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1

Johdanto

Opinnäytetyössäni tein lukijatutkimuksen SOK MEDIAn julkaisemalle MEDIAleaksuutiskirjeelle. Julkaisun tehtävä on kertoa SOK:n mediayksikössä ajankohtaisista asioista sen asiakkaille S-ryhmän sisällä. Aiheita ovat esimerkiksi mediayksikön tarjoamat
uudet palvelut, alkavat ja päättyneet kehityshankkeet sekä tulevat kampanjat. Uutiskirjeessä esitellään myös uudet työntekijät yksikön palveluksessa.

SOK MEDIA myy markkinointi-, viestintä- ja verkkopalveluita koko S-ryhmälle. Sen
asiakkaita ovat osuuskaupat kaikkialla Suomessa sekä SOK:n yksiköt ja tytäryhtiöt.
Nämä organisaatiot voivat hankkia palvelujaan myös muualta, joten SOK MEDIA kilpailee asiakkuuksista esimerkiksi ulkoisten mainostoimistojen kanssa. Kaupparyhmän
sisäinen mediatoimisto työllistää noin 160 henkilöä.

S-ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan ja palvelualan yritysverkosto. Sen muodostavat 20 itsenäistä osuuskauppaa ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta eli SOK
tytäryhtiöineen. Osuuskauppojen omistama SOK toimii niiden keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja eri ketjujen kehittämisestä. Alueellisten ja valtakunnallisten tytäryhtiöidensä lisäksi SOK harjoittaa Baltian alueella ja Pietarissa marketkauppaa sekä
matkailu- ja ravitsemiskauppaa. (S-kanava 2018.)
Tutkimuskysymys on ”Mikä on toimivin sähköinen viestintäväline SOK MEDIAn asiakasviestinnän tarpeisiin?”. Kysymys hakee vastauksia, miten MEDIAleaks-uutiskirje
toimii tarkoitukseensa nyt ja miten S-ryhmässä käyttöön otettu sisäinen sosiaalisen
median palvelu Workplace tulee vaikuttamaan MEDIAleaksissa tyypillisesti käsiteltyjen
sisältöjen julkaisuun sekä itse uutiskirjeeseen.

Lukijatutkimus osoittaa esimerkiksi, miten kiinnostaviksi ja kuranteiksi vastaanottajat
arvioivat uutiskirjeessä julkaistut sisällöt, mitä lukijat tuumaavat MEDIAleaksin toteutustavasta, ulkoasusta ja ilmestymismääristä sekä miten uutiskirjeen sisällöt hyödyttävät
heitä työssään. Tärkeä kysymys on, missä määrin lukijat katsovat S-ryhmän uuden
sisäisen viestinnän välineen, Facebookin kaltaisen Workplacen, toimivan uutiskirjeen
sisältöjen rinnakkaisena julkaisualustana – ehkä jollain aikavälillä jopa sen korvaajana.
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Kvantitatiivinen lukijatutkimus toteutettiin verkkokyselynä kesäkuussa 2018. Linkki kyselylomakkeeseen saatteineen lähetettiin sähköpostitse jokaiselle uutiskirjeen vastaanottajalle. Heitä oli tutkimushetkellä 414. Näin kattavaa tutkimusta lukijoiden odotuksista ja uutiskirjeen mahdollisista kehittämistarpeista ei aiemmin ollut tehty: keväästä 2015 lähtien ilmestyneestä MEDIAleaks-uutiskirjeestä on ollut käytettävissä vain
melko pinnallista tutkimustietoa, joka on perustunut vuosittain toteutettuihin pienimuotoisiin kyselyihin. Edellisten kyselyiden selkeästi tärkein kohta on koskenut yleisarvosanaa julkaisulle, ja se on pysynyt vakaasti hieman kahdeksan yläpuolella. Yleisarvosana ja se, että julkaisu on saanut vain vähän lukijapalautetta vuosien mittaan, on tulkittu signaaliksi, että MEDIAleaks täyttää paikkansa hyvin.

Lukijoille kohdistetun kyselyn lisäksi opinnäytetyöni sisältää kahden SOK MEDIAn johtajan haastattelut MEDIAleaksin taustoista, tavoitteista ja tulevaisuuden näkymistä. He
tuovat näkökulmaa, millaisena uutiskirjeen tekijäpuolen edustajat näkevät julkaisun,
sen vaikutuksen ja tulevaisuuden. Lukijoiden ja johtajien vastausten pohjalta voidaan
arvioida, millainen MEDIAleaks-konseptin tulisi olla, jotta se vastaisi parhaiten yhtäältä
lukijoiden odotuksiin ja toisaalta uutisvälineen tekijäpuolen sille asettamiin tavoitteisiin.

Opinnäytetyöni alussa esittelen MEDIAleaks-uutiskirjeen. Seuraavassa luvussa käsittelen sisäistä viestintää sekä peilaan MEDIAleaksia sen välineenä ja kerron, miten uudet
organisaation sisäiset sosiaalisen median ratkaisut, erityisesti Facebookin tuottama
Workplace, vaikuttavat sisäisen viestinnän tekemiseen. Seuraavissa luvuissa esittelen
tutkimuksen tavoitteita ja menetelmiä, puran MEDIAleaksin vastuuhenkilöiden haastatteluiden antia sekä esittelen varsinaisen lukijatutkimuksen tulokset johtopäätöksineen.

Tutkimuksen kohde on minulle ennalta hyvin tuttu, sillä olen toiminut MEDIAleaksuutiskirjeen koordinaattorina ja myös sisällöntuottajana koko sen ilmestymisen ajan.
Lisäksi olen toteuttanut uutiskirjeen aiemmat suppeat lukijatutkimukset. Oma kokemus
ja näkemys MEDIAleaksista näkyy selkeästi opinnäytetyötekstin lomassa.
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2

MEDIAleaks-uutiskirje

Neljästi vuodessa ilmestyvän MEDIAleaks-uutiskirjeen tehtävä on kertoa SOK MEDIAn
asiakkaille ajankohtaisista asioista, kuten sen uusista palveluista, alkavista ja päättyneistä kehityshankkeista, tulevien kampanjoiden taustoista eri medioissa sekä uusista
työntekijöistä. Uutiskirje toimitetaan ns. sähköisenä suorana eli sähköpostivälitteisesti.

MEDIAleaksin jakelu kattaa koko S-ryhmän johdon sekä osan päällikkötasosta kaikissa
osuuskaupoissa sekä SOK:ssa tytäryhtiöineen. Uutiskirjeen vastaanottajien määrä on
yli 400, ja he ovat suureksi osaksi markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisia. SOK MEDIAn asiakkaiden ohessa uutiskirje on tärkeä tiedonlähde myös sen omille työntekijöille. MEDIAleaks koostaa yhteen ison mediayksikön tekemisiä viime kuukausilta: osassa
voi olla uutta omallekin väelle, vaikka aiheita olisi käsitelty yksikön sisäisissä infoissa.

2.1

Tavoite

MEDIAleaks on ilmestynyt keväästä 2015 alkaen. Se perustettiin, koska erityisesti
osuuskaupoissa oli koettu, että SOK MEDIAn tarjoamista palveluista oli vaikea saada
tietoa. Luonnollisesti on mediayksikön oman edun mukaista, että tieto sen palveluista
tavoittaa kaikki asiakkaat ja he hyödyntävät kaupparyhmän sisällä olemassa olevaa
osaamista; uusi uutiskirje nimettiin itseironisesti, Wikileaksiin viitaten, MEDIAleaksiksi.

Uutiskirjeen päällimmäinen tavoite on tiedon jakaminen SOK MEDIAn tekemisistä sen
sidosryhmille ja samalla myös mediayksikön omalle henkilökunnalle. Uutiskirje ei ole
pelkkää neutraalia viestintää, vaan siinä on mukana markkinoinnillinen kulma. Juholin
(2005, 217) arvioi tämän kaltaista tilannetta siten, että tarkoituksena on välillisesti tai
suoraan saada aikaan kysyntää tai kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä. Isohookana (2007, 16, 106) täydentää, että markkinointiviestinnällä luodaan, ylläpidetään ja
vahvistetaan asiakassuhteita ja vaikutetaan tuotteiden sekä palveluiden tunnettuuteen,
haluttavuuteen ja viime kädessä niiden myyntiin. Juslén (2009, 75, 80) jatkaa, että sisällön on oltava paitsi hyödyllistä ja kiinnostavaa, markkinoijan on myös oltava asiakkaiden löydettävissä heti, kun he haluavat tietoja sen tarjoamista palveluista.

Karhu, Salo-Lee, Sipilä, Selänne, Söderlund, Uimonen ja Yli-Kokko (2008, 15) huomauttavat, että markkinoinnin tavoitteena ei ole joutua markkinoimaan vaan tulla myydyksi. Tiedon jakaminen omasta osaamisesta lisää maksullisten palvelujen ostohalua.
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Tämä pätee MEDIAleaksiin, jonka pyrkimyksenä on muistuttaa ja markkinoida palveluitaan sen asiakkaille S-ryhmässä. Toimeksiantoja voi syntyä myös SOK MEDIAn sisällä, kun sen eri asioihin erikoistuneet yksiköt tilaavat palveluita toisiltaan. On silti korostettava, että kyse ei ole vain raadollisesta rahankeruusta – pohjalla on asiakaslähtöisyys, aidosti hyödyllisten palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen kaupparyhmän sisällä.

Bergström ja Leppänen (2005, 10, 17) kiteyttävät, että markkinointiajattelun keskeinen
lähtökohta on nykyisten ja mahdollisten asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Niiden pohjalta
uusia palveluja tulisi kehittää. Asiakassuhde on yrityksen tärkein suhde, ja tuote- ja
palvelukehittely tapahtuvat asiakkaiden ehdoilla. Tuota suhdetta on vaalittava, jotta
asiakkaat hyödyntäisivät SOK MEDIAn palveluja. Mediayksikössä on muistettava, että
kynttilää ei saa pitää vakan alla: Juholinin (2009, 228) sanoin oman aseman ansaitseminen tapahtuu tekemällä muut tietoisiksi omista tehtävistä ja asiantuntemuksesta.

Paloheimo (2009, 39–40) nostaa esille korkean sitoutumisen tuotteet. Niille tyypillisiä
piirteitä ovat mm. korkea hinta, monimutkaisuus ja vahva brändisuhde. Tällaisissa tuotteissa, myös palveluissa, korostuvat tiedolliset ulottuvuudet. MEDIAleaksissa kerrotaan
SOK MEDIAn palveluista sen omalla äänellä innostavasti ja totuudenmukaisesti. Tahtotila on, että asiakkaat eri puolilla S-ryhmää sitoutuvat käyttämään SOK MEDIAn korkealaatuisia palveluita eivätkä hanki niitä ulkopuolelta yksityisiltä mainostoimistoilta.

2.2

Toteutustapa

MEDIAleaksissa julkaistut aineistot tulevat SOK MEDIAn sisältä. Sen alla toimii viisi
yksikköä, joista kukin pääasiallisesti vastaa oman alueensa sisältöjen tuottamisesta.

SOK:n viestintäyksikkö omistaa uutiskirjeen. Omistus on luonteva, sillä Korhosen ja
Rajalan (2011, 19) mainitsemalla tavalla viestintäyksikön tehtävä on olla tietoinen mitä
organisaatiossa tapahtuu. Olen toiminut uutiskirjeen koordinaattorina koko sen ilmestymisen ajan: vastaan uutiskirjeen käytännön juoksutuksesta, kuten esimerkiksi julkaisuaikataulun suunnittelusta, aineistopyynnöistä SOK MEDIAn työntekijöille sekä saatujen sisältöjen koostamisesta ja stilisoinnista. Tuotan myös itse uutissisältöjä julkaisuun.

Uutiskirjeen ilmestymismäärät ovat vaihdelleet. Vuonna 2018 MEDIAleaks ilmestyy
tasaisesti kolmen kuukauden välein – maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Numeromäärää on tiivistetty alkuajoista, sillä uutisoitavien asioiden määrä ei
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ole riittänyt liki joka kuukausi ilmestyvään uutiskirjeeseen. Sisällöltään tasapainoinen
uutiskirje on mahdollista toteuttaa vain neljä tai viisi kertaa vuodessa ilmestymällä.

