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MONIMEDIAKOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄÄN 

Tämä opinnäytetyö on tutkielma, jonka aineisto koostuu Diakonia-ammattikorkeakoulusta 
valmistuneista medianomeista. Tutkimuskysykset olivat: Miten medianomit ovat sijoittuneet 
työelämään? Vastasiko journalismikoulutus työelämän käytäntöjä? Aineisto kerättiin Webropol-
kyselytyökalun avulla, sekä puolistrukturoiduilla puhelinhaastatteluilla. Tutkielman otos oli 
kymmenen valmistunutta medianomia, joista viisi oli aloittanut opintonsa vuonna 2008 ja viisi 
vuonna 2009. Vastaukset kerättiin maalis-huhtikuun 2014 aikana. 

Media-alan muuttuessa nopeasti Diakonia-ammattikorkeakoulusta valistuneiden medianomien 
ajankohtaiset kokemukset koulutuksesta ja työelämästä ovat tärkeitä. Turun 
ammattikorkeakouluun siirtynyttä journalismikoulutusta kehitetään jatkuvasti, joten tästä työstä 
on hyötyä koulutusohjelmaa kehitettäessä. Tutkielma on suunnattu Turun ammattikorkeakoulun 
media-alan henkilökunnalle, opiskelijoille ja journalismikoulutukseen hakeville henkilöille. 
Journalismi elää tällä hetkellä murroksen aikaa. Taloudellinen tilanne on syönyt alan työpaikkoja 
ja toistuvat henkilöstövähennykset kuormittavat toimituksia. Kysymys kuuluukin, miten Diakonia-
ammattikorkeakoulusta valmistuneille on käynyt työelämään siirtyessä?  

Tutkielman tulokset osoittivat, että Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneet medianomit 
ovat työllistyneet hyvin. Journalismikoulutuksen koettiin myös palvelevan hyvin vastaajien 
nykyisissä työtehtävissä ja monipuolista osaamista arvostetaan työelämässä. Vastanneet myös 
pitävät työstään, mikä on tärkeää esimerkiksi työssä jaksamisen kannalta. Koulutuksen tämän 
hetken suurimpana haasteena on nopeasti muuttuvan media-alan tietojen ja taitojen jatkuva 
päivittäminen opetukseen.  
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the needs and demands of today´s working environment. The research is based on given 
survey answers by multiskilled journalists who have studied and graduated from Diaconia 
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survey and semi-structured telephone interviews. The survey was taken by ten people. The 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö selvitti Diakonia-ammattikorkeakoulusta viestinnän koulu-

tusohjelmasta medianomiksi valmistuneiden työelämäkokemuksia. Työn tavoite 

oli selvittää, millaisissa työtehtävissä henkilöt ovat valmistumisen jälkeen työs-

kennelleet ja miten koulutus on vastannut työelämän käytäntöjä. Tutkielma on 

laadullinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty Webropol-kyselyn ja puolistruktu-

roitujen haastatteluiden avulla. Samankaltainen opinnäytetyö on toteutettu Dia-

konia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2003 (Nenonen 2003). Media-alan muut-

tuessa nopeasti medianomien kokemukset koulutuksesta ja työelämästä on 

tärkeää päivittää ajan tasalle. Tutkielma on suunnattu Turun ammattikorkeakou-

lussa media-alan opettajina työskenteleville, opiskelijoille ja journalistikoulutuk-

seen hakeville henkilöille. Tavoitteena oli koota haastateltavilta kehitysehdotuk-

sia, joita opetussuunnitelman laatijat voivat käyttää hyödyksi Turun ammattikor-

keakoulussa. 

Opinnäytetyö keskittyy erityisesti journalismiin suuntautuvaan koulutukseen.  

Viestinnän koulutusohjelmaa markkinoitiin monimediatoimittajakoulutuksena 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2006). Viestintäalan työpaikat muuttuvat jatku-

vasti, joten tämä työ kartoittaa, miten monipuolisesti monimediatoimittajat ovat 

työllistyneet.  Keväällä 2014 on viimeisiä hetkiä, kun Diakonia-

ammattikorkeakoulusta viestinnän koulutusohjelmasta aloittaneita valmistuu. 

Koulutus siirtyi Turun ammattikorkeakouluun vuonna 2011. Monien haastatelta-

vien opinnot suoritettiin koulutusohjelman siirron vuoksi loppuun Turun ammat-

tikorkeakoulussa. 

Opinnäytetyö keskittyy viimeisimpiin Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistu-

neisiin kahteen eri vuosikurssiin, joiden opintojen aloitusvuodet ovat 2008 

(DIAKM08-ryhmä) ja 2009 (DIAKM09-ryhmä). Tutkielmassa on haastateltu yh-

teensä kymmentä medianomiksi valmistunutta henkilöä. Kummastakin vuosi-

kurssista oli mukana viisi henkilöä. Haastateltavat valikoituivat satunnaisesti 

arpomalla valmistuneiden oppilaiden kesken. 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 
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. 

Journalismi elää tällä hetkellä murroksen aikaa. Taloudellinen tilanne on syönyt 

alan työpaikkoja ja toistuvat henkilöstövähennykset kuormittavat toimituksia. 

Tuoreimpana esimerkkinä ovat Turun Sanomien ja Salon Seudun Sanomien 

toistuvat yt-neuvottelut (Salon Seudun Sanomat 2014; Turun Sanomat 2014a). 

Opetusministeriö on viime vuosina karsinut alan koulutusta. Esimerkiksi Kemi-

Tornion ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelma lakkautettiin, kun Ro-

vaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulut yhdistettiin Lapin ammattikor-

keakouluksi. (Yle 2014.)  

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TARKOITUS 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmis-

tuneiden medianomien työelämäkokemuksia. Ensimmäisenä tavoitteena oli sel-

vittää kohderyhmän työllistymistä ja sijoittumista työmarkkinoilla. Toisena tavoit-

teena oli selvittää valmistuneiden mielipiteitä koulutusohjelmasta ja sitä, onko 

heillä mielestään tarvittavat taidot työskennellä moniosaajana nykypäivän me-

diakentällä. Tarkoituksena oli tutkia vastaajien tyytyväisyyttä opintojen sisältöön 

sekä kerätä mahdollisia kehitysehdotuksia koulutusohjelman opetushenkilöstön 

käyttöön. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin 

valmistuneilta medianomeilta Webropol-kyselyn ja puolistrukturoidun teema-

haastattelun avulla. Teemahaastattelu tehtiin puhelimen välityksellä, puhelin-

haastatteluna.  

Tutkielmassa tarkasteltiin henkilöitä, jotka ovat työllistyneet media-alalle. Tavoit-

teeksi asetettiin toteuttaa kyselytutkimus Webropol-kyselytyökalua apuna käyt-

täen. Kyselyyn vastasivat DIAKM08- ja DIAKM09-ryhmistä valmistuneet henki-

löt. Molemmilta vuosikursseilta tutkimukseen osallistui viisi henkilöä, eli otos on 

yhteensä kymmenen vastaajaa. Tutkielma on suunnattu Turun ammattikorkea-

koulun media-alan opettajille, oppilaille ja mediakoulutukseen hakeville. Tut-

kielma on myös tarkoitettu alan työnantajien käyttöön. Vastaajien antamia tieto-

ja voidaan hyödyntää, kun pohditaan media-alan koulutuksen kehityssuuntia ja 

vastaavuutta työelämän tarpeisiin. 

Opinnäytetyötä ohjaavat seuraavat kysymykset: Miten koulutusohjelman ope-

tussuunnitelmat ovat vastanneet työelämän käytäntöjä? Millaisiin työtehtäviin 

valmistuneet ovat sijoittuneet? Miten koulutusta tulisi kehittää, jotta se vastaisi 

paremmin työelämän käytäntöjä? 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 
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3 MEDIANOMIKOULUTUS SUOMESSA 

3.1 Medianomi korkeakoulututkintonimikkeenä 

Viestintäala on toimialana erittäin laaja ja sisältää monenlaisia ammatteja ja 

työnimikkeitä. Kehitys on myös viemässä siihen suuntaan, että yhä useampi 

viestinnän ammattilainen tulee työskentelemään viestintätoimialan ulkopuolella. 

