallisia ihmisiä, vaan he haastattelevat pääosin puhelimitse 

viranomaisia, poliitikkoja, virkamiehiä ja eri alojen asiantuntijoita. Tässä olisi selvä 

kehitysehdotus työprosessiin.  

 

Uutisdeskin toimittajilla olisi välillä työpäiviä, jolloin he voivat käydä juttukeikalla. 

Samalla he voisivat tehdä mahdollisuuksien mukaan version myös radioon tai 

televisioon. Kuitenkin nettijutun tai verkkoreportaasin kirjoittaminen pysyisi juttukeikan 

pääasiana ja versiot muihin välineisiin syntyisivät mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi 

juttukeikan suunnittelemiseen pitää olla tarpeeksi aikaa. Toimittajille pitäisi järjestää 

myös koulutusta kuvien ottamiseen nettijuttuja varten. Tämä lisäisi oman työn 



 

 

44 

 

mielekkyyttä ja kannustaisi jatkuvampaan ideointiprosessiin tulevien juttukeikkojen 

osalta, kun onnistuneita juttuja on toteutunut. 

 

Yksi toimittajan tärkeimpiä vahvuuksia on olla luova ja keksiä mahdollisimman hyviä 

juttuideoita, jotka jalostuvat mahdollisimman kiinnostaviksi uutisjutuiksi. Tällä hetkellä 

Uutiset Nyt -deskin toimittajien verkostoituminen eri alojen henkilöiden kanssa on 

pitkälti tai ainoastaan toimittajan oman aktiivisuuden varassa, koska työaikana ei ole 

mahdollista päästä tapaamaan haastateltavia kasvotusten. Yhteistyökumppaneiden 

henkilökohtainen tunteminen ja luottamussuhteen rakentaminen auttaisivat toimittajaa 

hankkimaan uusia aiheita ja jopa skuuppeja, jotka ovat yksi keino erottua muista 

viestintätaloista.  

 

Tästä syystä mahdollisimman monelle toimittajalle olisi taattava mahdollisuus kerätä 

ympärille laaja verkosto asiantuntijoita, poliitikkoja ja muita yhteiskunnan 

näköalapaikoilla olevia henkilöitä. Työnantajan tulisi rohkaista toimittajia 

verkostoitumaan ja kannustaa osallistumaan erilaisiin seminaareihin ja medialle 

järjestettyihin tapaamisiin työajalla ja sen ulkopuolella. Tässä yhteydessä ei pidä 

unohtaa niin sanotun tavallisen ihmisen ääntä. Myös heidän äänensä pitäisi kuulua 

uutisjutuissa. Tällä tavalla saisimme juttuihin enemmän syvyyttää ja etäisyyttä 

byrokratiaan. Haastateltavien avulla Uutiset Nyt -deskin sisätöissä työskentelevä 

toimittaja pääsisi kiinni mielenkiintoisiin aiheisiin, jotka toisivat Ylelle lisää uusia lukijoita 

ja vahvistaisivat entuudestaan uskollisten lukijoiden tunnetta Yle Uutisten verkkouutisia 

kohtaan.  

 

Toimituksellista osaamista voisi syventää erikoistumisella. Viime aikoina on puhuttu 

yleistoimittajuuden käsitteen heikentymisestä ja erikoistoimittajuuden vahvistumisesta. 

Tämä ilmenee muun muassa Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunasen Tulkinta ja 

mielipiteellisyys toimittajan työssä - alustuksesta. Alustuksen mukaan välineissä 

pyritään kehittämään sekä yleistoimittajuutta että tiettyihin aiheisiin tai aloihin 

erikoistunutta toimittajuutta. (Reunanen, 2013, 15.)  