2.3

Sisällöt

MEDIAleaks kertoo napakasti SOK:n mediayksikössä ajankohtaisista asioista. Sisällöissä on aina kytkös SOK MEDIAan – uutiskirje ei raportoi yleisistä media-alan uutisista. Se uutisoi vain asioista, joiden parissa mediayksikössä kulloinkin työskennellään.

2.3.1

Linjavalinnat

Julkaisun sisällöt ovat tyypillisesti noin 700–800 merkin mittaisia. Koordinaattorina paitsi haalin sisällöt eri puolilta SOK:n mediayksikköä, myös muokkaan nämä tekstit yhtenäiseen, tiiviiseen ja informatiiviseen muotoon.

Kortetjärvi-Nurmi, Kuronen ja Ollikainen (2008, 88, 93) mainitsevat viestinnällisistä kriteereistä esimerkiksi tekstin luettavuuden, ytimekkyyden, ymmärrettävyyden ja yhteneväisyyden. Nämä korostuvat etenkin verkkoteksteissä. Sähköpostit, kuten myös
MEDIAleaks-uutiskirje, on kirjoitettava Alasillan (2009, 130) mukaan silmäilyn ehdoilla:
osa lukijoista ei varsinaisesti lue viestiä vaan vilkaisee sitä eri kohdista. Pohjanoksa,
Kuokkanen ja Raaska (2007, 186) täydentävät, että lyhyitä kappaleita on helppo silmäillä, samoin lyhyitä lauseita on helppo ymmärtää. Kortetjärvi-Nurmi ym. (2008, 131)
sekä Lohtaja ja Kaihovirta-Rapo (2007, 46) lisäksi korostavat, että tekstin tärkein asia
on ilmettävä jo heti otsikosta ja jutun alusta.

Osa saaduista uutisista on selvästi suositusta pidempiä. Merkkimäärän tiivistäminen on
välillä vaikeaa, sillä uutisen kärki ei saa kärsiä. Toisinaan pitkä, turhan laaja-alainen
sisältö on jaettavissa kahdeksi erilliseksi uutiseksi. Alkuperäisen uutistekstin varsinainen pointti voi alkujaan myös löytyä vasta jutun lopusta, kun se kuuluisi alkuun. Otsikointeihin on joka kerta keskityttävä, jotta ne olisivat mahdollisimman kuvaavat.
Sisältöjä editoidessani pyrin tekemään niistä niin ymmärrettäviä – ”kansankielisiä” –
kuin mahdollista, sillä uutiskirjeen lukijakunta on hyvin heterogeeninen. Lohtaja ja Kaihovirta-Rapo (2007, 24, 33–34) sekä Kortetjärvi-Nurmi ym. (2008, 72) arvioivat, että
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kun teksti on totutusti helppolukuista, lukijat ryhtyvät lukemaan sitä todennäköisemmin
kuin jos he kokemuksesta tietäisivät, että silmien alle voi ilmestyä mitä tahansa muuta.

Pohjanoksan ym. (2007, 27) mukaan uutis- ja ajankohtaisviestintä on hyvin hoidettuna
erinomainen tapa pitää sidosryhmät ajan tasalla organisaation saavutuksista ja uusista
huomioitavista asioista. Uutisviestinnän tunnusmerkkejä ovat muun muassa, että uutinen on kirjoitettu kohderyhmälle eikä organisaatiolle, käytetty kieli on ymmärrettävää ja
että uutinen sisältää yhteystiedot lisätietoja varten. Tekstien on siis sovelluttava erilaisille ihmisille, ei vain tietyn asian tuntijoille. Mitä tahansa tekstiä laatiessa on täysi syy
asettua vastaanottajan asemaan, kuten Kortetjärvi-Nurmi ym. (2008, 22) ohjeistavat.

Jokaisen MEDIAleaks-uutisen yhteydessä on mainittu henkilö, jolta voi kysyä lisätietoja
mainitusta asiasta. Tarvittaessa tekstiin voi myös sisällyttää linkkejä muualle, jotta lukijat pystyvät halutessaan perehtyä aiheeseen syvällisemmin. Aineistoa voi päivittää
jälkikäteen esimerkiksi intranetiin, toisin kuin jo lähetettyä sähköpostiuutiskirjettä.

2.3.2

Uutismäärät

Sisältöjen määrät eri numeroissa ovat vaihdelleet. Jotta uusikirjeen tekeminen olisi
tarkoituksenmukaista, tekijöiden keskuudessa juttujen minimimääränä on pidetty kuutta. Optimaalinen uutismäärä olisi kahdeksasta yhdeksään. Pari kertaa MEDIAleaksin
julkaisu on jouduttu perumaan, koska sisältöjä on tullut vain aivan muutama.

Ajoittaisiin aineistopuutteisiin osuen Juholin (2005, 96) muistuttaa, että tieto on resurssina yhä tärkeämpi viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa: mitä enemmän yhteisöllä on mahdollisuuksia hankkia tietoa itsestään ja ympäristöstään, sitä paremmin se
pystyy sovittamaan toimintaansa ja viestintäänsä niiden muuttuviin tarpeisiin. On SOK
MEDIAn oman edun mukaista, että se näkee vaivaa oman toimintansa esittelemiseksi.

Joitakin kertoja uutiskirjeessä on ollut yli tusina uutista. Silloin se on tuntunut venyvän
turhan pitkäksi. Verkkojulkaisulle pituus on heikkous, sillä Lohtajan ja Kaihovirta-Rapon
(2007, 80) mukaan ihmiset lukevat 25 prosenttia hitaammin näytöltä kuin paperilta.
Verkkolukeminen on raskaampaa, eikä lukija välttämättä jaksa käydä koko julkaisua
läpi. Pohjanoksa ym. (2007, 187) kuitenkin retorisesti kysyvät, kumpi on pienempi paha
– vierittämistä vaativa julkaisu vai, että lukija ei jaksa lukea sisältöä kuin kolme riviä?
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2.4

Rakenne ja ulkoasu

MEDIAleaksin taustaväri on S-ryhmälle ominainen vihreä. Tekstialue, varsin kapea
sellainen, on valkoinen. Uutisotsikot ovat vihreällä ja leipätekstit mustalla fontilla. Tekstikentän kapeudessa on huomioitu Pohjanoksan ym. (2007, 156) toteamus, että verkkolukemista ajatellen suositeltava enimmäismäärä merkkejä yhdellä rivillä on noin 60,
kun käytetään normaalia noin 10 pisteen kirjasinkokoa.

Kuvio 1. MEDIAleaks-uutiskirjeen ulkoasu

Uutiskirjeessä ylimpänä on SOK MEDIAn sekä uutiskirjeen logot. Näiden johdosta ainakaan pitkäaikaisempi lukija ei voi olla tunnistamatta julkaisua, vaikka hänen sähköpostisovelluksensa näyttäisi esikatselussa viestistä vain aivan alun.

Ensimmäisellä sisältöpaikalla on julkaistu SOK MEDIAn vetäjän johtaja Veli-Pekka Äärin pääkirjoitus kulloinkin ajankohtaisesta asiasta. Tekstin yläpuolella on paikka koko
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palstan levyiselle kuvalle. Jos pääkirjoitusta ei ole uutiskirjeessä ollut mukana, tämä
alue ei ole jäänyt tyhjäksi vaan muut sisällöt ovat nousseet pykälän verran ylemmäs.

Pohjanoksa ym. (2007, 194–195) arvioivat, että kuvien merkitys verkkoviestinnässä on
erittäin suuri. Kuvien tehtäviä ovat esimerkiksi luoda mielikuvia, parantaa muistettavuutta ja välittää informaatiota. Jälkimmäinen on helpoin tapa perustella kuvan läsnäoloa. Myös esimerkiksi kaaviot ovat kuvia, joilla omaa viestiä voi havainnollistaa.

Pääkirjoituksen jälkeen MEDIAleaksin kolme seuraavaa sisältöä ovat ns. pääuutisia.
Niissä tekstin oikealla puolella on paikka kapealle kuvalle. Kuvakokoa voi verrata tulitikkuaskiin. Alkupään uutisiksi on valittu sisältöjä, jotka ovat julkaisun koordinaattorin eli
itseni ja esimieheni kesken katsottu tärkeimmiksi. Muut uutiset, joita on julkaisusta riippuen ollut yleensä 4–7 kappaletta, tulevat pääuutisten jälkeen. Niiden yhteydessä voi
olla sisältöjä, jotka välittyvät vain SOK MEDIAn työntekijöille. Tällaisia uutisia voivat olla
esimerkiksi mediayksikön sisäisen työtyytyväisyyskyselyn tulokset tai vain sen työntekijöitä koskettavat koulutustapahtumat. Käytännössä tässä menettelyssä olisi kaksi versiota uutiskirjeestä: yksi asiakkaille, omansa SOK MEDIAn henkilöstölle.

Viimeinen sisältöosio on SOK MEDIAn uusien työntekijöiden esittely. Jokaisesta henkilöstä on pienen kuvan lisäksi mainittu nimi, titteli sekä yksikkö, johon hän on tullut.

2.5

Ilmestyminen

MEDIAleaksin pääasiallinen ilmestymismuoto on sähköpostiviesti. Pesonen (2012, 31)
mainitsee, että sähköpostitse tapahtuva markkinointi henkilöasiakkaalle ei ole sallittua
ilman hänen omaa suostumustaan, mutta yhteisöille kohdistuvana se on sallittua, jollei
yhteisö erikseen tätä kiellä. Uutiskirjeen toimittaminen SOK MEDIAn asiakkaille Sryhmän työntekijöille eri puolille maata on siis hyväksyttyä ja lainmukaista, vaikka jokaiselta vastaanottajalta lupaa jakeluun liittämiseksi ei ole kysyttykään.

Käytännössä MEDIAleaksin sähköpostiosoitteisto on kooste lukuisista erillisistä jakelulistoista. Tällaisia ovat esimerkiksi monenlaiset eri yksiköt ja jopa vain pienet tiimit kattavat koonnit. Useista eri puolilla S-ryhmää ylläpidettävistä jakelulistoista syntyvä osoitekooste on sähköpostiohjelmassa aina ajan tasalla. Jos MEDIAleaksia varten olisi
olemassa yksi iso, SOK MEDIAssa manuaalisesti päivitettävä jakelulista, siihen ei millään kulkeutuisi tieto kaikista eri S-ryhmän organisaatioissa tapahtuneista muutoksista.
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Nykyisellään jakelulista on ajantasainen ja laadukas, mitä Juslén (2009, 257) pitää
edellytyksenä sähköpostimarkkinoinnin tuloksellisuudelle. On silti selvää, että vastaanottajissa on henkilöitä, jotka eivät MEDIAleaksia juuri tule vilkaisseeksi, koska uutiskirjeen sisällöt eivät koske heidän työtehtäviään. He kuuluvat samoihin tiimeihin ja yksiköihin kuin kollegansa, joille se voi olla hyvinkin tärkeä julkaisu.

Kortesuo (2009, 124–125) korostaa, että omalla sovelluksella rakennettu ja lähetetty
uutiskirje tarjoaa enemmän ominaisuuksia kuin perinteinen sähköposti. Pohjanoksa
ym. (2007, 33–34) jatkavat, että uutiskirjeen toteutuksen tulee olla perinteistä sähköpostia houkuttelevampi. Tällä he tarkoittavat esimerkiksi viestin visualisoimista.

MEDIAleaks rakennetaan ja lähetetään vastaanottajille erillisellä järjestelmällä, Salesforce Marketing Cloudilla. Järjestelmässä on MEDIAleaksin oma, S-ryhmän muiden
julkaisujen kanssa sukunäköinen kirjepohjansa. Lukijan saamassa sähköpostissa on
lisäksi linkki, jolla julkaisun saa avautumaan selaimeen, jos viestin lukeminen sähköpostista päätelaitteella ei toimi oikein esimerkiksi tietoturva-asetusten vuoksi. Tämä
palvelee vastaanottajia, joiden sähköpostiohjelma saattaa vastaanottaa vain pelkkänä
tekstinä lähetettyjä sisältöjä, kuten Alasilta (2009, 140) mainitsee.