Osaamistarpeiden määrittäminen on alan nopean muutoksen vuoksi erityisen 

vaikeaa, sillä Internetin leviäminen on muuttanut alan työpaikkoja. Osaamistar-

peiden ennakointia on vaikeuttanut myös 2000-luvun loppupuolella alkanut 

taantuma. (Haara 2012, 4.) 

Medianomi on Suomessa melko uusi ammattinimeke. Termin huonosta tunnet-

tavuudesta kertoo esimerkiksi se, että Heikki Kuutin vuosina 2006 ja 2012 jul-

kaistuissa Mediasanasto-kirjoissa medianomi määritellään virheellisesti. Kuutin 

kirja määrittelee termin kahdella eri tavalla: 1) Viestintäalalla, erityisesti audiovi-

suaalisessa viestinnässä, suoritettu opistotasoinen tutkinto, sekä 2) Medianomi 

on ammattinimike audiovisuaalisen viestinnän tekniselle henkilökunnalle, kuten 

äänitarkkailijoille, kuvaajille ja leikkaajille. (Kuutti 2006, 134; Kuutti 2012, 118.)  

Medianomi on korkeakoulutasoinen tutkinto, johon opiskellaan ammattikorkea-

koulussa. Tutkintonimike liittyy kulttuurialaan ja kulttuurialan koulutukseen. Me-

dianomin tutkinto käsittää laajan kirjon erilaisia mediaan liittyviä suuntautumis-

vaihtoehtoja. Opintoluotsi-verkkosivusto määrittelee medianomin viestinnän 

ammattilaiseksi, joka työskentelee laajalla alueella kulttuurin, median, viihdete-

ollisuuden, kaupan, teollisuuden ja tietotekniikan parissa. Sivuston mukaan me-

dianomin työtehtävät vaihtelevat sen mukaan, miten koulutusohjelmassa voi 

suuntautua. Erilaisiksi suuntautumisvaihtoehdoiksi luetellaan digitaalinen vies-

tintä, graafinen viestintä, elokuva- ja tv-ilmaisu, journalismi sekä audiovisuaali-

nen media. (Opintoluotsi, 2014.) 

Turun ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 aloittavat medianomit valitsevat 

suuntautumisensa kolmesta eri erikoistumisalasta. Nämä ovat elokuva ja ani-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 
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maatio, journalismi sekä mainonnan suunnittelu. Journalismin erikoistumisalalla 

valmistutaan toimittajaksi radioon, televisioon, lehteen tai verkkotoimitukseen. 

Valmistuneet voivat työskennellä myös tiedottajana tai mediakasvattajana. (Tu-

run ammattikorkeakoulu 2014.) Vertailun vuoksi esimerkiksi Metropolia Ammat-

tikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman medianomit erikoistuvat 3D-

animointiin ja visualisointiin, graafiseen suunniteluun sekä digitaaliseen viestin-

tään (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013a). Koulutusnimikkeellä valmistunei-

den laajat suuntautumisvaihtoehdot osoittavat, että medianomi-tutkintonimike ei 

kerro valmistuneen toimenkuvaa työelämässä. 

Suomessa ammattikorkeakoulutasoista, puhtaasti journalismiin keskittyvää ope-

tusta, järjestetään tällä hetkellä kolmessa eri oppilaitoksessa: Turun ammatti-

korkeakoulussa, Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja Haaga-Helia ammat-

tikorkeakoulussa (Toimittajaksi.fi 2014). Journalismin välimaastoon voidaan lu-

kea Metropolia Ammattikorkeakoulun elokuvan ja television medianomit, jotka 

saavat tekniseen toteuttamiseen keskittyvää opetusta radioon, televisioon, elo-

kuvaan ja verkkomediaan. Valmistuneet voivat toimia esimerkiksi tv-toimittajana 

tai radiojuontajana. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013b). Yliopistotasoista 

journalismikoulutusta järjestävät Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja 

Svenska Social- och kommunal högskolan (Toimittajaksi.fi 2014). Journalismin 

välimaastoon voidaan katsoa kuuluvan Helsingin yliopiston viestinnän oppiaine, 

josta valmistuneista kolmasosa työskentelee journalistin työtehtävissä (Wahl-

roos 2011, 13). 

3.2 Viestinnän koulutus Diakonia-ammattikorkeakoulussa 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa medianomeja koulutettiin viestinnän koulutus-

ohjelmassa. Alkujaan Turun Kristilliseen opistoon kuulunut koulutus integroitiin 

vuonna 1997 Diakonia-ammattikorkeakouluun. Diakonia-ammattikorkeakoulun 

Turun yksikkö aloitti toimintansa vuonna 1998. Turun yksikössä toimi viestinnän 

ja viittomakielentulkin koulutusohjelmat. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 1997.) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 



11 

Monimediatoimittajakoulutuksen kokonaislaajuus oli 240 opintopistettä ja tutkin-

non normaali suoritusaika neljä vuotta. 

Koulutuksessa käytiin läpi laaja-alaisesti median eri toimintakentät (ks. Kuva 1 

& Kuva 2), kuten televisio-, radio- ja verkkojournalismi (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2006). Koulutuksessa painotettiin moniosaamista. Opiskeli-

jan erikoistumisvaihtoehtoina oli joko monimediajournalismi tai yhteisöjourna-

lismi (ks. Kuva 1).  Koulutusohjelman esittelyssä todetaan, että ”viestinnän kou-

lutusohjelma kouluttaa työelämän tarpeisiin monipuolisia journalismin ammatti-

laisia ja asiantuntijoita”. Opinto-oppaassa taas kuvaillaan, kuinka monime-

diajournalismin opintojaksolla opiskelija oppii työskentelemään monessa eri 

mediaympäristössä. Yhteisöjournalismin opintojaksossa opiskelija oppii kansa-

laislähtöisiä ja yhteisöjä valtauttavia journalistisia työtapoja. Opinto-oppaassa 

todetaan, että Diakonia-ammattikorkeakoulu toimii edelläkävijänä innovatiivisten 

toimintatapojen kehittämisessä työelämän tarpeisiin. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2006.)  

Ennen 2006 julkaistua opetussuunnitelmaa koulutusohjelmassa opetettiin sel-

keästi ensimmäinen vuosi radiotaitoja, toinen vuosi verkkotaitoja ja kolmas vuo-

si televisiotaitoja. 2006 julkaistussa opetussuunnitelmassa oli limitetty näiden 

kolmen osa-alueen opetusta. Tavoitteena oli, että ihmiset oppivat ajattelemaan 

joustavasti eri ilmaisumuotojen välillä. Myös työharjoitteluja siirrettiin opintojen 

loppupuolelle, jotta opiskelijoilla olisi paremmat edellytykset näyttää taitonsa 

työnantajille. (Alanko 2014.) Vuoden 2006 opetussuunnitelma (ks. Kuva 1 & 

Kuva 2) oli käytössä vielä vuonna 2009 aloittaneilla. Sen jälkeen opetussuunni-

telmaan tehtiin isompia muutoksia (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2006; 2010). 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 
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Kuva 1. Koulutusohjelman rakennekaavio (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2006) 

Viimeisillä Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneilla, vuonna 2010 aloitta-

neilla opiskelijoilla, oli käytössä uudistettu opetussuunnitelma.  Opetussuunni-

telmassa (2010) selkein muutos oli monimediajournalismin ulottuminen useam-

paan opintojaksoon. Lisäksi opetussuunnitelmaan lisättiin journalistista kirjoit-

tamista ja vaihtoehtoisten ammattiopintojen tarjontaa laajennettiin. Valittavana 

oli muun muassa mediayrittäjyyttä, dokumenttituotantoa, tutkivaa journalismia ja 

yhteisöllistä viestintää, kuten seurakuntien muutos- ja kriisiviestintää. (Diakonia-

ammattikorkekoulu 2010.)  