 

Tästä syystä jokainen Uutiset Nyt -deskin toimittaja voisi alkaa profiloitua 

yleistoimittajuuden sijaan yksityiskohtaisempiin aiheisiin, joista he tietävät laajasti ja 

syvällisesti. Aihepiirejä voivat olla esimerkiksi luonto, tiede, viihde, tekniikka, terveys ja 

muoti. Toimittajat saavat ja heitä kannustetaan keskittymään tietyn alan asiantuntijaksi 

toimituksen sisällä. Toimittajilla on myös vastuu seurata omaa alaansa ja tuottaa siltä 
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uutisia. Yle Uutiset varaisi heille tarpeeksi aikaa toteuttaa uutishankintaa ja kirjoittaa 

uutisia. Tarvittaessa toimittaja voisi osallistua omaa erikoisalaa koskevaan 

koulutukseen tai seminaareihin Ylen sisällä tai ulkopuolella. Näin toimittajat kehittäisivät 

itseään ja pitäisivät markkina-arvonsa korkealla epävakaassa ja yt-neuvotteluiden 

rasittamassa mediakentässä. Myös motivoituneisuus ja työnkuvan monipuolisuus 

kasvaisivat. Tämän ansiosta Yle Uutiset saisi entistä pätevämpiä ja asiantuntevia 

toimittajia. 

 

5.2 Kirjoitustaitojen kehittäminen 

 

Toimittajat kaipasivat vastauksissaan nykyistä enemmän oman ammattitaidon 

päivittämistä ja koulutusta. Toimittajien koulutusta pitäisi laajentaa nykyistä enemmän 

kielenhuoltoon. Kieli on toimittajalle tärkeä, ellei tärkein väline, ja sen vaaliminen olisi 

ehdottoman tärkeää. Uutistoimiston toimittajille pitäisi järjestää säännöllisesti ja välillä 

tarpeen mukaan kielenhuoltoa.  

 

Koulutuksessa käytäisiin läpi oikeinkirjoitusta ja murrettaisiin toimittajien kielenkäyttöön 

liittyviä rutiineja kielihuoltajien johdolla. Rutiinien purkaminen voisi olla yksi keino saada 

kirjoitetuista verkkouutisista nykyistä elävämpää ja lukijaystävällisempää. 

Kielenhuollossa huomioitaisiin nykyiset ja tulevat trendit uutistekstiin. Yksi näistä 

trendeistä on kuluttajien voimakkaasti lisääntyvä mobiilikäyttö (TNS Gallup, 2013). 

Myös toimittajan omaa vastuuta itsensä aktiivisesta kouluttautumisesta pitäisi lisätä 

nykyisestä ja Ylen tulisi tukea sitä kaikin tavoin. Tässä esimerkkeinä voisi olla 

osallistuminen talon omiin ja ulkopuolisiin koulutuksiin sekä seminaareihin. 

 

Toimittajat kokivat uutisten otsikoinnin myös tärkeäksi tekijäksi, jolla Yle Uutisten 

verkkouutisten houkuttelevuutta voisi parantaa nykyisestä. Samaan hengenvetoon 

toimittajat muistuttivat myös, että otsikon täytyy pitää paikkansa ja se ei saa johtaa 

lukijaa harhaan. Kiinnostavan otsikoinnin merkitys nousi esille, kun pyysin toimittajia 

kertomaan keinoja, joilla 25–44-vuotiaita lukijoita saataisiin nykyistä enemmän Yle 

Uutisten käyttäjiksi. Toimittajien mielestä juuri otsikointi on yksi avaintekijä nuorten 

yleisöjen saamisessa Ylen verkkouutisten käyttäjiksi.  

 

Otsikoinnista onkin tullut erittäin tärkeä elementti, kun eri viestintävälineet haluavat 

erottautua toisistaan. Tästä on hyvä esimerkki jo aiemminkin tässä tutkimuksessa 
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mainittu Ampparit.com-sivusto, joka kerää eri välineiden uutisia verkkosivulleen. Hyvää 

otsikkoa on vaikea määritellä. Joskus lyhyt ja informatiivinen otsikko houkuttelee 

lukijoita. Joskus taas lukijat kokevat kaksoispisteillä ja väliviivoilla rakennetun otsikon 

kiinnostavaksi. Olisikin tärkeää kyetä arvioimaan, miten erilaiset otsikot toimivat ja 

millaisia otsikoita kannattaa käyttää missäkin tilanteessa. 