Juslén (2009, 258) muistuttaa, että postituslistalle kuuluvalle henkilölle on tarjottava
mahdollisuus poistua jakelusta. MEDIAleaks-uutiskirjeen lopussa tämä on huomioitu:
muutoksista jakeluun voi ilmoittaa siinä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Muutokset
voivat toki olla poistojen lisäksi myös jakelulistalle lisäyksiä.

Vastaanottaja näkee uutiskirjeen tulleen vain omaan osoitteeseensa. MEDIAleaksin
satoja henkilöitä kattava jakelulista on vain uutiskirjeen tekijöiden tiedossa. Myös Leino
(2010, 177) ohjeistaa, että sähköpostia markkinoinnillisiin tarkoituksiin käytettäessä
vastaanottajien osoitteet on syytä sijoittaa sähköpostiohjelman piilokopio-kenttään.

Sähköpostin ohessa MEDIAleaks julkaistaan S-ryhmän intranetissä. Uutiskirjeellä on
siellä oma sivunsa. Kotisivulla kerrotaan perustiedot MEDIAleaksin sisällöistä, ilmestymisestä ja yhteystiedoista. Kaikki ilmestyneet uutiskirjeet ovat koottuna sivulle aikajärjestykseen. Ne ovat luettavissa vaikka vuosien jälkeen.
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2.6

Tilastotiedot julkaisujärjestelmästä

Salesforce Marketing Cloud -lähetysjärjestelmä sisältää Isohookanan (2007, 264) sekä
Leinon (2010, 177–178) mainitseman kaltaisen raportointityökalun, josta saadaan tietoja esimerkiksi lähetettyjen ja perille menneiden MEDIAleaks-uutiskirjeiden sekä siihen
sisältyvien linkkien klikkaamismääristä. Tietoihin on silti suhtauduttava varauksella.

Juslén (2009, 262) toteaa sähköpostisuorien mittaustavoissa olevan ongelmia, jotka
vaikuttavat yhä voimakkaammin mittaustuloksiin. Keskeisin muuttuja on uutiskirjeen
kuvat: vasta, kun uutiskirjeessä olevat kuvat avautuvat vastaanottajan ruudulla, järjestelmä tulkitsee viestin avatuksi. Kuvat eivät aina lataudu, ja syynä voivat olla tietoturvaasetukset tai käyttäjän valitsema sähköpostiviestin muoto. Mittaus ei toimi viesteissä,
jotka on määritelty vastaanottajan koneella tekstimuotoisiksi.

Myös MEDIAleaksin jakeluun käytettävä järjestelmä tulkitsee uutiskirjeen avatuksi, kun
siinä olevat kuvat ovat latautuneet lukijan ruudulla. Tilastotietojen mukaan MEDIAleaksin avanneiden määrä olisi tyypillisesti vain noin 2/3 kaikista vastaanottajista. Tämä
tuntuu hyvin epäuskottavalta. Todennäköistä on, että tieto saapuneen uutiskirjeen aktivoitumisesta sähköpostiohjelmassa ei päädy lähetysjärjestelmälle, koska eri päätelaitteissa ja niiden asetuksissa on eroja.

Salesforce Marketing Cloud tallentaa MEDIAleaksin uutisissa olevien linkkien klikkausmäärät. Lukemat vaihtelevat suuresti eri uutisten välillä. Lähetysjärjestelmän mukaan linkkejä painaa vain jokunen prosentti vastaanottajista: joissakin uutisissa olevia
linkkejä on voitu painaa vain kerran tai pari. Pienet avausmäärät eivät välttämättä viittaa mittausvirheeseen – kenties tiiviit uutiset jo kertovat olennaisen, eikä muualla oleviin lisätietoihin perehtymiseen ole tarvetta.
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3

MEDIAleaks ja sisäinen viestintä

Viestinnällä on monet kasvot: se on tiedon tuottamista, muokkaamista, välittämistä,
keskustelua ja ymmärryksen luomista, mutta myös yhteisöllisyyden rakentamista ja
kulttuuria, joka kantaa mukanaan ja ilmentää organisaation perimää ja arvoja. Sisäinen
viestintä on mahdollisuus ja kriittinen tekijä organisaatioiden menestyksessä. (Juholin
2005, 153.)

Organisaation sisäinen viestintä sisältää kaiken viestinnän, tiedonkulun ja vuorovaikutuksen organisaation ja sen työntekijöiden välillä, Korhonen ja Rajala (2011, 83–84)
kiteyttävät. Sisäisen viestinnän kanavia ovat esimerkiksi uutiskirjeet, sähköpostit, infoja tiedotustilaisuudet, henkilöstön sisäiset koulutustilaisuudet, henkilöstölehdet, intranet, sähköiset ilmoitustaulut ja kehityskeskustelut.

Kuvio 2. Sisäisen viestinnän prosesseja (Korhonen ja Rajala 2011, 84)

MEDIAleaks-uutiskirje ei ole täysin sisäistä viestintää käsitteen varsinaisessa merkityksessä. Uutiskirjeen vastaanottajat ovat S-ryhmässä työskenteleviä, mutta julkaisijan eli
SOK MEDIAn näkökulmasta ne silti ovat ulkoisia tahoja. Maksavia asiakkaita, joille se
myy palvelujaan. Ulkoisen viestinnän tai Lohtajan ja Kaihovirta-Rapon (2007, 13) mai-
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nitseman sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän yhdistävä yhteisöviestinnän käsitekään
ei MEDIAleaksiin istu, koska uutiskirje on S-ryhmän sisäinen. Juholin (2005, 36) toteaa
hyvinkin paljon MEDIAleaksin – ja viime kädessä koko SOK MEDIAn – toimintaa koskettavasti, että jako sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ei aina ole mielekäs: yhteisöillä
on yhteistyö- ja kohderyhmiä, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa eri tavoin.

3.1

Sisäisen viestinnän periaatteet

Lohtaja ja Kaihovirta-Rapo (2007, 14) määrittelevät, että yhteisön työntekijöiden keskinäinen viestintä on sisäistä viestintää. Vastaavasti ulkoista viestintää yhteisö harjoittaa
sen ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Sisäistä viestintää tarvitaan tiedottamiseen,
henkilöstön motivointiin ja hyvän ilmapiirin synnyttämiseen ja säilyttämiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Ulkoista viestintää puolestaan käytetään uutisointiin ja taustoittamiseen. Korhonen ja Rajala (2011, 34) harmittelevat, että sisäinen viestintä on
jäänyt arvostuksessa ulkoisen viestinnän jalkoihin: sisäinen viestintä nähdään helposti
tylsänä toimintona, jossa kirjoitellaan uutiskirjeitä ja massaviestejä henkilöstölle, ja kärjistetysti ilmaisten vastaanottajat usein painavat delete-nappia heti tuoreeltaan. Kun
sisäiseen viestintään panostetaan, tämän vanhentuneen käsityksen voi unohtaa.

Sisäisen viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikki saavat tehtäviensä suorittamisessa tarvitsemansa tiedot tai että tiedot ovat helposti etsittävissä. Monessa organisaatiossa ongelmana on tiedon määrä – sitä on joko liikaa tai liian vähän. Toinen tärkeä
tavoite on luoda ja ylläpitää avointa vuorovaikutusta ja edistää me-henkeä niin, että
yksilö mieltää itsensä ja oman työnsä merkityksen osana yhteisön kokonaisuutta. Sisäisen viestinnän kolmas tehtävä on tukea yrityksen visiota, strategiaa ja arvoja. Tämä
kuuluu erityisesti johtamisviestintään: kerrotaan tavoitteista, tuloksista sekä tulevaisuudensuunnitelmista. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2008, 106.)

Karhu ym. (2008, 62–63) sekä Isohookana (2007, 16) muistuttavat sisäisen viestinnän
olevan tärkeä johtamisen ja esimiestyön osa. Viestintää tarvitaan jokapäiväisessä työssä. Hyvin hoidettuna se johtaa parempaan tulokseen pitkällä aikavälillä: mitä onnistuneempaa viestintä on, sitä paremmin ihmiset työskentelevät yhteisten tavoitteiden
eteen. He myös jaksavat ja viihtyvät paremmin. Korhonen ja Rajala (2011, 21–22) pitävät esimiehiä ehdottomasti vahvimpana sisäisen viestinnän kanavana, sillä esimiesviestinnässä on usein mahdollista käyttää henkilökohtaista, jopa kasvotusten tapahtuvaa viestintää. Tällöin vastaanottaja kuulee ja ymmärtää paremmin kuin suurissa tiedo-
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tustilaisuuksissa esitetyn tai sähköisesti jaetun viestin. Hyvä esimies sitoutuu huolehtimaan viestinnän valmistelusta ja tiedon jakamisesta muille. Ja mitä ylemmäs organisaatiossa mennään, sitä tärkeämpiä esimiehen viestintäkyvyt ja -asenne sekä oman
viestintäroolin ymmärtäminen ovat.

Isohookana (2007, 10–11, 222) muotoilee, että viestinnän avulla sisäinen toimintaympäristö voidaan yhdistää yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Hyvin hoidettu sisäinen
viestintä ei lopulta rajaudu vain organisaation sisälle vaan se on edellytys markkinointiviestinnän ja ulkoisen viestinnän onnistumiselle. Sillä vahvistetaan tunnettuutta sekä
myös perustellaan ja vakuutetaan, jotta yritys voi erottua kilpailijoiden muuten usein
hyvin samankaltaisista tuotteista ja palveluista. Jos viestintään ei kiinnitetä tarpeeksi
huomiota, voi se pahimmillaan saada aikaan organisaation sisällä ja sen ulkopuolella
tietämättömyyttä, epäluottamusta, motivaation puutetta ja yhteistyön hankaloitumista.
Korhonen ja Rajala (2011, 23) muistuttavat, että parhaimmillaan viestintä on osa yrityksen liiketoimintaa. Se edellyttää, että liikkeenjohto, esimiehet ja jokainen työntekijä ovat
sisäistäneet viestinnän roolin ja sitoutuvat siihen toimintona, joka näkyy konkreettisesti
strategiassa, liiketoiminnan suunnittelussa sekä jokapäiväisessä ajankäytössä.

3.2

Uutiskirje sisäisen viestinnän välineenä

Paloheimo (2009, 19) toteaa, että internetin myötä on syntynyt uudenlaisia, nykyisin jo
välttämättömiksi koettuja palveluita, kuten sähköposti. Viestimiseen ja markkinointiin on
avautunut uusia jakelumahdollisuuksia. Paperiuutiskirjeet ovat kauan sitten korvautuneet sähköisillä ratkaisuilla. Kortetjärvi-Nurmi ym. (2008, 20) kuitenkin näkevät, että
sähköpostitse tapahtuva viestintä voi yhä olla myös painettua viestintää: viestin, kuten
sähköpostiin saapuneen MEDIAleaks-uutiskirjeen, voi halutessaan tulostaa paperille.

Perinteisiin, jo alkujaan paperille toteutettuihin uutiskirjeisiin nähden verkkopohjaisten
toteutusten kustannukset ovat Paloheimon (2009, 20, 119) mukaan usein suhteellisen
alhaiset. Isohookana (2007, 264) arvioi, että edullisuuden ja teknisen helppouden lisäksi sähköisten ratkaisujen etuja ovat mm. nopeus, helppokäyttöisyys, kohdistettavuus ja mitattavuus. Tilastokeskuksen (2018) tiedot osoittavat, että suomalaiset ovat
myös hyvin sähköisen uutiskirjeen tavoitettavissa: vuoden 2017 tilanteeseen peilaten
16–89-vuotiaista suomalaisista peräti 88 prosenttia oli käyttänyt nettiä joskus. Alle 55vuotiaiden keskuudessa osuus on hyvin lähellä sataa prosenttia. Samoin alle 55-
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vuotiaista keskimäärin 92 prosenttia käyttää internetiä useita kertoja päivässä. Osuus
kasvaa nuorimmissa ikäluokissa.

Juholin (2005, 211–212) näkee, että mitä tärkeämmistä sidosryhmistä ja niihin kuuluvista henkilöistä on kyse, sitä enemmän heidän kanssaan pyritään suoraan viestintään,
jopa henkilökohtaisiin suhteisiin. Jos ryhmät ovat kovin suuria, henkilökohtaisiin suhteisiin ei ole mahdollisuutta. Isojen ryhmien tavoittamiseksi käytetään välillisiä keinoja,
joiden sisältöihin yhteisö voi itse vaikuttaa. Näihin lasketaan esimerkiksi uutiskirjeet.
Leino (2010, 173–174) tarkentaa, että sähköpostijakelut toimivat erinomaisesti asiakassuhteen ylläpitämiseen, mutta uuden suhteen avaamiseen se ei sovellu: vastaanottajan täytyy olla ennestään jotain kautta tuttu häntä lähestyvän organisaation kanssa.