Koulutusohjelman verkkojulkaisu Tutkan merkitys on kasvanut koko ajan medi-

an siirtyessä Internetiin. Tutka toimii oppimisympäristönä, jossa pyritään niin 

lähelle työelämän rutiineja kuin korkeakouluympäristössä on mahdollista. Sivus-

toa kehitettiin erilaisten journalististen kokeilujen avulla. Tutkaan panostettiin 

aiempaa enemmän vuoden 2010 opetussuunnitelmassa, sillä esimerkiksi Tut-

kaan suoritettavien opintopisteiden määrää lisättiin huomattavasti.  Tällä hetkel-

lä Tutkaan tuotetaan entistä enemmän audio- ja videouutisia. (Alanko 2014.) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 
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Vuonna 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu päätti lakkauttaa viestinnän koulu-

tusohjelman (Turun Sanomat 2010a). Koulutusohjelma kuitenkin säilyi, sillä se 

siirrettiin vuoden 2011 alussa Turun ammattikorkeakouluun (Turun Sanomat 

2010b). Vuonna 2014 koulutusohjelma on osana Turun ammattikorkeakoulun 

Taideakatemian tulosalueen media-alan koulutusta. Koulutusohjelma nimettiin 

journalismin koulutusohjelmaksi.  Koulutusohjelman siirtyminen poisti opetus-

suunnitelmasta kirkolliseen tiedottamiseen liittyviä kursseja. Tällaisia olivat esi-

merkiksi seurakunnan viestintä, seurakunnan verkkoviestintä sekä seurakunnan 

muutos- ja kriisiviestintä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2006; Turun ammatti-

korkeakoulu 2014.) 

Koulutuksessa tehdään keväällä 2014 suurta rakenteellista muutosta. Uudessa 

vielä julkaisemattomassa opetussuunnitelmassa esitetään mallia, jossa kolmen 

eri koulutusohjelman opintoja yhdistetään media-alan koulutukseksi. Yhdistettä-

vät koulutusohjelmat ovat journalismin koulutusohjelma sekä elokuvan ja televi-

sion koulutusohjelma. Näistä vaihtoehdoista opiskelija erikoistuu valitsemaansa 

osa-alueeseen. (Turun ammattikorkeakoulu 2014.) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 
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Kuva 2. Opinto-opas 2006-2007 (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2006) 
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4 VIESTINTÄALA JA MEDIA 

4.1 Viestintäala, media ja journalismi 

Viestintäalasta puhuttaessa tarkoitetaan joukkoviestintää, jossa sanoma välite-

tään teknisillä keinoilla rajaamattomalle yleisölle. Joukkoviestintään luettuja toi-

mialueita ovat painoviestintä (kustantaminen ja painaminen), sähköinen viestin-

tä (radio- ja televisiotoiminta, verkko- ja mobiiliviestintä), tallenneviestintä (ääni- 

ja kuvatallenteet, videotuotanto, elokuvien tuotanto), markkinointiviestintä (mai-

nonta ja tiedottaminen). (Raittila ym. 2006, 21.)  

Media-käsitteen juuret ovat latinankielen sanassa medium, millä tarkoitetaan 

välittäjää tai välinettä, julkista tekemistä ja julkaisemista. Suomessa medialla 

tarkoitetaan joko yksittäistä välinettä tai yleiskäsitettä, jolla viitataan joukkovies-

tinnän kokonaisuuteen. Mediaksi lasketaan muun muassa radio, televisio, Inter-

net sekä sanoma- ja aikakauslehdet. (Nieminen & Pantti 2012, 14–15.)  

Journalismilla tarkoitetaan toimituksessa tehtävää tai vapaiden toimittajien te-

kemää työtä, joka on ajankohtaista ja faktoihin perustuvaa sanomien tuottamis-

ta joukkoviestimiin. Journalismi on joukkoviestintää ja vaatii sanomien välittämi-

sessä jonkin kanavan, kuten sanomalehden, aikakausilehden, radion tai televi-

sion. Yhteiskunnan näkökulmasta journalismi nähdään ympäröivän yhteiskun-

nan ja maailman tapahtumien ja kehityskulkujen tarkastelijaksi, kuvaajaksi ja 

selittäjäksi. Tavoitteena on pyrkiä mahdollisimman hyvään todellisuuden kuva-

ukseen tekstin, kuvan ja äänen avulla. (Kuutti 2012, 68.) 

4.2 Median muutos 

Joukkoviestintä-markkinoiden kasvu on 2000-luvulla perustunut pääosin säh-

köiseen viestintään (Kangaspunta 2013, 82; Tilastokeskus 2013). Digitalisoitu-

minen on muuttanut useiden eri toimialueiden liiketoimintaympäristöä ja suurin 

muutos on tapahtunut juuri media-alalla (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 
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8). Toimittajan työtavat ja toimenkuva pysyi lähes muuttumattomana 2000-

luvulle asti. Vasta sen jälkeen on koettu todellinen muutoksen aika. (Pietilä 

2007, 317.) Mediakulutus on ennenäkemättömän nopeassa muutoksessa Inter-

netin ja sosiaalisen median vuoksi. Muutoksesta huolimatta useimmat perintei-

set toimijat, jakelukanavat ja liiketoimintamallit menestyvät Suomessa edelleen. 

Moniin länsimaihin verrattuna esimerkiksi paperilehtien levikit ovat laskeneet 

hillitysti ja television katseluminuutit ovat lisääntyneet. Sanomalehdet, aikakaus-

lehdet ja televisio muodostavat edelleen suurimman osan viestintäalan koko-

naisliikevaihdosta. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 8.)  

Kuten jo aiemmin todettiin, viestintäalaa on muuttanut erityisen paljon Internetin 

käytön yleistyminen.  Verkon palvelut ovat siirtyneet tietokoneen lisäksi mobiili-

laitteisiin. Internet on tuonut uuden jakelukanavan perinteisten kanavien rinnal-

le, ollen perinteisiä jakelukanavia kustannustehokkaampi. Ennustettavissa on, 

että se voi korvata osan perinteisistä jakelukanavista, joiden selvät rajat ovat 

hämärtyneet. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 8.) Esimerkiksi sanomaleh-

den verkkolehdessä on videoita, jotka ovat verrattavissa televisiosisältöihin. 

Tämä kehitys on nähtävissä esimerkiksi Turun Sanomien verkkosivuilla, jossa 

on videoita, jotka vastaavat televisiosisältöjä (Turun Sanomat 2014b).  

Koulutustarpeiden ennakoinnissa viestintä-ala on erityisen ongelmallinen. Me-

dia-alan ammatit ja toimenkuvat muuttuvat teknologian nopean kehityksen 

vuoksi. Viestinnän työvoimatarpeita ei pystytä laskemaan niin tarkasti kuin esi-

merkiksi opettajien. Media-alalla tapahtuva rakennemuutos tuo myös mukanaan 

sen, että koulutus johtaa yhä harvemmin suoraan tiettyihin ammatteihin. Media-

alan ammattilaiset myös saattavat työskennellä työnimikkeillä, jotka eivät tilas-

tollisesti ole viestintäammatteja. (Raittila ym. 2006, 20-21.) 
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5 TUTKIELMAN TAUSTATIETOA JA TOTEUTUS 

5.1 Laadullinen tutkimus, kyselytutkimus ja teemahaastattelu  

Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena, eli kvalitatiivisena tutkimuksena. 

Laadullinen tutkimus selvittää ilmiön, siihen vaikuttavat tekijät ja niiden väliset 

riippuvuussuhteet (Kananen 2011, 15). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa anne-

taan tilaa yksittäisten henkilöiden näkökulmille ja kokemuksille. Tästä johtuen 

laadullisella tutkimuksella voidaan saada syvempää ja kokonaisvaltaisempaa 

käsitystä tutkittavasta asiasta ja haastateltavien näkemyksistä. (Kananen 2011, 

16.)  