 

Ehdotankin, että Uutiset Nyt -deskin toimittajille järjestettäisiin “otsikkoklinikoita”, joiden 

tarkoituksena olisi oppia käyttämään otsikoita paremmin ja tehokkaammin. 

Otsikkoklinikat olisivat koulutustilaisuuksia tai työpajoja, joissa voitaisiin esimerkiksi 

tarkastella eri tiedotusvälineiden otsikoita, etsiä hyviä ja huonoja esimerkkejä ja käydä 

läpi hyvän suomen kielen otsikoille asettamia ehtoja. Tarkoituksena olisi siis hyvän 

otsikon metsästäminen: parempien otsikointivalmiuksien antaminen toimittajille.  

Otsikkoklinikoilla olisi myös tärkeää käydä läpi otsikon ja tekstin suhdetta toisiinsa eli 

sitä, millä tavoin otsikko paitsi herättää kiinnostuksen, myös lunastaa tekstin 

mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Koulutuksen järjestäjä voisi olla myös Ylen 

ulkopuolinen taho, joka on erikoistunut hyvään verkkokirjoittamiseen. 

 

5.3 Juttusisältöjen kehittäminen 

 

Toimittajien haastatteluvastauksissa näkyi selvästi halu rajata uutisissa käsiteltäviä 

aiheiden määrää ja keskittyä yleisöjä kiinnostavien aiheiden tuottamiseen 

verkkosivuille. Samasta asiasta puhui aiemmin tässä tutkimuksessa Ylen uutis- ja 

ajankohtaistoiminnan internetpäällikkö Mika Rahkonen. Hänen mukaansa juttujen 

määrää pitäisi vähentää ja tehdä valitut aiheet hyvin ja isosti. Esimerkkinä 

protokollamaisesta uutisoinnista toimittajien vastauksissa tulivat esille Tilastokeskuksen 

säännöllisesti tulevat tiedotteet.  

 

Parannuksena toimittajien esittämiin epäkohtiin toimituksen esimiehet valitsisivat 

selkeästi ja mahdollisimman aukottomasti aiheet, joista Yle Uutiset tekisivät juttuja 

verkkoon. Tavoitteena olisi juurruttaa nykyisiin työtapoihin selvä prosessi, joka karsisi 

toimittajien vastauksissa esiintyneet pakolliset uutisaiheet pois ja niiden tilalle tulisi 

enemmän mietittyjä ja omia uutisaiheita. Osa aiheista vaatii aina konsultaatiota 

esimiehen ja toimittajan välillä, jos aihe on esimerkiksi yhteiskunnallisesti arka tai sen 

faktat ovat liian hataralla pohjalla. Tämä dialogi kuuluu normaaliin toimitustyöhön. 

Dialogin avulla luotaisiin yhteisiä pelisääntöjä ja estettäisiin virheellisen tai 
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epäkiinnostavan tiedon julkaiseminen aikaisessa vaiheessa.  

 

Monelle suurelle suomalaiselle mediatalolle viihdeuutiset ovat tärkeä ja lukijoita 

houkutteleva osa kokonaistarjontaa. Muun muassa MTV:llä ja Nelosella on omat 

viihdeosionsa verkkosivuillaan. Osa medioista on keskittynyt lähestulkoon pelkästään 

viihdeuutisiin, kuten Seiska ja Stara. Yle Uutisten olisi turha lähteä mukaan 

kilpailemaan kokeneiden viihdeuutisoijien kanssa, koska etumatka on pitkä ja uusi 

profiloituminen nykyisten toimijoiden haastajana ei tekisi välttämättä hyvää Ylen 

imagolle eikä yhtiön arvoille. Haastatellut toimittajat ovat tästä samaa mieltä. Yle 

Uutiset tuottaa jonkin verran viihdeuutisia, mutta ei säännöllisesti. Ne ovat muun 

muassa suomalaisia artistihaastatteluja tai korkean profiilin ulkomaalaisten julkisuuden 

henkilöiden edesottamuksia.  