Uutiskirje toimii parhaimmillaan lyhyissä uutisnostoissa, joista on linkit verkkosivuilla
oleviin taustoituksiin tai laajempiin uutisiin, arvioi Kortesuo (2009, 124). Uutiskirjeet
sisältävät yleensä vain yhdestä kolmeen juttua. MEDIAleaks on kuitenkin tässä suhteessa poikkeus, sillä siinä uutisten määrä on aina ollut vähintään puoli tusinaa.

Isohookana (2007, 264) ja Juholin (2005, 212, 2009, 77) toteavat, että sähköpostijakelun isona heikkoutena on viestien hukkuminen muiden viestien, jopa roskapostien sekaan. Viestinnän teho laskee. Sähköpostitulvaan turhautuneet, jotka eivät jaksa tai ehdi
lukea jopa satoja viestejä päivässä, eivät ehkä myöskään tule havainneeksi MEDIAleaksia sen ilmestyttyä. Alasilta (2009, 157) kiteyttää osuvasti, että samat asiat,
jotka ovat sähköpostin etuja, ovat myös sen heikkouksia: nopeus, helppous ja edullisuus. Niistä johtuen viestejä liikkuu niin paljon, että tärkeät sisällöt hukkuvat massaan.

3.3

Sosiaalisen median haaste

Juholin (2009, 76) tiivistää sosiaalisen median internetpalveluiksi, joihin käyttäjät tuottavat itse sisällön. Nykyisessä internetin kehitysvaiheessa sille ominaisia piirteitä ovat
osallistuminen ja julkinen keskustelu, jossa käyttäjät luovat ja muokkaavat sisältöjä.
Sosiaaliset mediat luovat uudenlaisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja korvaavat
sekä täydentävät muunlaista yhteydenpitoa. Korpi (2010, 21) lisää, että verkkoyhteisöjen pääasiallinen funktio on kontaktien hankkiminen – verkoston luominen.

Sosiaalinen media ei ole vain yksisuuntaista viestintää, Pesonen (2012, 201) muistuttaa. Se on vuorovaikutusta, markkinointia ja palvelua. Somen tarjoamia keinoja voi-
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daan hyödyntää esimerkiksi ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Korpi (2010, 7) kuitenkin huomauttaa, että käyttäjät luovat yhteisöllisyyden, ei tekniikka: jos palvelu tai
siellä käsiteltävä aihe ei ole kyllin kiinnostava, sosiaalisuutta ei synny.

Tällä hetkellä mahdollisesti tunnetuin organisaation sisäinen somepalvelu on Facebookin tuottama Workplace. Se on yhteisöpalvelu, joka on nimenomaisesti tarkoitettu yritysten sisäiseen viestintään. Palvelu on myös S-ryhmän käytössä. Nuotio Digitalin
(2018) mukaan Workplacen selkein käyttötapa on erilaisten projektiryhmien hallinnointi.
Kuten Facebookin suljetut ja salaiset ryhmät, Workplacessa ryhmät voivat olla projektiryhmiä, joissa voi tehdä jo Facebookissa ennestään tuttuja toimintoja: jakaa asiakirjoja,
keskustella, tehdä kyselyitä, lähettää livestriimiä jne. Perinteisten sometoimintojen
ohessa palvelu sopii siis vaikkapa etäkoulutusten järjestämiseen.

3.3.1

Some – sisäisen viestinnän uudistaja

Sosiaalisen median läpimurron ansiosta avoimeen tiedonkulkuun perustuva toimintatapa on siis tullut aidosti mahdolliseksi myös yritysten sisälle. Isokangas ja Kankkunen
(2011, 21) alleviivaavat, että samanaikaisesti paine läpinäkyvyyden lisäämiseen päätöksenteossa ja toiminnassa on kasvanut sekä yritysten sisällä että niiden ulkopuolella.
Avoimuutta vaativat asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit.

Olander (2018) pitää sähköpostia huonosti soveltuvana viestintävälineenä tiimityöhön,
joka on olennainen osa nykyaikaista työelämää. Sosiaalinen intranet sen sijaan on ratkaisu vuorovaikutukselle, jakamiselle ja yhteistyölle. Sähköpostin heikkouksia ovat
muun muassa hitaus, kun viesteihin jää reagoimatta tai yksinkertaisenkin asian selvittämiseen vaaditaan monta sähköpostiviestiä pitkä keskustelu. Sosiaalisessa intranetissä viesti kulkee nopeasti perille, ryhmien perustaminen erilaisille asioille sujuu vaivatta
ja tiedon jakaminen käyttäjien kesken on helppoa.

Pohjanoksa ym. (2007, 43) arvioivat, että sisäisessä viestinnässä ovat jatkuvasti tärkeämpiä arkipäiväisen työn tukemiseen liittyvät viestintäjärjestelmät ja -käytännöt. Verkkoyhteisöissä toimiminen on yhä useamman arkipäivää, joten sen sulautuminen työelämään on ollut vain ajan kysymys. Tällaiseksi toiminnaksi Isohookana (2007, 270)
muotoilee yhdessä tekemisen ja keskustelun, tietojen ja mielipiteiden vaihdon sekä
uuden tiedon luomisen. Verkkoyhteisössä tätä tapahtuu milloin ja missä vain.
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Sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan yrityksen sisäisessä viestinnässä ja
toimintatapojen muutoksessa, uskovat Isokangas ja Kankkunen (2011, 7, 14). Uudet
tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja maantieteellisten rajojen yli lisäävät
tietotyön tuottavuutta. Samalla työntekijät tekevät työnsä läpinäkyväksi omalle työyhteisölleen. Tällä syntyy aitoa sisäistä vuorovaikutusta, joka innostaa erityisesti nuoria.
Korpi (2010, 11) kuitenkin näkee, että sosiaalisen mediaan osallistuminen voidaan kokea myös tarpeettomaksi. Syyt voivat liittyä tekniikkaan, siihen ettei henkilöllä ole mielestään mitään sanottavaa tai että julkinen keskustelu ja kommentointi ujostuttavat.

Isokangas ja Kankkunen (2011, 70) opastavat, että sosiaalisen median toimintamallit ja
työkalut kannattaa tuoda osaksi henkilöstön jokapäiväistä työntekoa. Ne eivät saa olla
vain uusi hallittava asia kaiken entisen lisäksi. Jos uusista ratkaisuista halutaan täysi
hyöty, niiden on oltava ensisijaisia sekä arkipäiväisiä välineitä ja kanavia.

Somepalvelussa olemista varten työnantajan on laadittava asianmukainen ohjeistus,
kuten Pesonen (2012, 201) korostaa. Alasilta (2009, 70) näkee, että verkkoyhteisön
käyttöönotossa tärkeää on suunnitella sen käyttö yhdessä henkilöstön kanssa: selkeät
pelisäännöt ovat kaikkien etu, ovat he sitten enemmän tai vähemmän aktiivisia palvelun hyödyntäjiä. Isokangas ja Vassinen (2010, 151) kehottavat huomioimaan ohjeistuksessa esimerkiksi millaisista asioista voi kirjoittaa ja kommentoida. Tärkeää on myös
kannustaa ihmisiä keskustelemaan ja tehdä tiettäväksi, miksi henkilökunnan läsnäolo
palvelussa on yritykselle tärkeää. Juholin (2009, 227) kirjoittaa yhdeksi perusteluksi
tällaiselle, että sosiaalisten verkkojen käyttöön kannustavissa työyhteisöissä työntekijöiden verkostoitumisen nähdään hyödyttävän liiketoimintaa.

Työntekijöiltä odotetaan hyvää työryhmäympäristöjen ja virtuaalisen viestinnän työkalujen hallintaa. Forsgårdin ja Freyn (2010, 154) mukaan erityisesti tietotyöläisillä on työroolinsa vuoksi tarve ja vaatimus olla entistä enemmän mukana verkon keskusteluissa.
Yhä useamman tehtävä on olla siellä, jossa tieto syntyy ja liikkuu.

Asiantuntijan viestintärooliin kuuluu sisäisten verkostojen rakentaminen ja ylläpito, korostaa Juholin (2009, 227–228). Sosiaalinen media tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia. Asiantuntijoiden välisellä viestinnällä on monia etuja, kuten ajankohtaistiedon nopea vaihtuminen, tehokkuus ja oppiminen. Kollegojen välinen tai kollegiaalinen viestintä näyttäytyy parhaimmillaan jatkuvana ja avoimena virtana tietoa, ideoita, näkemyksiä,
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kysymyksiä ja kommentteja sekä keskinäistä kannustusta ja sparrausta. Vahva kollegiaalisuus helpottaa myös tiedon hankintaa, kyselemistä ja pohtimista.
Moni voi pitää sosiaalisen median palveluun siirtymistä isona kynnyksenä – kaikki eivät
ole somessa kuin kotonaan. Jos yksilö ei ole luontaisesti innokas tekemään avauksia ja
osallistumaan keskusteluun, läsnäolo verkossa voi tuntua väkinäiseltä ja hyödyttömältä. Isokangas ja Vassinen (2010, 153) myöntävät, että suurin osa ihmisistä ei ole sosiaalisessa mediassa aktiivisia osallistujia vaan he käyttävät sitä ainoastaan seuratakseen muiden ihmisten tuottamia sisältöjä.

3.3.2

Workplace sisäisen viestinnän kanavana

Forsgård ja Frey (2010, 37) toteavat, että uudet sosiaalisen median sovellukset leviävät aikaisempien palvelujen avaamia teitä. Aivan kuten yhteisöpalvelu Workplace on
tehnyt omistajansa Facebookin vanavedessä.

Workplacea on vähitellen otettu käyttöön S-ryhmässä. Lokakuussa 2018 noin puolella
eli 20 000 s-ryhmäläisellä oli pääsy palveluun. Kaikki kaupparyhmän työntekijät ovat
mukana viimeistään helmikuun lopussa 2019. Isokankaan ja Kankkusen (2011, 17)
mukaan sosiaalinen teknologia ei lisää työn tuottavuutta, ellei järjestelmässä ja toimintamallissa ole mukana riittävän laajaa ja aktiivista käyttäjäjoukkoa – noin 40 000 sryhmäläistä varmasti riittävät mainittuun tuottavuuden kasvattamiseen.

Palvelussa yrityksen henkilöstöllä ovat omat profiilinsa. He voivat julkaista ja kommentoida sisältöjä sekä keskustella niistä omilla seinillään tai ryhmissä, joissa he ovat jäseninä. Workplacessa käyttäjän seinälle nousee sisältöjä hänen seuraamiltaan tahoilta.

Facebookin käyttämä algoritmi, joka arvottaa eri sisältöjen kiinnostavuutta esimerkiksi
tykkäyksien ja kommenttimäärien perusteella, on käytössä myös Workplacessa. Käytännössä algoritmi päättää, mitä käyttäjät seinällään näkevät: mitä suositumpi sisältö
on, sitä useamman uutisvirtaan sen nousee. On kuitenkin eri asia, saavatko kaikki tärkeät julkaisut huomiota ja sitä kautta näkyvyyttä niin paljon kuin ne ansaitsisivat.

Todennäköinen MEDIAleaksin kehityssuunta on, että sen sisältöjä aletaan jakaa myös
Workplacessa. Siellä – ja etenkin uutiskirjeessä – jaetaan ja linkitetään jatkossa aineistoa, jota on jo tuotettu muissa medioissa. Tähän myös Pesonen (2012, 214) viittaa. On
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myös mahdollista, että ennemmin tai myöhemmin Workplace syrjäyttää kokonaan uutiskirjeen. Lohtaja ja Kaihovirta-Rapo (2007, 20) kuitenkin huomauttavat, että kohderyhmien tavoittaminen tehostuu, kun sama viesti välitetään useaa eri kanavaa pitkin.
Aiheeseen liittyen Juholin (2005, 31) ja Isohookana (2007, 226) silti pohtivat, että monikanavaisuudessa voi piillä myös ongelmia: monien kanavien päällekkäinen käyttö vie
vastaanottajilta aikaa sekä aiheuttaa hämmennystä.