Tämän tutkielman toteutustapa oli strukturoitu kyselylomaketutkimus, jonka li-

säksi toteutettiin puhelimella tehty puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tällä tar-

koitetaan, että haastattelukysymykset olivat kaikille samat, mutta haastateltavat 

vastasivat kysymyksiin omilla sanoilla (Hirsjärvi & Hurme, 2009, 47). Kyselylo-

maketutkimus toteutettiin Webropol-kyselytyökalulla (ks. Liite 1). Tutkielman 

aineiston laadukkuutta varmistettiin etukäteen sillä, että kyselylomaketutkimus 

toteutettiin mahdollisimman kattavasti. Teemahaastattelu tehtiin puhelimen 

avulla. Puhelinhaastattelu valikoitui haastattelutavaksi, koska se oli kustannus-

tehokkain tapa tavoittaa ympäri Suomea ja ulkomailla asuvia haastateltavia. 

Puhelinhaastattelulla oli myös tarkoitus motivoida haastateltavia vastaamaan 

henkilökohtaisia aiheita käsittelevään kyselylomakkeeseen. Haastattelussa on 

suuremmat mahdollisuudet motivoida henkilöitä kuin lomaketutkimuksessa ja se 

sopii paremmin emotionaalisille ja intiimeille alueille. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 

36.) Haastattelu on yksinkertaisimmillaan kysymysten esittämistä ja vastausten 

saamista. Puhelinhaastattelua varten tehtiin haastattelurunko, jonka mukaan 

haastattelu eteni. Tämä varmisti haastattelun aikaisen keskustelun kohdistami-

sen oikeisiin ja tutkielman kannalta keskeisiin asioihin. Tärkeää on, että haastat-

telija on aktiivinen kuuntelija ja antaa vastaajalle tilaa. Se että haastattelija on 

aktiivinen kuuntelija, voi olla olennaisempaa, kuin kysymysten esittäminen. 

(Hirsjärvi & Hurme 2009, 103.) 
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Suurin osa Webropol-kyselyn kysymyksistä oli strukturoituja kysymyksiä (ks. 

Liite 1). Strukturoidulla kysymyksellä tarkoitetaan sitä, että kysymyksissä vasta-

usvaihtoehdot ovat valmiiksi valittuja (Kananen 2011, 31). Kyselyssä esitettiin 

mielipidekysymyksiä medianomikoulutuksesta. Niissä käytettiin asteikkoa, joi-

den ääripäät olivat täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä (Kananen 2011, 34). 

Esimerkiksi medianomikoulutuksen antamia taitoja eri kanaviin, kuten radiotyö-

hön, arvioitiin asteikolla, jonka ääripäinä oli erittäin huonot ja erittäin hyvät. Käy-

tössä oli kysymyksestä riippuen 5- tai 6-portainen asteikko. Kyselyssä oli lisäksi 

muutama avoin kysymys, joiden kautta kartoitettiin esimerkiksi mistä me-

dianomikoulutuksen sisällyttämästä opetuksesta on ollut vastaajalle hyötyä työ-

elämän kannalta.  

5.2 Taustatietoa tutkielman otoksesta 

Kohderyhmänä oli Diakonia-ammattkorkeakoulusta valmistuneet medianomit 

DIAKM08- ja DIAKM09-ryhmistä. Molemmilta vuosikursseilta tutkielmaan osal-

listui viisi henkilöä, eli otos oli yhteensä kymmenen. Molemmilla ryhmillä oli sa-

ma opetussuunnitelma (ks. Kuva 1 & Kuva 2). Otos on arvottu valmistuneiden 

opiskelijoiden kesken. Arvottuja henkilöitä lähestyttiin ensin sosiaalisen median 

kautta keväällä 2014, jolloin kysyttiin halukkuutta osallistua tutkielmaan. Yksi 

henkilö kieltäytyi vastaamasta, joten hänen kohdallaan arvottiin uudestaan. 

Opinnäytetyön tutkielman kohderyhmän ikähaara sijoittuu 25-29-ikävuoden vä-

liin. Valtaosa vastanneista asuu suuressa kaupungissa. Vastaajat esiintyvät 

opinnäytetyössä anonyymisti, koska työssä käsiteltävät aiheet voidaan kokea 

arkaluontoisiksi. Tutkielmaan valikoidut henkilöt ovat opinnäytetyön tekijälle tut-

tuja, koska tekijän aloitusryhmä on DIAKM09.  

Diakonia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2010 aloittanut DIAKM10-ryhmä on 

rajattu tutkimusryhmästä pois, sillä heidän tavoitevalmistumisajankohtansa oli 

joulukuussa 2013. Heillä ei oletettavasti ole tutkielman kannalta merkittävää 

kokemusta valmistumisen jälkeisestä työelämästä. Haastatteluhetkellä työttö-

mänä olevat henkilöt hyväksyttiin tutkielman vastaajiksi.  
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5.3 Kyselylomaketutkimuksen ja puhelinhaastattelun toteutus 

Opinnäytetyön ensisijainen aineisto kerättiin Webropol-kyselyohjelman avulla. 

Tämän lisäksi luottamuksen vahvistamiseksi toteutettiin puolistrukturoitu puhe-

linhaastattelu, joka sisälsi kuusi kysymystä (ks. Liite 2). Webropol-kyselyn linkki 

oli avoinna 2.4.2014–13.4.2014. Tuona aikana kaikki kymmenen vastaajaa vas-

tasivat kyselyn lisäksi puhelinhaastatteluun. Puhelimella tehdyt haastattelut tal-

lennettiin puhelinhybridillä. Haastattelut kestivät henkilöstä riippuen 5-15 mi-

nuuttia. 

Kvalitatiivisen aineiston analyysissä itse havainnointi alkaa jo haastattelutilan-

teissa (Hirsjärvi & Hurme 2009, 136). Haastattelujen aikana opinnäytetyön tekijä 

teki huomioita ilmiöistä sekä niiden toistuvuudesta ja jakaantumisesta. Haastat-

teluiden jälkeen nauhoitettu aineisto peruslitteroitiin eli kirjoitettiin tekstimuotoon. 

Peruslitteroinnilla tarkoitetaan sitä, että haastattelut kirjoitetaan sanatarkasti 

puhekieltä noudattaen, mutta siitä jätetään pois täytesanat. Tässä litterointi-

tasossa voidaan jättää harkitusti pois kontekstiin liittymätön puhe. (Yhteiskunta-

tieteellinen tietoarkisto 2014.)  

5.4 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys  

Tutkielman tarkoituksena oli saada mahdollisimman luotettavat ja todenmukai-

set tulokset. Opinnäytetyön tekijä on tutkielman jokaisessa vaiheessa toiminut 

rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti. Tutkielman luotettavuutta lisää se, että tut-

kielman toteutus on selitetty työssä tarkasti (Hirsjärvi ym. 2001, 214).  

Tutkielman suunnittelussa kiinnitettiin huomiota kyselyn ja haastattelun sisällön 

suunnitteluun. Suunnitteluvaiheessa päätettiin mistä asioista halutaan kerätä 

tietoa, jotta tutkimuskysymyksiin saatiin mahdollisimman kattava ja todenmu-

kainen tulos. Tutkielman tiedonkeruumenetelmänä olivat kysymykset, joten tut-

kielman laatu ja luotettavuus on riippuvainen kysymyksistä.  Webropol-kyselyn 

sekä puhelinhaastattelun kysymyksiä laadittaessa tuli ottaa huomioon, että ky-

symykset ovat yksinkertaisia ja vastaaja ymmärtää kysymyksen oikein. Kysy-
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mysten tuli olla sellaisia, että vastaajilla on kysymysten edellyttämä tieto sekä 

vastaajalla on halu antaa vastaus kysymykseen. Kyselyn kieliasun tulee olla 

jokapäiväistä käyttökieltä ja tärkeää on, että jokainen vastaaja ymmärtää kysy-

myksen samalla tavalla. (Kananen 2011, 30.) 

Puhelinhaastatteluita tehdessä kiinnitettiin huomiota siihen, että kaikki haastat-

telut etenivät saman rungon mukaisesti. Aineiston laatua parantaa se, että litte-

rointi tapahtuu mahdollisimman pian haastattelun jälkeen (Hirsjärvi & Hurme 

2009, 185). Tutkielman puhelinhaastattelun aineisto litteroitiin heti haastattelui-

den jälkeen.  