 

Koska suomalainen viihdeuutiskenttä on hyvin valloitettu ja tekijöitä on paljon, Yle 

Uutisten kannattaisi keskittyä enemmän ilmiöiden ja henkilöiden taustoittavaan ja 

selittävään rooliin. Yksittäisten julkisuuden henkilöiden rantakuvat tai parisuhde-elämä 

ovat uutisia, joita tehdään koko ajan, mutta nykyisen julkkiskulttuurin valottaminen jää 

vähälle. Miksi joku henkilö on nyt kiinnostava, miksi taas joku toinen ei enää ole? Miten 

julkisuuskulttuuri on muuttunut 2000-luvulla ja sitä ennen? Mikä on uusi tai tuleva trendi 

julkkiskulttuurissa? Ovatko bikinikuvat ja niiden suosio aina yhtä taattu? Ylen rooli 

tässä voisi olla enemmän selittävä ja analyyttinen kuin viihdeuutisia suoltava koneisto. 

Tällä ei tarkoiteta kansanvalistusta harjoittavaa toimintaa, vaan kiinnostavaa ja uutta 

genreä, jonka tekemiseen voisivat osallistua julkisuuden henkilöt itse, alan tutkijat sekä 

verkkoyleisö. Tästä syystä Yle Uutisten pitäisi kehittää vaihtoehtoisia keinoja tuoda 

ihmisiä kiinnostavia viihdeuutisia esille, koska olisihan viihdeuutisista kertominen myös 

eräänlaista viihdeuutisointia. 

 

5.4 Työyhteisön vuoropuhelun lisääminen 

 

Työelämän muutokset ovat usein haaste työyhteisölle. Haastateltujen toimittajien 

vastauksissa tuli esille kollegoiden monenkirjava suhtautuminen aiheisiin, joita Yle 

Uutiset voi tehdä verkkoyleisön luettavaksi tai ei voi. Yksi haasteltavista puhui tässä 

kohdassa toverituomioistuimesta. Koska verkkomaailma ja sen vaatimukset menevät 

lujaa vauhtia eteenpäin, olisi hyvä säännöllisesti tai tarvittaessa kerrata yhdessä 

pelisäännöt ja reunaehdot, jotka koskevat uutisointia. Tällä vältettäisiin työyhteisön 
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ilmapiiriä huonontavat ristiriidat ja kaikilla olisi mahdollisimman samanlainen käsitys 

asioista. Mielipide-eroja on varmasti aina olemassa ihmisten välillä siitä, miten asiat 

pitäisi tehdä. Loppujen lopuksi työnantaja päättää ja ohjeistaa, millaista materiaalia se 

haluaa, että toimittajat tuottavat Ylen nimissä ja mitä ei. Kuitenkin olisi ensiarvoisen 

tärkeää ottaa toimittajat keskustelemaan ja muokkaamaan yhteisiä pelisääntöjä Yle 

Uutisten verkkouutisten kehitystyössä.  

 

Ehdotankin toimituksen ulkopuolista asiantuntijaa tai asiantuntijoita keskustelemaan 

esimiesten ja työntekijöiden kanssa siitä, minkälaiseen uutisointiin Yle Uutisten 

kannattaisi suunnata resurssejaan tulevaisuudessa. Samalla tulisi esille ulkopuolisen 

asiantuntijan mielipide nykyisestä uutisoinnin tasosta ja sen vahvuuksista ja 

heikkouksista. Pääasia olisi, että esimiehet ja työntekijät saisivat työhönsä uusia ideoita 

ja näkökulmia, joilla voitaisiin tehdä jatkossa selkeälinjaista uutisointia. Tavoitteena olisi 

myös se, että tuuletetaan asenteita omaa työtä kohtaan. Näiden toimenpiteiden 

ansiosta aiemmin mainittuun toverituomioistuimeen ei tarvitsisi enää palata ja 

työilmapiiri paranisi toimituksessa. 