Alasilta (2009, 66–67) ja Juholin (2009, 77) näkevät pikaviestimissä, kuten siis
Workplaceen sisältyvässä Work Chatissä, vahvaa potentiaalia sähköpostisuman purkamiseen. Pikaviestimet soveltuvat etenkin rutiininomaisten asioiden tarkistamiseen,
kysymiseen ja sopimiseen. Niillä pystyy hoitamaan yhtäläisiä asioita kuin sähköpostissa, mutta pikaviestimien luonteeseen ei kuulu kaiken säilöminen. Epäilemättä myös
MEDIAleaks-uutiskirjeen huomioarvo kärsii kaikkia vaivaavasta sähköpostitulvasta.

Workplacen vahvuuksia ovat kaksisuuntaisuus, reaaliaikaisuus ja että viestintä tapahtuu ympäristössä, jossa työntekijät ainakin periaatteessa ovat hyvin läsnä. Erityisesti
vielä käytön alkuvaiheessa sisältömäärät Workplacessa pysyvät maltillisina, joten MEDIAleaksille tyypilliset SOK MEDIAn uutiset voisivat tulla siellä hyvin huomioiduiksi.
Vaara kuitenkin on, että ajan kuluessa ja sähköpostin lailla Workplacessa joka suunnalta kertyvä viestisuma tulee heikentämään huomioarvoa. Jatkuvat ilmoitukset uusista
yksityisviesteistä, postauksista, kommenteista ja tykkäämisistä voivat turruttaa.

Kaikilla MEDIAleaksin lukijoilla ei välttämättä ole vielä syvällistä kokemusta Workplacesta, ehkei edes Facebookista. Forsgård ja Frey (2010, 153) alleviivaavat, että sosiaalisen median palvelujen ulkopuolelta on lähes mahdotonta hahmottaa uusien yhteistyövälineiden tuomaa kulttuurinmuutosta. Ymmärrys yhteisöllisen median mahdollisuuksista ja riskeistä organisaation käytössä jää silloin väistämättä vajaaksi.
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4

Tutkimuksen tavoite ja menetelmät

Lohtaja ja Kaihovirta-Rapo (2007, 19) sekä Kortetjärvi-Nurmi ym. (2008, 12) pohtivat
yhteisökuvaa. Asiakkailla ja muilla kohde- sekä sidosryhmillä on käsitys yhteisön todellisuudesta siltä pohjalta, millaiseksi ne ovat sen oman kokemustensa perusteella arvioineet. Tätä käsitystä kutsutaan yhteisökuvaksi, imagoksi tai laajemmin maineeksi.
Profiili puolestaan on kuva, jonka yhteisö lähettää itsestään. Jos yhteisön oma käsitys
ja sen asiakkaiden mielikuvat eivät ole linjassa, yhteisö voi löytää uuden profilointitavan
asiakastyytyväisyystutkimuksella. Tulosten valossa yhteisössä voidaan pohtia, mitä ja
miten sen tulisi kertoa itsestään, jotta se saavuttaisi halutun yhteisökuvan.

Tyytyväisyystutkimuksilla

mitataan

kokonaistyytyväisyyttä

ja

tyytyväisyyttä

osa-

alueittain, Bergström ja Leppänen (2005, 429) tiivistävät. Tutkimuksilla voidaan myös
mitata tyytyväisyyttä eri asiakasryhmien sisällä. MEDIAleaks-lukijatutkimuksen tapauksessa tutkittiin sekä tyytyväisyyttä uutiskirjekokonaisuuteen että sen osa-alueisiin, kuten sisältöihin ja ilmestymistapaan. Tuloksia verrataan eri vastaajaryhmien välillä.

MEDIAleaksin lukijatutkimuksella haettiin vastauksia, miten uutiskirje toimii tarkoitukseensa nyt ja miten S-ryhmän uusi sisäinen sosiaalisen median palvelu Workplace voi
vaikuttaa siinä käsiteltyjen sisältöjen julkaisuun sekä itse uutiskirjeeseen. Tutkimuksen
tavoitteena oli saada tietoa esimerkiksi, että miten kiinnostaviksi vastaanottajat arvioivat uutiskirjeen sisällöt, mitä he tuumaavat MEDIAleaksin toteutustavasta, ulkoasusta
ja ilmestymismääristä sekä miten uutiskirjeen sisällöt hyödyttävät heitä työssään.

Lukijatutkimuksen lisäksi opinnäytetyöni sisältää kahden SOK MEDIAn johtajan mietteitä MEDIAleaksin taustoista, tavoitteista ja tulevaisuuden näkymistä. He he tuovat näkökulmaa millaisena uutiskirjeen tekijäpuolen edustajat näkevät julkaisun, sen roolin ja
jatkon. Tällaisen kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen roolia Heikkilä (2014, 15, 30)
avaa siten, että se auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja selittämään sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. Siinä rajoitutaan yleensä pieneen määrään tapauksia. Erilaisilla aineiston keräämismenetelmillä saadaan samasta kohteesta erityyppistä tietoa.

4.1

Reunaehdot toteutukselle

Heikkilän (2014, 15) mukaan kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella selvitetään
lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Se edellyttää riittävän suurta ja
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edustavaa otosta. Aineiston keruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine vastausehtoineen. Holopainen ja Pulkkinen (2008, 29) jatkavat, että
tutkimusta valmistellessa on ratkaistava kysymys, tehdäänkö se kokonaistutkimuksena,
jossa perusjoukon jokainen otantayksikkö otetaan tarkasteltavaksi. Toisena vaihtoehtona on tarkastella vain osaa perusjoukosta. Tällöin ajatellaan, että tämä sopivasti valittu osajoukko, otanta, edustaisi ominaisuuksiltaan koko perusjoukkoa.

MEDIAleaks-lukijatutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti, koska sillä haluttiin saada tietoa
koko lukijakuntaa edustavasti. Kaikki lukijat olivat helposti tavoitettavissa sähköisesti,
joten tutkimus oli tarkoituksenmukaista osoittaa koko perusjoukolle. Otantatutkimuksen
sijaan päädyttiin kokonaistutkimukseen. Tähän liittyen Heikkilä (2014, 17, 67) pohtii,
että viime vuosina internetin kautta tehtävät kyselyt ovat nopeasti yleistyneet, mutta ne
soveltuvat käytettäväksi vain sellaisten perusjoukkojen tutkimiseen, joissa jokaisella
jäsenellä on mahdollisuus internetin käyttöön. Varoitus, että edustavan otoksen saaminen nettitutkimukseen on haastavaa, jos kaikille perusjoukkoon kuuluville ei ole tiedossa sähköpostiosoitetta, ei kuitenkaan koskenut MEDIAleaks-lukijatutkimusta.

Tutkimushetkellä jakelulista sisälsi kaikkiaan 414 henkilöä. He saivat torstaina 7.6.2018
sähköpostiviestin, jossa pyydettiin osallistumaan tutkimukseen. Kyselyn viimeinen vastauspäivä oli torstai 21.6.2018. Vastaanottajille lähetettiin sähköpostitse muistutusviesti
torstaina 14.6.2018. Viestissä oli mukana alkuperäinen sisältö lisättynä maininnalla,
että vastausaikaa on jäljellä vielä viikko. Tässä yhteydessä oli myös hyvä tilaisuus kiittää tutkimukseen jo osallistuneita, joita oli kolmisenkymmentä.

Toinen muistutus tapahtui tiistaina 19.6.2018, kun MEDIAleaks-uutiskirje ilmestyi. Julkaisun yhtenä uutisena oli meneillään oleva tutkimus. Valitettavasti uutiskirjeen jo
aiemmin lukkoon lyöty ilmestymisajankohta oli kyselyä ajatellen myöhään, sillä julkaisun ilmestymisen jälkeen vastausaikaa oli vain pari päivää. Ideaalitapauksessa tutkimus olisi voitu julkaista uutiskirjeen ilmestyessä. Periaatteessa näin olisi voitu tehdä
nytkin, mutta vain muutaman päivän päässä ollut juhannus ja viimeistään silloin alkava
lomakausi olisi heikentänyt vastausmääriä ratkaisevan paljon. Käytännön tasolla oli siis
perusteltua järjestää lukijakysely nyt toteutetussa ajankohdassa, jotta mahdollisimman
moni MEDIAleaksin jakelussa oleva henkilö olisi vielä tavoitettavissa.

Uutiskirjejakeluun kuuluvien todellisten henkilöiden lukumäärässä on ollut epäselvyyttä.
Lista koostuu lukuisista eri puolilla S-ryhmää ylläpidettävistä pienemmistä sähköposti-
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jakelulistoista, ja osa henkilöistä voi kuulua useampaan listaan. Uutiskirjeen vastaanottajamäärä on tämän vuoksi aiemmin näyttänyt isommalta mitä se todellisuudessa olikaan. Laajamittaista kyselyä valmisteltaessa tämä aiheutti hämminkiä: alkuperäiset
vastausmäärätavoitteet määrittelin sen mukaisesti, että vastaanottajia olisi yli 500, mutta MEDIAleaksin monipolvisen jakelulistan purkaminen yksittäisten henkilöiden tasolle
paljasti aidon vastaanottajamäärän olevan noin sata henkilöä vähemmän.

Todellisten lukijamäärätietojen perusteella määrittelin tavoiteltavien vastausten määrän
aiempia arvioita alemmaksi. Ajatuksenani oli, että kyselyn vastausprosentiksi tulisi jopa
15. Vastausmäärän tulisi tällöin olla 62. Toivoin, että lukijakyselyn yhteydessä oleva
lahjakorttiarvonta voisi nostaa vastausprosentin jopa kunnianhimoisen tavoitteen yli.

4.2

Otoksen määrittäminen

Kokonaistutkimuksessa tutkitaan jokainen perusjoukon jäsen. Heikkilän (2014, 31) mukaan tämä on kannatettavaa, kun perusjoukko on pieni, korkeintaan joitakin satoja.

4.2.1

Perusjoukko

Lukijatutkimuksen perusjoukko oli kaikki MEDIAleaks-uutiskirjeen vastaanottajat, reilut
400 henkilöä. Henkilöt työskentelevät eri tehtävissä eri puolilla S-ryhmää.

4.2.2

Otos

Otoksen kohdistaminen koko perusjoukkoon oli perusteltua kahdesta eri syystä. Ensinnäkin MEDIAleaksin lukijoiden lukumäärä on vain muutama sata, toisekseen heidät oli
helppo ja nopea tavoittaa sähköpostitse. Sähköposti on myös sama väline, jolla uutiskirje toimitetaan, joten myös kysely oli luontevaa toteuttaa samalla keinolla.

Sisällyttämällä otokseen koko perusjoukko maksimoitiin saatavien vastausten määrä,
toisin sanoen tutkimustulosten reliabiliteetti. Jos otos olisi perustunut otantaan, jossa
MEDIAleaksin vastaanottajista olisi poimittu esimerkiksi joka toinen, saatujen vastausten määrä olisi voinut jäädä pariin–kolmeenkymmeneen eli hyvin vähäiseksi.
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4.3

Kyselylomake

Holopainen ja Pulkkinen (2008, 42) määrittelevät, että kyselylomake on määrämuotoinen kysymyspatteristo. Lomakkeen tärkein tavoite on muuntaa tutkijan tiedontarve kysymyksiksi, joihin vastaaja on kykenevä ja halukas vastaamaan. Kyselylomakkeen tarkoituksena on myös minimoida vastaajan ponnistelut tarjoamalla ainakin osaan kysymyksistä valmiit vastausvaihtoehdot. Valmis lomake lisäksi minimoi vastausvirheet,
joita syntyy helposti, jos haastattelija yrittää tulkita vastaajan epätäsmällisiä vastauksia.

Heikkilä (2014, 46–47) muistuttaa, että vastaaja päättää muun muassa kyselylomakkeen ulkonäön perusteella, vastaako hän kyselyyn. Hyvän lomakkeen tunnusmerkkejä
ovat esimerkiksi selkeys, tekstien ja kysymysten hyvä asettelu, kysymykset etenevät
loogisesti ja että lomake saa vastaajan tuntemaan vastaamisen tärkeäksi.