Opinnäytetyön viitekehys on rakennuttu ajankohtaisista ja tuoreista lähteistä. 

Viitekehyksessä tutustutaan medianomikoulutukseen sekä media-alan nykyti-

laan monipuolisesti. Tutkielman tuloksia on verrattu samantyyppisiin media-

alasta tehtyihin tutkimuksiin. Tutkielman tulokset olivat monessa suhteessa sa-

mansuuntaiset, kuin ajankohtaisissa tutkimuksissa.  Tulosten yhtenevyys lisää 

tutkielman tulosten laatua ja luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2009, 189).  

Reliaabelius tarkoittaa sitä, että jos tutkimus toistettaisiin samalle henkilölle, 

saataisiin kahdella tutkimuskerralla sama tulos (Hirsjärvi & Hurme 2009, 

186;Kananen 2011, 119). Oletettavissa on, että tutkimustulokset eivät radikaa-

listi muuttuisi, jos täysin sama Webropol-kysely ja puhelinhaastattelu tehtäisiin 

uudestaan kymmenelle medianomille. Asiaa muuttaisi se, jos tutkimusotos vaih-

tuisi esimerkiksi medianomeihin, joilla on ollut eri opetussuunnitelma.   

Validiteetilla tarkoitetaan tutkielman pätevyyttä. Pätevyys saavutetaan, kun käy-

tetään oikeaa tutkimusmenetelmää. (Kananen 2011, 121.) Laadullisessa tutki-

muksessa voidaan validiutta parantaa käyttämällä useita eri menetelmiä (Hirs-

järvi ym. 2001, 215). Tutkielmassa oli käytössä kaksi menetelmää: Webropol-

kysely ja puolistrukturoitu puhelinhaastattelu.  

Tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä tulkittaessa on otettava huomioon, että 

opinnäytetyön tekijä tietää ennalta tutkimusjoukon. Varsinkin puhelinhaastatte-

lussa korostuu se, että tulokset ovat aina seurausta haastattelijan ja haastatel-

tavan yhteistoiminnasta (Hirjärvi & Hurme 2009, 189). Tässä tapauksessa opin-
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näytetyön tekijä koki, että tutkimusjoukon tietäminen lisäsi luottamusta tutkimus-

joukon ja tutkimuksen tekijän välillä. Tutkimusjoukko osallistui tutkielmaan va-

paaehtoisesti. Lisäksi he antoivat suostumuksen siihen, että heidän vastauksia 

saa käyttää opinnäytetyössä. Tutkimusjoukolla on anonymiteetti eli heiden hen-

kilöllisyyttään ei paljasteta. Opinnäytetyön tekijä kertoi vastaajille työn tavoitteis-

ta ja käytetyistä menetelmistä ennen kyselyä ja puhelinhaastattelua. 
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6 KYSELYN JA HAASTATTELUN TULOKSET 

6.1 Medianomien tyytyväisyys koulutukseen 

Suurin osa eli seitsemän vastaajaa valmistui vuonna 2012 ja yksi vuonna 2011. 

Viisi vastaajaa on aloittanut opintonsa vuonna 2008, joten vain yksi heistä on 

valmistunut tavoiteajassa. Vuonna 2009 aloittaneista viidestä vastaajasta suurin 

osa on valmistunut tavoiteajassa, sillä vain yksi ilmoittaa valmistuneensa vuon-

na 2013. Vastaajista puolet oli hakenut kouluun, koska oli jo pidempään haa-

veillut toimittajan urasta. Toinen puolisko oli päätynyt kouluun sattuman ja spon-

taanin kokeilun kautta. Kaksi vastaajaa mainitsi myös, että koulun sijaitseminen 

kotikaupungissa vaikutti hakuvalintaan. 

Opintojen laatuun ollaan vastausten perusteella tyytyväisiä (ks. Taulukko 1). 

Opinnäytetyön ohjaukseen ja työharjoittelujaksoihin oltiin enemmän kuin tyyty-

väisiä, sillä kuusi vastaajaa oli erittäin tyytyväisiä, kolme tyytyväisiä ja yksi mel-

ko tyytyväinen. Työharjoittelujaksojen tyytyväisyyttä selittää myös se, että suu-

rin osa oli saanut töitä harjoittelupaikastaan. Kuusi vastaajaa oli melko tyytyväi-

siä opintojen ohjaukseen, neljä tyytyväisiä. 

 Tyytymätön Melko tyyty-

väinen 

Tyytyväinen Erittäin 

tyytyväinen 

En osaa 

sanoa 

Opetuksen laatu 0 4 4 2 0 

Opintojen ohjaus 0 6 4 0 0 

Opinnäytetyön ohjaus 0 1 3 6 0 

Työharjoittelujaksot 0 1 4 5 0 

Yhteensä 0 12 15 13 0 

 

Taulukko 1. Tyytyväisyys medianomikoulutukseen liittyviin tekijöihin. 

Vastaajista kolme koki, että medianomikoulutus palvelee erittäin hyvin heidän 

nykyistä työtään. Neljän vastaajan nykyisessä työssä koulutus palvelee melko 
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hyvin. Kaksi vastaajista koki, että koulutus palvelee jonkin verran. Yhden vas-

taajan mielestä koulutus palvelee melko huonosti nykyistä työtä. 

Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä eri välineiden koulutukseen (ks. Taulukko 

2). Radiotyö ja verkkotyö nousevat sellaisiksi, joista oli saatu omasta mielestä 

paremmat kuin hyvät taidot.  Radiotyöhön neljä vastaajaa oli mielestään saanut 

erittäin hyvät taidot, kolme hyvät taidot ja kolme melko hyvät taidot. Printtityön 

vaatimiin taitoihin koulutus antoi kolmen vastaajan mielestä huonot taidot. Toi-

saalta taas yksi vastaaja koki, että koulutus oli antanut erittäin hyvät taidot print-

tityöhön. Kuusi vastaajaa oli sitä mieltä, että koulutus antoi printtityöhän melko 

hyvät taidot. Kaikkein huonoimmat taidot koulutus oli antanut mobiilityöhön, joka 

selittyy sillä, että mobiilitaitoja ei ole ollut tutkittavien opetussuunnitelmassa.  

 

 

 Erittäin 

huonot
Huonot

Melko 

hyvät 
Hyvät 

Erittäin 

hyvät 
Yhteensä 

Radiotyö 0 0 3 3 4 10 

Televisiotyö 0 0 5 3 2 10 

Verkkotyö 0 0 3 4 3 10 

Printtityö 0 3 6 0 1 10 

Mobiilityö 1 4 4 1 0 10 

Yhteensä 1 7 21 11 10 50 

Taulukko 2. Koulutuksen antamat taidot eri välineisiin. 

Journalistisen työn eri osa-alueiden taitoihin vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä 

(ks. Taulukko 3) Verkkokirjoittamiseen kolme vastaajaa koki saaneensa erittäin 

hyvät taidot, kuusi koki saaneensa hyvät taidot ja yksi koki, ettei ole saanut hy-

viä eikä huonoja taitoja. Tiedonhankintaan vastaajista kolme oli saanut erittäin 

hyvät taidot ja seitsemän oli saanut mielestään hyvät taidot. 
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 Erittäin 

huonot

Melko 

huonot

Ei hyvät 

eikä 

huonot

Hyvät 
Erittäin 

hyvät 
Yhteensä 

Haastatteleminen 0 0 1 7 2 10 

Tiedonhankinta 0 0 0 7 3 10 

Kirjoittaminen 0 0 7 2 1 10 

Verkkokirjoittaminen 0 0 1 6 3 10 

Kuvaaminen 0 1 4 5 0 10 

Äänittäminen 1 3 3 3 0 10 

Editointi 0 1 3 5 1 10 

Julkaiseminen 0 2 5 2 1 10 

Tiedottaminen 1 4 4 1 0 10 

Yhteensä 2 11 28 38 11 90 

Taulukko 3. Medianomikoulutuksen antamat taidot eri osa-alueille. 