 

Opinnäytetyöni perustana ovat kokeneiden, 25–44-vuotiaiden toimittajien verkkouutisiin 

liittyvät konkreettiset kehitysideat. Tutkimukseni materiaali voisi avata keskustelua Yle 

Uutisten verkkokirjoittamisesta ja sen kehittämisestä. Myös toimitustyön 

ongelmakohtien paljastuminen voisi parantaa työprosesseja. Tutkimukseni käyttö 

osana Ylen sisäisessä verkkokoulutuksessa ja varsinkin uusien kesätoimittajien 

kohdalla olisi suositeltavaa. Myös vuoropuhelu yleisön kanssa Ylen verkkosivuilla 

tutkimukseni päähuomioista voisi tuoda lisää näkökulmia uutisten tekijöille. 

Tutkimukseni ei tarvitse rajoittua pelkästään Yleen, vaan se liittyy laajalti käytävään 

keskusteluun median nykytilasta, haasteista ja tulevaisuudesta. Jatkotutkimuksena olisi 

hyvä tarkastella myös sitä, mitkä ovat Yle Uutisten esimiesten näkemykset Yle Uutisten 

uutistarjontaan ja kehitykseen. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää, missä toimittajat ja 

esimiehet ovat samaa mieltä ja missä tulee esiin eroavaisuuksia Yle Uutisten 

kehittämisessä. 
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LIITE 

 

Kysymykset teemahaastatteluun: 

 

Mistä verkkouutisoinnissa on kysymys? 

 

Määrittele, millainen on hyvä verkkouutinen? Millainen on huono verkkouutinen? 

Hyvä otsikko, ingressi ja leipäteksti? 

Mitkä ovat hyviä tapoja käyttää kuvaa verkkouutisessa? 

Videota? 

Miten verkkouutinen eroaa on muiden välineiden uutisista: printtimediaan, radioon ja 

televisioon? 

 

Millaisina pidät YLE Uutisten verkkouutisia tällä hetkellä? 

Vahvuudet? Syyt? 

Heikkoudet? Syyt? 

Millaisia ne ovat verrattuna kilpailijoihin (MTV3 ja HS) 

 

Millaisiin asioihin YLE Uutisten verkkouutisten pitäisi keskittyä? 

Luotettavuus: kuinka tärkeänä pidät YLE Uutisten luotettavuutta ja miksi? 

Lukijoiden houkuttelu kiinnostavilla aiheilla: viihteellisyys kasvaa online-

uutistuotannossa. Pitäisikö Ylen mennä mukaan enemmän vai ei? Miksi? 

Miten suhtaudut suurien klikkausmäärien tavoitteluun? 

Voiko YLE Uutiset olla samalla asiallinen ja luotettava, mutta myös mielenkiintoinen? 

Kuinka onnistuu tai ei onnistu? Onko mahdoton yhtälö? 

Miten YLE Uutiset sijoittuu muihin mediataloihin nähden, kun puhutaan edellä 

mainituista asioista? ( luotettavuudesta ja viihteellisyydestä?) Perustelut? 

 

Miten kehittäisit YLE Uutisten verkkouutisia? 

Konkreettisia työkaluja ja esimerkkejä käytännön tavoista 

 

Miten houkuttelisit enemmän YLE Uutisten verkkouutisille nuoria aikuisia eli 25-44 -

vuotiaita lukijoita? 

Konkreettisia keinoja 
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Erilaisia aihevalintoja? 

Erilaisia kirjoitustyylejä? 

 

Kehityksen esteet 

Mitkä asiat estävät YLE Uutisten verkkouutisten kehitystä? 

Kuinka viihteelliseksi voidaan mennä? 

Jäädäänkö asiallisiksi ja mauttomiksi? 

Aikapula töissä? 

Pula hyvistä aiheista? 

Ovatko toimituskäytännöt esteenä? 