Internetkyselyissä vastaukset tallentuvat tietokantaan, joka mahdollistaa aineiston käsittelyn tilasto-ohjelmistolla heti aineiston keruun päätyttyä. Internetkysely on nopea
tapa kerätä tietoa ja soveltuu parhaiten käytettäväksi silloin, kun edustavan otoksen
saaminen on mahdollista. Edustava otos edellyttää, että kaikille perusjoukon jäsenille
saadaan tieto kyselystä ja internetosoitteesta. (Heikkilä 2014, 66.)

MEDIAleaksin lukijatutkimuksen lomake (liite 1) toteutettiin Aitiopaikka.fi-palvelussa.
Sitä käytetään käytännössä kaikkien S-ryhmän kyselyiden toteuttamiseen. Lukijatutkimuslomakkeen alussa oli saatetekstien ohessa MEDIAleaks-logo, jotta se selvästi erottui muista mahdollisista S-ryhmän sisäisistä kyselyistä.

4.3.1

Kysymykset

Hyvien kysymysten ominaispiirteiksi Heikkilä (2014, 54) mainitsee muun muassa ymmärrettävyyden, yksiselitteisyyden sekä tarpeellisuuden ja sen että kysymys ei ole liian
pitkä. MEDIAleaks-lomaketta laadittaessa perimmäisenä lähtökohtana oli luonnollisesti
saada kysymysten kautta vastaus tutkimusongelmaan. Kysymysten laatimisessa tärkeää oli huomioida, että ne olivat yksiselitteiset ja jokainen ymmärtää ne tarkoitetulla
tavalla. Kysymysten tuli myös olla mahdollisimman lyhyitä ja ymmärrettävää suomea.

Vastausvaihtoehdoissa noudatettiin yhtenäistä logiikkaa kautta koko kyselyn. Lähes
kaikissa kysymyksissä oli neljä tai viisi vastausvaihtoehtoa ja ne oli muotoiltu saman-
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kaltaisilla tavoilla. Jokaisessa kohdassa vastausvaihtoehtona epävarmoille oli En osaa
sanoa. Aiemmissa MEDIAleaks-pikakyselyissä EOS-vaihtoehtoa on vältetty, koska
toisinaan sitä käytetään liiankin herkästi – kyselystä nopeasti selviämiseen. Nyt vaihtoehto haluttiin antaa, jotta epävarmat erottuisivat asioista oikeasti jotain mieltä olevista.

Samaan aihepiiriin kuuluvat kysymykset ryhmiteltiin lähelle toisiaan. Alkupuolella kyselyä esimerkiksi selvitettiin yleisarvosanan lisäksi miten lukijat hyödyntävät MEDIAleaksia ja miten se on vaikuttanut heidän työhönsä. Seuraavassa vaiheessa kysymykset
koskivat julkaisun toimituksellista puolta eli ilmestymismäärää, sisältöjä ja ulkoasua.
Loppupuolella lomaketta kysymykset olivat enemmän tekniikkaa koskevia.

4.3.2

Rakenne

Verkossa ollut kyselylomake jakautui viidelle sivulle. Tahtotila oli, että kysymykset olisivat mieluummin usealla lyhyellä sivulla kuin yhtenä pitkänä lomakkeena. Pitkä ja vierittämistä vaativa lomake voi tuntua vaativammalta kuin muutama lyhyt välilehti.

Tutkimuskysymyksiä oli nelisen kertaa enemmän kuin aiemmissa suppeissa lukijakyselyissä. Omissa testauksissani aikaa täyttämiseen kului vajaa pari minuuttia. Arvelin,
että valtaosa vastaajista selviäisi kolmessa minuutissa lomakkeen täyttämisestä, mitä
voi pitää vielä aivan kohtuullisena aikana. Toteutuneeseen vastausaikaan vaikutti,
kuinka monta kertaa lomakkeen aikana annettu vastaus edellytti avointa perustelua.
Jos lukija esimerkiksi ei ollut tyytyväinen MEDIAleaksin ulkoasuun, häneltä pyydettiin
tarkempaa tietoa, mikä ulkoasussa on vialla. Vastaajalta kului enemmän aikaa kysymyksen läpikäymiseen kuin sellaiselta, joka oli tyytyväinen ulkoasuun.

Tutkimuksen lopuksi oli mahdollista osallistua arvontaan, jossa palkintoina oli kolme 20
euron arvoista lahjakorttia S-ryhmään. Osallistuminen tapahtui erillisellä, linkin takana
olleella lomakkeella.

4.3.3

Testaus

Heikkilän (2014, 58) mukaan kyselylomakkeen testaamiseen riittää 5–10 henkilöä.
MEDIAleaks-kyselylomake testattiin seitsemällä henkilöllä. Yhtä lukuun ottamatta he
koostuivat työtovereistani SOK MEDIAssa. Palautetta tuli hyvin vähän. Niiden ja omien
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havaintojeni pohjalta lomakkeeseen tehtiin neljä muutosta: kaksi uutta kysymystä, yksi
kysymys muutettiin vapaaehtoisesti täytettävästä pakolliseksi ja yksi aiemmin pakolliseksi määritetty avoin kysymys vapaaehtoiseksi. Lisäksi maininta kyselyvastausten ja
erikseen lahjakorttiarvontaa varten jätettyjen yhteystietojen käsittelemisestä irrallisina
toisistaan muotoiltiin uudelleen. Tämä siksi, jotta vastausten anonymiteetti korostuisi.

4.4

Saatekirje

Saatteen tehtävänä on motivoida vastaajaa täyttämään lomake ja selvittää tutkimuksen
taustaa ja vastaamista (Heikkilä 2014, 59).

Lukijatutkimuksen saatekirjeessä (liite 2) selvitin perustiedot tutkimuksesta. Keskeisimpinä toive saada tietää lukijoiden ajatuksia julkaisusta eli tutkimuksen tavoite, tutkimuksen toteuttaja, linkki kyselyyn, vastausten eräpäivä ja maininta tietojen käsittelystä
anonyymisti. Luonnollisesti mainitsin, että lukijatutkimus on osa opinnäytetyötäni – ehkäpä jotakuta vastaajaa motivoi aavistuksen lisää, että vastaamalla saattoi auttaa opiskelijaa. Yhteystietoni olivat mukana siltä varalta, että joku haluaisi kysyä tutkimuksesta.

4.5

Aineiston käsittely

Vastaukset lukijatutkimukseen tallentuivat Aitiopaikka.fi-palveluun. Lomakkeen sulkeuduttua 21.6.2018 tulokset olivat ajettavissa mm. Word- ja Excel-tiedostoiksi.

Aitiopaikkaan tallentuneista vastauksista oli tuotettavissa havainnollisia tietoja esimerkiksi frekvenssien, ristiintaulukointien, prosenttijakaumien ja kuvioiden muodossa.

Lukijakyselyssä vastausmotivaattorina olleen lahjakorttiarvonnan voittajat arvottiin jo
Autiopaikka-palvelussa. Järjestelmä poimi kolme voittajaa kaikkien kilpailuun yhteystietonsa jättäneiden joukosta, joten erillistä manuaalista arvontaa ei tarvinnut järjestää.

4.6

Aikaisempi tutkimustieto

MEDIAleaksin ilmestymisen aikana sen lukijoille on lähetetty kolme suppeaa kyselyä.
Ne on toteutettu loppuvuodesta 2015, 2016 ja 2017. Kyselyt ovat lähteneet sähköpostitse kaikille uutiskirjeen jakelulistaan kuuluneille. Lyhyet verkkokyselylomakkeet ovat
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olleet täytettävissä lyhimmillään vain parissakymmenessä sekunnissa. Vastausaikaa
on ollut pari viikkoa, jonka aikana lukijat ovat saaneet ainakin yhden muistutusviestin
kyselyyn osallistumisesta. Vastausprosentti on toistuvasti ollut viidentoista alapuolella.

Kyselyjen sisältö on pääpiirteittäin pysynyt muuttumattomana. Kyselylomakkeen tärkein
kohta on käsitellyt yleisarvosanaa julkaisulle. Siinä olevaa asteikkoa 4–10 on käytetty
myös muissa SOK MEDIAn palvelujen asiakastyytyväisyysmittauksissa, joten kaikkien
palvelujen saamat yleisarvosanat ovat vertailtavissa keskenään.

MEDIAleaksin sisältöjen hyödyllisyyttä sekä tyytyväisyyttä sen sisältöjen määrään ja
ulkoasuun on voinut arvioida asteikolla Erittäin hyödyllinen/tyytyväinen, Melko hyödyllinen/tyytyväinen, Ei lainkaan hyödyllinen/Tyytymätön. Lukijat ovat myös voineet antaa
avointa palautetta toivomistaan sisällöistä sekä muusta uutiskirjeeseen liittyvästä.

Aiemmin tehtyjen kyselyiden ja muun saadun palautteen perusteella mediayksikössä
on vallinnut käsitys, että MEDIAleaks on edesauttanut tiedonvälitystä SOK MEDIAn ja
sen asiakkaiden välillä, myös mediayksikön sisällä. Sähköpostiin lähetettävä uutiskirje
on tuntunut vastaavaan alkuperäiseen tarpeeseen – erityisesti osuuskaupoissa oli koettu, että SOK MEDIAn tekemisistä ja palveluista oli aiemmin hankalaa saada tietoa.

Uutiskirjeen saama yleisarvosana on tasaisesti ollut 8,1–8,2. Parissa viimeisimmässä
kyselyssä noin 90 prosenttia lukijoista arvioi MEDIAleaksin erittäin tai melko hyödylliseksi. Osuus oli kasvanut kymmenisen prosenttia parin vuoden takaisesta.

Tyytyväisyys sisältöjen määrään on hieman elänyt. Edellisessä, loppuvuodesta 2017
toteutetussa pikakyselyssä selkeä valtaosa, 67 prosenttia, vastaajista totesi MEDIAleaksin sisältöjen määrän olevan sopiva, kun 14 prosenttia arvioi sitä olevan liikaa
ja 19 prosenttia puolestaan liian vähän. Aiempina vuosina suurempi osa vastaajista oli
tyytyväinen sisällön laajuuteen. Ääripäitä tarkastellessa ongelma oli tuolloin pikemminkin liian pitkissä kuin lyhyissä uutiskirjeissä.

Parissa edellisessä suppeassa kyselyssä on tiedusteltu lukijoiden arvioita uutiskirjeen
visuaalisuudesta, kuten luettavuudesta. Tulokset ovat näinä kertoina pysyneet pääpiirteittäin aloillaan. Tämä ei ole ollut yllätys, sillä edellinen mainittava uudistus uutiskirjepohjaan on tehty jo vuoden 2015 puolella. Viimeisimmässä kyselyssä MEDIAleaksin
ulkoasuun tyytyväisiä oli 49 prosenttia ja melko tyytyväisiä 44 prosenttia vastanneista.
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5

Johdon haastattelut

Kvantitatiivisen lukijatutkimuksen lisäksi haastattelin kvalitatiivisesti kahta SOK MEDIAn johtajaa MEDIAleaksin taustoista, tavoitteista ja tulevaisuuden näkymistä. He tuovat
näkökulmaa millaisena uutiskirjeen tekijäpuolen edustajat näkevät julkaisun, sen vaikutuksen ja konseptin tulevaisuuden.


Johtaja Veli-Pekka Ääri johtaa S-ryhmän viestinnän, markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden kokonaisuutta, SOK MEDIAa.



Viestintäjohtaja Kai Ovaskainen veti 18.6.2018 asti Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikköä, joka on osa SOK MEDIAa. Viestintäyksikkö vastaa MEDIAleaksin käytännön toteuttamisesta.

Heikkilä (2014, 64–65) korostaa, että henkilökohtaisessa haastattelussa tutkijan on
voitettava vastaajan luottamus ja motivoitava hänet vastaamaan kysymyksiin mahdollisimman tarkasti. Haastattelumenetelmä on joustava: haastattelijalla on mahdollisuus
toistaa kysymys, esittää kysymykset haluamassaan järjestyksessä, oikaista väärinkäsitys sekä selventää kysymyksen sanamuotoa ja näin vähentää vastaamattomuutta.