Vastaajista hyvin monet (seitsemän vastaajaa) nostivat hyödyllisimmäksi me-

dianomikoulutuksen sisällyttämistä opetuksista verkkokirjoittamisen. Verkkokir-

joittamisen opettamisessa vastaajat nostivat esiin verkkojulkaisu Tutkan teke-

misen opettavaisuuden. Työharjoittelu koettiin erittäin hyödylliseksi etenkin työl-

listymisen kannalta. 

Omassa työssäni eniten on ollut hyötyä käytännön töistä ja ennen kaikkea Tutka-
julkaisusta. Se miten lähellä oikeaa toimittajan työtä se oli, ei kai voinut siinä koh-
taa uskoa, kun kokemusta ei ollut. Juttujen ideointi, tiedonhaku, käsikirjoitus-
ten/nettitekstien kirjoitus sekä kärjen löytäminen sekä kirjoitustyyli olivat elintär-
keässä asemassa kun aloitin työskentelyn ensimmäisessä "oikeassa työpaikas-
sa”. 

Koen verkkolehti Tutkan tekemisestä olleen minulle eniten hyötyä. Toimitusym-
päristönä Tutka oli todenmukainen ja opettavainen, näin myöhemmin sen vasta 
olen ymmärtänyt. 
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Medianomikoulutuksen kehitysehdotuksia kysyttäessä vastauksista ei löytynyt 

yhtä selkeätä linjaa siihen, miten koulutusta voitaisiin kehittää, jotta se vastaisi 

paremmin työelämän käytäntöjä. Vastaajien opetussuunnitelma oli käytössä 

vielä vuonna 2009 aloittaneilla, jonka jälkeen sitä uudistettiin. Moniin vastaajien 

keskeisimpiin kehitysideoihin on jo uusissa opetussuunnitelmissa vastattu, ku-

ten esimerkiksi verkkotyön opetuksen määrän lisäämiseen. Kolme vastaajaa 

ehdotti, että tiedottamisen opetusta voisi lisätä. Kaksi vastaajaa ehdotti, että 

itsenäistä yrittämistä sekä siihen liittyviä käytännön asioita tulisi käydä läpi 

enemmän, sillä freelancereiksi päätyy yhä useampi toimittaja. Vastaajista kaksi 

koki, että markkinointiviestintään ja mainostoimistotyöskentelyyn tulisi tutustua 

opintojen aikana. Kaksi vastaajaa toivoi, että opettajat olisivat enemmän kartalla 

alan todellisista työtehtävistä ja työllisyydestä.  

Media-ala on haastava ala työllistyä, mutta toisaalta koulutus auttaa hyvin monel-
la alalla. Perinteisten printti-, radio-, televisio- ja verkkotoimitusten lisäksi olisi 
hyödyllistä kuulla mm. kaupallisen puolen toimijoista, tiedotustyöstä, tv-
tuotantoyhtiöiden tarjoamasta työstä, mainostoimistoista jne. 

Ehdottomasti sosiaalisen median koukeroita tulisi jatkossa käydä läpi enemmän. 
Myös työnhakuun ja itsensä brändäämiseen voisi kehittää opintokokonaisuuden. 
Itse olisin kaivannut myös katsausta markkinointiviestintään sekä tiedottamiseen. 

 

6.2 Medianomien työllistyminen ja työelämäkokemukset 

Medianomiopiskelijat ovat työllistyneet varsin hyvin. Valmistuneet olivat työs-

kennelleet seuraavilla työnimikkeillä: toimittaja, verkkotoimittaja, viihdetoimittaja, 

uutistoimittaja, freelancetoimittaja, lehtikuvaaja, apulaistuottaja, online-tuottaja, 

freelance videokuvaaja ja editoija, country assistant (tv-tuotannossa), valoku-

vaaja, dokumentaristi, leikkaaja, TV-kuvaaja, kesätoimittaja, online-toimittaja ja 

asiakaspalvelija. 

Yhdeksän vastaajaa kymmenestä piti tämän hetkistä työtään mielekkäänä. 

Useammat totesivat työn olevan erittäin mielekästä. Monen vastaajan mielestä 

mielekkyyden takana oli juuri työn vaihtelevuus.  

Koen työni erittäin mielekkäänä. Työni on parhaimmillaan haastavaa ja monipuo-
lista. Se vaatii ratkaisukykyä, innovatiivisuutta ja paljon eri ominaisuuksia. Hetkit-
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täin työ on normaalien rutiinien ylläpitoa, joka on sitten taas paljon rennompaa. 
Tässä pääsee tapaamaan huikeita tyyppejä kuvausten yhteyksissä ja saa tehdä 
töitä radiokentän ammattilaisten kanssa. Tämä on kuitenkin jatkuva oppimispro-
sessi, jossa itse opin ja muut voisivat oppia minultakin jotakin. 

Vastaajien tämän hetkisissä työnantajissa oli paljon hajontaa (ks. Kuvio 1). 

Kolme vastaajaa työskentelee verkkomediassa. Kolme vastaajaa työskentelee 

kaupallisella TV- tai radiokanavalla. Yksi vastaajista työskentelee Yleisradion 

palveluksessa sekä yksi toimii freelancerina. Kaksi vastaajista on työllistynyt 

muualle kuin media-alalle, toinen työskentelee kansainvälisessä verkkokaupas-

sa ja toinen tekee toimistotyötä.  

 

Kuvio 1. Vastaajien tämänhetkiset työnantajat.  

Suurin osa vastaajista työskentelee vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäi-

vätyössä. Freelancer-tehtävissä työskentelee neljä vastaajaa ja yksi on vakitui-

sessa osa-aikatyössä (ks. Kuvio 2).  
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Kuvio 2. Vastaajien tämänhetkisen työsuhteen laatu. 

Moni vastaaja oli työllistyt koulutuksen aikaiseen harjoittelupaikkaansa. Neljä 

vastaajaa ei ollut lähettänyt yhtään työhakemusta, sillä heillä oli jo työpaikka 

valmistumisen jälkeen. Puolet vastaajista oli lähettänyt alle kymmenen tai kym-

menen hakemusta. Yli 15 työpaikkahakemusta oli lähettänyt vain yksi vastaaja 

(ks. Kuvio 3).  
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Kuvio 3. Vastaajien työhakemusten määrä valmistumisen jälkeen. 

Lähes kaikki vastaajat kokivat tämän hetkisen työllistymisen media-alalle han-

kalaksi (ks. Kuvio 4). Puolet vastaajista koki, että media-alalta on hyvin vaikea 

saada työpaikka. Melko vaikeaksi tilanteen koki neljä vastaajaa. Yksi vastaaja 

koki työpaikan saamisen olevan helpon ja vaikean väliltä.  

 

Kuvio 4. Miten vaikeaksi vastaajat kokevat työpaikan saamisen media-alalla 

tällä hetkellä? 

Seitsemän vastaajaa kertoi saaneensa töitä harjoittelupaikasta valmistumisen 

jälkeen. Kaksi vastaajaa oli saanut satunnaista, keikkaluoteista työtä harjoittelu-
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paikastaan. Yksi vastaaja ei ollut saanut töitä harjoittelupaikastaan, mutta työl-

listyi samaan yritykseen toiselle kanavalle. 

Olin viimeisessä harjoittelussa radiossa ja sain töitä apulaistuottajana harjoittelun 
loputtua. Myös toisesta harjoittelupaikastani tarjottiin ainakin väliaikaista keikka-
työtä. Koen että molemmat harjoittelut on olleet erittäin tärkeitä urani kannalta. 
Näin jälkeenpäin osaan arvostaa sitä, että harjoitteluun ei mennä esimerkiksi en-
simmäisenä vuonna kun taidot eivät välttämättä ole ihan työelämään riittävät. 
Mielestäni on hyvä, että harjoittelua säästetään sinne opintojen loppupuolelle. Ja 
koen, että minulla oli hyötyä siitä, että tein viimeisen harjoitteluni opinnäytetyön 
jälkeen. Olin valmis heti jäämään työelämään, kun paikkaa tarjottiin.  

 

Yhdeksän vastaajista totesi, että medianomitutkintoa arvostetaan heidän tämän 

hetkisessä työpaikassaan. Yhden vastaajan työpaikassa ei tutkinnolla ole sen 

suurempaa merkitystä. Monella oli se tilanne, että ilman medianomikoulutusta ei 

olisi tämänhetkisessä työpaikassaan. Kaksi vastaajista korostaa sen merkitystä, 

että on valmistunut nimenomaan Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Heidän työ-

paikoillaan on merkittävä määrä Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneita 

työskentelemässä. Muutamat vastaajista toteavat, että itseisarvoisesti me-

dianomitutkintoa ei arvosteta, vaan enemmänkin henkilön osaamista, innok-

kuutta ja työjälkeä. 

Työkavereistani vain kaksi on suorittanut toimittajakoulutuksen. Loput ovat itse-
oppineita. Ainakin vanhemmat ihmiset, koska aikaisemmin ei ole edes ollut sel-
laisia kouluja. Meillä ei ole niin tärkeää, että oletko käynyt toimittajakoulutusta. It-
se ajattelin, että minun on helpompi mennä sisään sinne kun tiesin kaikki termit 
ja miten asiat periaatteessa toimii. Minulla oli sellainen varma olo, kun menin töi-
hin. Työkaverit rupesivat kertomaan minulle mikä on satanen ja mikä on spiikki, 
joten minun oli kerrottava, että minä tiedän mitä ne tarkoittavat. Ja työkaverit ih-
mettelivät, sillä ne eivät tietäneet mitä nuo alan termit tarkoittivat ennen taloon tu-
lemista. Musta tuntui että minä olen todella kouluttautunut ihminen tänne, kun 
tiesin asiat etukäteen. 

 

Suurin osa vastaajista oli harkinnut ja käynyt läpi jatko-opintovaihtoehtoja. Kol-

me vastaajista ei ollut harkinnut jatkokouluttautumista. Yksi vastaajista oli läh-

dössä suorittamaan alaan liittyvän maisteritutkinnon ulkomaille. Yksi vastaaja oli 

tällä hetkellä hakemassa maisteritutkintoon Jyväskylään. Viisi vastaajista oli 

harkinnut jatko-opintoja, mutta ei kokenut opiskelua ajankohtaiseksi. 

Olen harkinnut jatkokouluttautumista. Olen käynyt läpi mitä maisterikoulutus tar-
joaisi Tampereella tai Jyväskylässä. Olen katsellut opintosisältöjä, ja ne vaikutta-
vat sellaisilta, että niissä on aika pitkälti samaa mitä medianomikoulutus on pitä-
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nyt sisällään. Minulla on toki onnekas tilanne että olen saanut töitä. Siksi opiskelu 
ei ole aktiivisesti ollut mielessä. Mikäli tulevaisuudessa tulee tilanne että työtä ei 
riitä, niin opiskelu saattaa tulla hyvinkin ajankohtaiseksi. 

Silloin kun työstin opinnäytetyötä, ja minulla ei ollut viimeistä harjoittelupaikkaa, 
niin mietin, että jos en saa duunia jossakin oman alan jutussa, niin olisin lähtenyt 
maisteritutkintoa suorittamaan. Sitten kun opinnäytetyö oli palautettu ja olin saa-
nut tutkimisesta tarpeeksi kokemusta, niin totesin, että en todellakaan lähde jat-
kokouluttautumaan. Olin myös työllistynyt jo siinä vaiheessa kun valmistuin. Jos 
tämänhetkisestä työstäni saan potkut, niin en tiedä lähtisikö sitten opiskelemaan 
jotakin muuta alaa. En usko että maisteritutkinto tämän ammattikorkeakoulutut-
kinnon päälle enää auttaisi mitään.  

 

Kaikki vastaajat suosittelisivat media-alaa omien työelämäkokemusten perus-

teella. Monet totesivat kuitenkin, että alalle hakeutuvalta vaaditaan tiettyjä omi-

naisuuksia. Media-alalle hakeutuvan henkilön tulisi olla muun muasssa ulospäin 

suuntautunut, itsevarma sekä kiinnostunut eri asioista.  

Suosittelisin henkilölle, joka on valmis tekemään hommia. Sellaiselle media-ala ei 
välttämättä ole hyvä, joka haluaa ensin hoitaa opinnot pois alta, ja sen jälkeen 
mennä työelämään. Mikäli on hyvin ulospäin suuntautunut ja ahkera tekemään 
hommia, ja on hyvä siinä mitä tekee, tai ainakin uskoo olevansa, niin silloin me-
dia-alaa voi suositella. 

Suosittelisin, mutta oikeastaan ajatuksella, että täytyy olla se joku juttu, josta on 
todella kiinnostunut ja innostunut. Päällepäin voi näyttää helpolta duunilta, mutta 
sitä se ei välttämättä ole. Työajat vaihtelevat isossa yrityksessä kovasti ja duunia 
on paljon, joten tässä joutuu tekemään paljon uhrauksia. 

6.3 Tutkielman tulokset linjassa media-alan kehityssuuntien kanssa 

Viime vuosina verkkosivujen sisällöntuotanto ja seuranta ovat työtehtävinä li-

sääntyneet (Taloustutkimus Oy 2013). Tämä tutkielma vahvistaa, että verkon 

sisällöntuotanto on haastateltavien työssä tärkeässä roolissa. Monet nostivat 

koulutuksen hyödyllisimmäksi opetukseksi verkkokirjoittamisen ja verkkojourna-

lismin. Nähtävissä on, että sosiaalisen median asema on vahvistunut viestintä 

alojen työssä (Ramonet 2011, 109; Vehviläinen 2012; Taloustutkimus Oy 2013). 

Kaksi kolmesta toimittajasta käyttää sosiaalista mediaa päivittäin ammattikäy-

tössä (Vehviläinen 2012).  

Työ viestinnän parissa koetaan yleisesti mielekkäänä. Tyytyväisyyttä työhön luo 

erityisesti vaikuttamismahdollisuudet, työilmapiiri ja mahdollisuudet sovittaa työ- 
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ja vapaa-aika yhteen. Tyytymättömyyttä aikaansaavat taas etenemismahdolli-

suuksien puute, palkkataso ja esimiesten toiminta. (Taloustutkimus Oy 2013.) 

Tämä tutkielma vahvistaa, että viestintäalan työt koetaan mielekkääksi, sillä 

lähes kaikki alalla työskentelevät kehuivat työtään. Neljä vastaajaa mainitsee 

työn hyväksi puoleksi mukavat työkaverit. 

Epävarmuutta on ollut aistittavissa viestintä-alan ammattilaisten mielialoissa, 

johtuen pelosta alan tulevaisuuden kehityssuunnasta (Taloustutkimus Oy 2013). 

Tutkielman vastaajista suurin osa koki, että alalta on vaikea saada työpaikkaa. 

Media-alan muuttuessa edellyttää se viestinnänalan työntekijöiltä joustavuutta 

ja valmiuksia sietää epävarmuutta (Lehtonen 2013, 14). Puhelinhaastatteluissa 

ilmeni, että usean henkilön työpäivät ovat pitkiä, koska työtehtäviä on paljon. 

Yleisesti viestintäalan ammattilaiset kokevat työmäärän suureksi. Uupumista 

kokevien määrä ei kuitenkaan viestintäalalla ole suuri, vain 10 prosenttia. (Talo-

ustutkimus Oy 2013.) 