Haastatteluja varten olin laatinut kaksitoista kysymystä. Samat kysymykset esitin samassa järjestyksessä molemmille haastateltaville. Haastattelutilanteet tallensin sanelimella, samalla kirjoitin myös muistiinpanoja. Äänitteiden ja muistiinpanojen pohjalta
stilisoin haastateltavien vastaukset siten, että poistin toistoja ja jätin aiheen kannalta
epäolennaisuudet pois. Eri kysymyksiin saamissani vastauksissa oli siinä määrin päällekkäisyyksiä, että opinnäytetyössäni lopullinen kysymysmäärä tiivistyi kahdeksaan.

5.1

Kysymykset

1. Mikä MEDIAleaks on ja kenelle sitä tehdään?
Ääri ja Ovaskainen toteavat, että MEDIAleaks-uutiskirje on osa monikanavaista sisäistä
viestintää S-ryhmässä. Uutiskirjettä tehdään kaikille SOK MEDIAn asiakkaille eri puolella S-ryhmää, etenkin osuuskaupoissa työskenteleville.

Se on lyhyt, paketoitu kokonaisuus mitä ja miksi tapahtuu asiakkuuksien, viestinnän,
markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden saralla meillä SOK MEDIAssa. (Ääri 2018)
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Ovaskainen arvioi, että julkaisu lisää SOK MEDIAn suunnattujen tekemisten ja sen
palveluiden näkyvyyttä. SOK MEDIA tuottaa asiakkailleen viestintä-, markkinointi- ja
digipalveluita. Hän korostaa, että osa palveluista kuuluu ns. ketjumaksuihin, jotka ohjautuvat asiakkailta kiinteinä kuluina mediayksikölle.

Asiakkaat ovat kiinnostuneita palveluista, joita ne vastineeksi maksuista voivat SOK
MEDIAlta saada. (Ovaskainen 2018)

2. Miksi julkaisu perustettiin ja onko se ollut ratkaisu tarpeeseen?
Haastateltujen mukaan SOK MEDIAssa oli tarve julkaisulle, jossa kerrotaan mediayksikössä ajankohtaisista asioista. Organisaatiossa nimittäin oli todettu saadun palautteen
perusteella, että asiakkailla ei ollut tarkkaa tietoa SOK MEDIAn tuottamista palveluista.

Tarvitsimme kättä pidemmän, jolla voimme kertoa sisäisille asiakkaillemme mitä teemme ja mitä palveluja tarjoamme. Tällaisista olimme viestineet aiemmin lähinnä vain
erilaisissa kokouksissa sekä tilaisuuksissa. (Ääri 2018)

Ääri mainitsee, että SOK MEDIAn tekemisistä raportoimisen lisäksi tasaisin väliajoin
ilmestyvä uutiskirje on tukenut mediayksikön asiakkuutta ja mediaa käsitteleviä tapahtumia. Myös Ovaskaisen mielestä MEDIAleaks on parantanut tietoutta SOK MEDIAn
tekemisistä. Paitsi asiakkaiden, myös koko SOK MEDIAn keskuudessa.

Uutiskirje on varmasti vastannut tarpeeseen. MEDIAleaks on lisännyt avoimuutta millaisia palveluja ja tukea he meiltä voivat saada. (Ovaskainen 2018)

Palautetta MEDIAleaksista on tullut johtajille hyvin vähän. Sekä Ääri että Ovaskainen
pohtivat, että palautteiden määrässä puhutaan vain muutamista – nekin ovat suureksi
osaksi tulleet jo julkaisun alkutaipaleen aikana. Ovaskainen uskoo, että vähäinen palautteen määrä kertoo siitä, että julkaisu on pidetty: MEDIAleaksista on tullut instituutio,
jota kommentoitaisiin vain, jos siinä jokin olisi pielessä.

3. Millaisia ovat MEDIAleaksin keskeisimmät sisällöt?
Tyypillisimpiä MEDIAleaks-sisältöjä ovat konseptimuutokset, hankkeiden alut ja loput
sekä uudet työntekijät. Molemmat johtajat ovat yksimielisiä, että uutiskirjeessä ei kuulu
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raportoida väliaikatietoja hankkeista. Poikkeuksena on, jos kyse on suuresta, S-ryhmän
kilpailustrategiaan liittyvästä tekemisestä.

Silloin, jos hanke on massiivinen, kuten kaupparyhmän kilpailustrategiaan keskeisesti
liittyvä ja meidän toteuttamamme muutos, asiasta on tarpeen viestiä myös väliaikatietoja. (Ääri 2018)

Ovaskaisen mielestä uutiskirje on erinomainen väline tämän tapaisten sisältöjen jalkauttamiseen. Käytännössä MEDIAleaks toimii hyvänä ennakkomarkkinoijana SOK
MEDIAn palveluissa, jotka ovat pian tulossa asiakkaiden käyttöön.

Uutiskirjeen tärkeä tehtävähän on koota yhteen monenlaista tekemistä yhteen suppiloon, jotta toisessa päässä olevien lukijoiden ei tarvitse etsiä sisältöjä monesta eri paikasta. (Ovaskainen 2018)

Ääri painottaa, että kokonaisuudessaan pyrkimyksenä on luoda tiivis, mutta taustoittava katsaus SOK MEDIAn tekemisistä. Sisältö olisi huonoa, jos vain lueteltaisiin ranskalaisin viivoin mitä on tehty, mutta ei avata tarkemmin näitä saavutuksia. Hän myös haluaa, että sisällöt erottuvat, vaikka joka puolella läsnä on infoähky.
Kunnianhimoinen tavoite on, että sisällöillä oivallutamme MEDIAleaksin lukijoita – informaatiota on maailmassa aivan liikaa, joten viestintä on tehtävä huolellisesti. (Ääri
2018)

4. Oletko tyytyväinen julkaisun sisältöjen laatuun ja määrään?
MEDIAleaksin sisältöihin haastateltavat ovat pääasiassa tyytyväisiä. Pituudeltaan uutiskirjeet ovat olleet sopivia, kohtuullisen nopeasti katsottavia. Ovaskainen tarkentaa,
että optimaalinen yhteen uutiskirjeeseen sisällytetty juttumäärä on kuudesta kymmeneen, eikä ainakaan lyhyempää uutiskirjettä olisi tarkoituksenmukaista tehdä.

Uutismäärät, mitä eri yksiköistä julkaisuun saadaan, vaihtelevat. Ovaskainen huomauttaa, että osassa yksiköistä työskennellään konkreettisempien sisältöjen parissa, kun
taas toisissa palvelut ovat pitkäkestoisia, rutiininomaisia, eikä uutiskirjesisällöille tyypillisiä uusia palveluja tai saavutuksia ole niin usein raportoitavaksi.
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Vaikkapa me viestinnässä teemme paljon ”henkistä” työtä valtakunnallisesti esimerkiksi
maineenhallinnan ja kriisiviestinnän eteen. Esimerkiksi markkinointiyksikössä tuotetaan
konkreettisempia ja uutisoitavampia sisältöjä, kuten mainosvideoita ja muita materiaaleja osuuskaupoille. Lisäksi viestintäyksikön palvelut ovat pitkäkestoisia ja kohdistuvat
hyvin usein koko S-ryhmään, eivät yksittäisille asiakkaille. (Ovaskainen 2018)

Uutiskirjeen käsittelemiin aiheisiin liittyen Ovaskainen toteaa, että julkaisussa voisi olla
myös ulostuloja projektien myöhästymisistä, jopa epäonnistumisista, eikä ainoastaan
menestystarinoista. Se toisi uutiskirjeeseen eräänlaista inhimillisyyttä.

Jatkossa liikkuvan kuvaa voisi ottaa sisältömuotona mukaan, sillä Äärin mukaan nykyajan lukijat ovat katsojia. Julkaisussa pitäisi pystyä hyödyntämään tehokkaammin esimerkiksi eri tilaisuuksissa kuvattuja esityksiä ja haastatteluja. Lisäksi hän peräänkuuluttaa, että kaikkien SOK MEDIAn käyttämien sisäisen viestinnän ja sidosryhmäviestinnän
välineiden on toimittava tehokkaasti yhteen: MEDIAleaks on osa viestintäpalettia, ei
yksittäinen ja irrallinen väline viestiä asiakkaille.

MEDIAleaks ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa. Ääri ennakoi sen jäävän pian vaatimattomaksi, kun mittarina käytetään SOK MEDIAssa kasvavaa tekemisen määrää.

Meillä SOK MEDIAssa tapahtuu koko ajan enemmän. Olisi kornia, jos se ei näkyisi
uutiskirjeen lukumäärissä. (Ääri 2018)

5. Toimiiko MEDIAleaksin nykyinen toimitustapa?
SOK MEDIAn asiakkaat pitävät MEDIAleaksista, sillä muuten julkaisu ei olisi saanut
arvosanaksi yli kahdeksaa kaikissa aikaisemmin tehdyissä kyselyissä. Haastateltavien
kannat siihen, onko julkaisun nykyinen toimintatapa toimiva myös tulevaisuudessa,
poikkeavat silti hieman toisistaan.

Ääri arvioi, että kehittymistä ajatellen toimitustapaa pitäisi kääntää toiseen suuntaan
nykyisestä, jossa SOK MEDIAn yksiköt tuottavat uutisia tekemisistään. Myös uutiskirjeen toimittajan pitäisi etsiä aktiivisesti sisältöjä SOK MEDIAn sisältä esimerkiksi infotilaisuuksista ja kerätä aiheita sekä haastateltavia sitä kautta.

Nyt sisältöjä tekevät vain he, joilla sattuu olla aikaa. Kaikesta ei juttua siksi tule. Jotta
MEDIAleaks voisi positiivisesti kohuttaa, uutiskirjeen toimittajan pitäisi etsiä aktiivisesti
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sisältöjä SOK MEDIAsta – kuin Sanomatalossa ikään. Täsmäiskut ovat tehokkaampia
kuin säännölliset aineistopyynnöt. (Ääri 2018)

Ovaskainen pitää uutiskirjeen nykyistä kokoamistapaa pääsääntöisesti toimivana. Mainittavimmaksi ongelmaksi hän nimeää vaikeudet saada sisältöjä eri yksiköistä. Kiire on
ilmeinen syy, mutta Ovaskainen arvelee myös, että jotkut kokevat uutissisältötyön olevan vähemmän kiinnostava ylimääräinen tehtävä. Hän painottaa, että omista palveluista kertominen on käytännössä velvollisuus.

Yksiköissämme on tarpeen muistaa, että meidän pitää joka tapauksessa koko ajan
kertoa, mitä SOK MEDIAssa tehdään ja tapahtuu. Asiakkaillamme on oikeus tietää,
mistä he maksavat ja millaisia palveluja he meiltä voivat saada. Jos laiminlyömme tämän viestimisen, oireilu alkaa ennen pitkää. (Ovaskainen 2018)

6. Onko sähköpostiuutiskirje edelleen tehokas viestintäväline?
Uutiskirje on johtajien mielestä edelleen toimiva viestintäratkaisu. Se on totuttu ja turvallinen keino ylläpitää lukijasuhdetta tuttuun yleisöön. Kanta heillä on yhtäläinen: MEDIAleaks uutiskirjeenä ei ole häviämässä, vaikka Workplace-yhteisöpalvelu onkin tulossa mukaan uudeksi välineeksi sisältöjen jakamisessa.

Haluan ehdottomasti pitää kiinni sähköpostitse jaettavasta MEDIAleaksista. Osa kohdeyleisöstämme tarvitsee edelleen sitä, ainakin vielä muutaman vuoden ajan. Monikanavaisuus on tätä päivää ja yksi sen osa on perinteinen uutiskirje (Ääri 2018)

Parhaimmillaan uutiskirjeet ovat silloin, kun niissä keskitytään rajalliseen määrään asioita ja ne tiivistetään hyvin. Ovaskaisen mielestä huonosti koostettuna ja ilman punaista lankaa sekä liian kaupallisina niiden kiinnostavuus katoaa. Haasteena uutiskirjeiden
tekemisessä on sisältöjen laadun ja määrän vaihtelevuus, johon Ääri kuitenkin huomauttaa, että siihen voi itse vaikuttaa.