Suurin osa viestintäalan työpaikoista sijaitsee pääkaupunkiseudulla (Taloustut-

kimus Oy 2013). Tutkielmassa kartoitettiin asuivatko vastaajat isossa vai pie-

nessä kaupungissa. Vastaajista yhdeksän ilmoitti asuvansa suuressa kaupun-

gissa.  Maantieteellistä sijaintia ei kysytty tarkemmin. Tutkielman tulokset osoit-

tivat, että viestintäalan työt sijaitsevat yleisesti isoissa kaupungeissa.  
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7 PÄÄTELMÄT  

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miten Diakonia-ammattikorkeakoulusta 

valmistuneet medianomit ovat työllistyneet ja miten koulutus on vastannut työ-

elämän käytäntöjä. Media-ala elää parhaillaan suurta muutoksen aikaa. Me-

dianomikoulutuksen opetussuunnitelmia on kehitetty ja muokattu jatkuvasti. 

Pohdittaessa koulutuksen työelämävastaavuuksia, tulee huomioida, että tut-

kielman vastaajilla oli käytössään vuoden 2006 opetussuunnitelma. Voisi kuvi-

tella, että koulutusohjelman tämän hetken suurin haaste liittyy vahvasti juuri 

median nopeaan muutokseen. Opetussuunnitelmia täytyy jatkuvasti kehittää ja 

esimerkiksi opettajien tietoja ja taitoja tulee jatkuvasti päivittää, jotta opetus vas-

taa työelämän tarpeisiin. 

Tutkielman pohjalta voidaan todeta, että vastaajat kokivat media-alalle työllis-

tymisen haasteelliseksi. Mielenkiintoista tässä on se, että kaikki vastaajat ovat 

kuitenkin työllistyneet. Vain kaksi henkilöä oli työllistynyt media-alan ulkopuolel-

le. Näistä toinen ei olisi kuitenkaan ilman toimittajaopintoja tämänhetkisessä 

työssään. Vastaajat olivat työllistyneet monipuolisesti eri viestimiin. Kaksi vas-

taajista toimi online-tuottajana, mikä kertoo siitä, että he ovat edenneet urallaan 

nopeasti tuottajan rooliin. Työllistyminen on haastavaa, mutta ilmeisesti hyville 

ja ahkerille työntekijöille riittää työtä. Monissa mediataloissa on siirrytty käyttä-

mään yhä enemmän freelancer-työvoimaa, joka näkyy myös tämän tutkielman 

vastaajissa. Yksi vastaajista ilmoittaa työskentelevänsä freelancerina, mutta 

neljä vastaajaa ilmoittaa työsuhteen laaduksi freelancer-tehtävissä työskente-

lemisen. Vastauksista päätellen kolme henkilöä työskentelee freelancer-

sopimuksella, mutta heillä on vain yksi työnantaja. 

Tutkielmassa selvisi, että suurin osa oli työllistynyt harjoittelupaikkaansa suo-

raan valmistumisen jälkeen. Alalla opiskelevan kannattaa tästä päätellen valita 

harjoittelupaikat sen mukaan, mihin haluaisi työllistyä. Lisäksi vastaajat korosti-

vat työharjoittelujaksojen merkitystä koulutuksessa. Muutama vastaajista toivoi 

oppilaitokselta enemmän kontakteja ja yhteistyötä työelämän eri toimijoiden 

kanssa. Eräs vastaaja toivoi, että opettajat kannustaisivat opiskelijoita hakeu-
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tumaan alalle töihin jo opiskeluaikana. Tässä ongelmana voi olla se, että työ-

elämä vie mukanaan ja tutkinnon suorittaminen viivästyy. Toisaalta pelkällä tut-

kinnolla ei pitkälle pötkitä, jos ei ole kontakteja mitä kautta työllistyä. Toisin sa-

noen työelämään tutustuminen kannattaa aloittaa jo opiskelun ohessa, mutta 

valmistuminen on syytä pitää mielessä. 

Tutkielma osoitti, että omaan koulutusvalintaan ollaan hyvin tyytyväisiä. Tyyty-

väisyydestä kertoo se, että yhtä lukuun ottamatta vastaajat kokevat oman työn-

sä mielekkääksi. Suurin osa sanoi puhelinhaastattelussa, että kokee työnsä 

erittäin tai todella mielekkääksi. Vastaajajoukon tyytyväisyys alavalintaan voi 

myös kertoa siitä, että koulutusohjelman päästykokeet olivat onnistuneet. Dia-

konia-ammattikorkeakoulun viestinnän koulutuksen pääsykokeissa testattiin 

sitä, miten motivoituneita ja alalle soveltuvia hakijat ovat.  

Tutkielmassa selvisi, että koulutus palvelee hyvin vastaajien nykyisissä työteh-

tävissä. Monet vastaajat kokevat, että monipuolisesta koulutuksesta on ollut 

hyötyä. Koulutus antaa lähtökohtaisesti hyvät valmiudet toimia alalla, monissa 

eri työtehtävissä. Vastauksista voi tulkita, että oman erikoisosaamisen kehittä-

minen tapahtuu vasta työelämässä. Vastaajat suosittelivat media-alaa omien 

työkokemuksiensa perusteella, joten siltäkin osin alavalintaan oltiin tyytyväisiä. 

Vastaajat painottivat, että kaikille media-ala ei sovi. Ulospäin suuntautuneisuus 

ja kiinnostuneisuus erilaisiin asioihin koettiin ominaisuuksiksi, joita alalle hakeu-

tuvalta tulisi löytyä. 

Tutkielman pohjalta voidaan todeta, että verkkojournalismin opintojaksot ovat 

työelämän kannalta hyödyllisiä. Seitsemän vastaajaa kokee työnsä kannalta 

hyödyllimmäksi verkkokirjoittamisen tai -journalismin opinnot. Neljä vastaajaa 

mainitsi verkkolehti Tutkan säännöllisen julkaisemisen hyödylliseksi ja opetta-

vaiseksi työelämän kannalta. Koulutusta on tästä päätellen viety viime vuosina 

oikeaan suuntaan, sillä Tutkan opintopistemäärää on lisätty. Tutkasta on pyritty 

tekemään mahdollisimman todenmukainen ja työelämää vastaava oppimisym-

päristö. 
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Medianomikoulutuksen kehitysideoista tärkeimmäksi voisi nostaa itsensä mark-

kinoinnin opettamisen. Media-alalla on vaikea työllistyä, jos ei osaa tuoda itse-

ään ja osaamistaan esille. Vastauksissa ehdotetaan, että itsenäistä yrittämistä 

opetettaisiin käytännön tasolla enemmän. Tämä olisi järkevää, sillä yhä suu-

rempi määrä toimittajista päätyy tavalla tai toisella freelanceriksi. Tulevaisuu-

dessa media-alan työntekijä on itse yhä enemmän vastuussa työllistymisestään 

(Lehtonen 2013,14). Kaksi vastaajaa toivoi, että opettajien tulisi välttää opiskeli-

joiden lannistamista alan huonoilla työnäkymillä. Turha epätoivon valaminen voi 

pahimmillaan pidentää opiskelua, sillä opiskelija voi kokea työelämään siirtymi-

sen ahdistavana. Opiskelijoita tulisi kannustaa esimerkiksi työllistämään itsen-

sä, jos mahdollisuutta työpaikan saamiseen ei ole. 

Tutkielman myötä on herännyt jatkotutkimusidea, että vastaavanlainen opinnäy-

tetyö tulisi tehdä Turun ammattikorkeakoulussa muutaman vuoden kuluttua. 

Opinnäytetyö kartoittaisi ensimmäisiä Turun ammattikorkeakoulusta journalis-

min koulutuksesta valmistuneita medianomeja. Media-ala on nopeassa muutok-

sessa, joten sen koulutusta tulisi tutkia ja kehittää jatkuvasti. 
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Kyselylomake  

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 



 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 



 

 

 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 



 

 

  

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 



 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anssi Ketonen 

Liite 2  

Puhelinhaastattelun kysymykset 

Missä työskentelet tällä hetkellä? 

Kuinka mielekkäänä pidät nykyistä työtäsi? 

Saitko töitä harjoittelupaikastasi? 

Suosittelisitko media-alaa omien työelämäkokemustesi perusteella? 

Miten koet, että tämänhetkisessä työpaikassasi arvostetaan medianomitutkin-

toa? 

Oletko harkinnut jatkokouluttautumista? 
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