Muutokseen, että ihmiset siirtyvät yhä enemmän mobiiliin ja pois sähköpostin parista
on trendi, joka ei ole meistä kiinni. (Ääri 2018)

Haastateltavat ovat eri mieltä siinä, miten käy uutiskirjeen, kun sähköpostin määrä laskee mobiilipalvelujen käytön yleistyttyä. Ääri on varma, että uutiskirje kärsii, koska ihmiset eivät yksinkertaisesti vietä enää yhtä paljon aikaa sähköpostin parissa. Ovaskai-
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nen puolestaan uskoo, että sähköpostin väheneminen pikemminkin parantaa uutiskirjeen mahdollisuuksia erottua. Edellyttäen, että se on hyvin ja kiinnostavasti tehty.

7. Miten S-ryhmän uusi sisäinen some, Facebookin yritysversio
Workplace, voi muuttaa MEDIAleaksia?
Vuoden 2019 alkupuolella jokainen s-ryhmäläinen, noin 40 000 henkilöä, on liitetty
Workplace-yhteisöpalveluun. Sisällöt, joita MEDIAleak-uutiskirjeessä tyypillisesti on
julkaistu, voidaan jakaa heti yksittäisinä uutisina Workplacessa. Uutisten ei tarvitse
odottaa uutiskirjeen ilmestymistä jopa kuukausia. Johtajien yksimielisen kannan mukaan S-ryhmän uusi sisäinen somepalvelu ei tule korvaamaan uutiskirjettä.

Workplacessa uutiset tekemisistämme huomioidaan tuoreeltaan. Ne toivottavasti synnyttävät keskustelua isossa porukassa. Workplace ei kuitenkaan korvaa uutiskirjettä
vaan kanavat toimivat rinnan. MEDIAleaksin rooli muuttuu alkuperäisestä: uutiskirje
toimii jatkossa ainakin jo osin muualla julkaistujen sisältöjen yhteenvetona. (Ääri 2018)

MEDIAleaks tulee uutiskirjeenä jatkumaan vielä jonkin aikaa. Säännöllisesti ilmestyvänä se voi edelleen olla tarpeellinen, kun siihen koostetaan keskeiset Workplacessa
julkaistut uutiset. (Ovaskainen 2018)

Kun SOK MEDIAn uutisia aletaan julkaista tuoreeltaan Workplacessa, uutiskirje kokoaa
yhteen parin–kolmen kuukauden aikana ilmestyneet sisällöt. Synteesin ansiosta uutiset
tavoittavat lukijat entistä paremmin ja riippumatta siitä, kumpaa mediaa he ensisijaisesti
seuraavat. Korpi (2010, 8) käyttää tällaisesta yhden sisällön kuluttamiseen eri medioissa hyödyntävästä toimintavasta nimitystä syndikointi.

Sekä Ääri että Ovaskainen uskovat, että myös Workplacen aikana on entiseen tapaan
tarve viestintäapua tarjoavalle, aineistoista huolehtivalle ja uutissisällöistä yksiköitä
muistuttelevalle koordinaattorille.

Vaikka onkin luontevaa, että kukin SOK MEDIAn yksikkö tuottaa ja julkaisee itse sisältöjä tekemisistään Workplacessa, ilman tukea monia sisältöjä ei koskaan synny. (Ääri
2018)
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8. Millaisena näet MEDIAleaksin parin–kolmen vuoden päästä?
Ääri ja Ovaskainen uskovat, että MEDIAleaks-konsepti tulee jatkossa perustumaan
klassiseen uutiskirjeeseen sekä Workplace-yhteisöpalveluun. Näissä medioissa julkaistaan samoja uutisia – ensin Workplacessa, myöhemmin koosteena sähköpostiin toimitettavassa uutiskirjeessä. Toisto lisääntyy, mutta uutiskirje tavoittaa edelleen paljon
asiakkaita, jotka törmäävät uutisiin ensimmäistä kertaa uutiskirjeen saadessaan.

Sisältöjä kerätään nykyisestä poikkeavalla tavalla: niitä ei enää vain pyydetä ja toivota
tulevaksi vaan niitä haetaan aggressiivisemmin yksiköiltä. Uutiskirjeen sisällöissä on
enemmän jo muualla julkaistuja juttuja, mutta se tavoittaa edelleen paljon asiakkaita,
jotka kuulevat niistä ensimmäistä kertaa. (Ääri 2018)

Ovaskaisen mukaan näköpiirissä ei ole merkkejä, etteikö sähköpostitse toimitettava
MEDIAleaks-uutiskirje olisi olemassa vielä vuosienkin päästä.

Uutiskirje toimii hyvänä erilaisten sisältöjen säännöllisesti lähetettävänä koosteena.
Sen toteuttaminenhan ei sinänsä aiheuta suuria ylimääräisiä kuluja ja ponnistuksia:
järjestelmät sekä osaaminen ovat meillä SOK MEDIAssa joka tapauksessa olemassa,
sillä tuotamme monia muitakin uutiskirjeitä. Vaarana toki on, että resurssit pysyvät samana, mutta tekemisen määrä lisääntyy ja painopisteet muuttuvat. (Ovaskainen 2018)

Ääri katsoo, että lähivuosina MEDIAleaksin rajapinta muihin sisäisen viestinnän välineisiin on tiivis. Hän uskoo, että synteesi eri foorumien kesken vahvistaa MEDIAleaksuutiskirjeen asemaa SOK MEDIAn tekemisten kiinnostavana kokoajana.

5.2

Yhteenveto

MEDIaleaks-uutiskirje perustettiin lisäämään tietoutta SOK MEDIAn palveluista. Pääkohderyhmä on mediayksikön asiakkaat S-ryhmän sisällä, kuten osuuskaupoissa ja
SOK:ssa. SOK MEDIA tuottaa niille viestintä-, markkinointi- ja digipalveluita. Osa niistä
kuuluu ns. ketjumaksuihin, jotka tulevat asiakkailta kiinteinä kuluina mediayksikölle.

Uutiskirje on tiivis kokonaisuus SOK MEDIAssa ajankohtaisista asioista. Tärkeitä uutisia ovat konseptimuutokset, hankkeiden alut ja loput sekä uudet työntekijät. Väliaikatie-
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toja julkaistaan vain isoista hankkeista. Sisältöihin haastateltavat ovat pääasiassa tyytyväisiä. Jatkossa liikkuvaa kuvaa voisi ottaa mukaan tekstien ja kuvien oheen.

Pituudeltaan MEDIAleaksit ovat pääsääntöisesti olleet sopivia, kohtuullisen nopeasti
katsottavia. Nykyinen ilmestymistahti, neljä numeroa vuodessa, voi melko lähitulevaisuudessa olla alimitoitettu: tekemisen määrä SOK MEDIAssa kasvaa, joten tarvetta
vähintään viidennelle numerolle kalenterivuodessa tullee ennen pitkää.

Haastateltavien mukaan MEDIAleaks on vastannut sille alun perin asetettuun tavoitteeseen: se on avannut SOK MEDIAn palveluvalikoimaa asiakaskunnalle ja lisännyt
yksikön toiminnan avoimuutta. Osana monikanavaisuutta uutiskirje on myös tukenut
esimerkiksi asiakkuutta ja mediaa käsitteleviä sisäisiä tapahtumia.

Julkaisun toimitustapaa tulee uudistaa siten, että SOK MEDIAn yksiköiden lisäksi myös
uutiskirjeen koordinaattori etsii aktiivisesti sisältöjä mediayksikön sisältä. Joillekin yksiköille omien tekemisten markkinointi ei ole niin luontevaa kuin toisille: osan palvelut
ovat jatkuvia toimintatapoja, joilla ei ole uutisarvoa samalla tavalla kuin esimerkiksi näkyvällä markkinointikampanjalla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että SOK MEDIAn pitää
koko ajan kertoa kentälle, mitä mediayksikössä tehdään – asiakkailla on oikeus tietää,
mistä he SOK MEDIAlle maksavat ja millaisia palveluja he voivat sieltä saada.

Workplace-yhteisöpalvelu tulee laajentamaan MEDIAleaks-konseptia uutiskirjeen ulkopuolelle. Kun kaikki s-ryhmäläiset ovat palvelussa vuoden 2019 alkupuolella, SOK
MEDIAn uutisia voidaan tuoreeltaan julkaista siellä. Workplace ei kuitenkaan syrjäytä
sähköpostitse toimitettavaa uutiskirjettä vaan ne toimivat rinnan. Haastateltavat pitävät
uutiskirjettä edelleen toimivana viestintäratkaisuna, joten sen lopettaminen ei ole näköpiirissä. MEDIAleaksin tapauksessa uutiskirjeen rooli kuitenkin tulee hieman muuttumaan: se toimii jatkossa ainakin jo osin muualla julkaistujen sisältöjen yhteenvetona.
Uutiskirje edelleen tavoittaa paljon asiakkaita, jotka kuulevat sisällöistä ensimmäistä
kertaa uutiskirjeen saadessaan.
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6

Kyselytutkimus

MEDIAleaks-lukijatutkimukseen saatiin 51 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui
12,3. Se vastaa tasoa, johon on päästy aiemmissa MEDIAleaksille teetetyissä pikakyselyissä. Vastausprosentin jääminen alle tavoitellun viidentoista oli silti itselleni hieman
pettymys – olkoonkin, että sähköpostitse toteutettaville kyselyille jopa tätä suurempi
kato on hyvin tyypillistä.

Ennakko-odotuksia vaatimattomampi vastausten määrä selittynee ainakin osin tutkimuksen kattavuudella. Parinkymmenen kysymyksen täyttämisestä ei selvinnyt aiempien pikakyselyjen lailla vain puolessa minuutissa. Aitiopaikka.fi:n tilastotiedot kertovat,
että neljätoista kyselyn avannutta oli jättänyt lomakkeen täyttämisen kesken. Mahdollisesti ainakin joidenkin kohdalla kysely on voinut tuntua turhan pitkältä. Muita mahdollisia, joskin teoreettisempia vaikutuksia katoon ovat voineet olla jo hiljalleen alkanut kesäloma-aika sekä tutkimuksen päätyminen vasta hiljattain uutiskirjeen jakeluun lisätyille
henkilöille. Heillä ei välttämättä ole ollut käsitystä, mikä MEDIAleaks on: tutkimuksen
käynnistyessä edellinen uutiskirje oli ilmestynyt jo 2,5 kuukautta aiemmin. Yksi vasta
hiljattain S-ryhmässä työskentelyn aloittanut henkilö ottikin minuun yhteyttä ja kertoi,
ettei pysty osallistumaan tutkimukseen, koska uutiskirje on hänelle aivan vieras.

Lukijatutkimuksen päätteeksi houkuttimena olleen arvonnan vaikutus vastausten määrään jää epäselväksi, mutta se on varmaa, että siitä on voinut olla vain etua.

6.1

Validiteetti

Heikkilä (2014, 27) sekä Holopainen ja Pulkkinen (2008, 16) painottavat, että tutkimuksen tulee mitata sitä, mitä oli tarkoituskin selvittää. Validius tarkoittaa karkeasti ottaen
systemaattisen virheen puuttumista: validilla mittarilla suoritetut mittaukset ovat keskimäärin oikeita. Kysymysten tulee mitata oikeita asioita yksiselitteisesti.

Lukijatutkimuksen kysymykset ovat mitä ilmeisimmin olleet selviä ja ne on ymmärretty
oikein. Ainoastaan yhdestä vastauksesta voi nähdä, että vastaaja on tulkinnut kysymyksen valmiita vastausvaihtoehtoja hieman väärin: hänen avoimeen kenttään antamansa tarkentava vastaus olisi sopinut yhteen valmiista vaihtoehdoista.
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Monivalintakysymyksissä yhtenä vastausvaihtoehtona oli En osaa sanoa. Mahdollinen
viite siihen, että vastaajat eivät ole ymmärtäneet kysymystä oikein, ovat muutamassa
kysymyksessä olleet verraten korkeat EOS-maininnat. Useimmiten niiden osuus vastauksista oli neljästä kuuteen prosenttia, mutta kolmessa kysymyksessä ne olivat peräti
20 prosentin tietämissä. On mahdotonta sanoa aukottomasti, johtuivatko En osaa sanoa -vastaukset siitä, että vastaajalla ei yksinkertaisesti ole mielipidettä asiaan vai, että
hän ei ymmärtänyt kysymystä. Selkeän mielipiteen puuttumiseen viittaisi kuitenkin, että
tutkimuksen vapaaseen palautteeseen tai henkilökohtaisesti minulle muuten ei tullut
yhtäkään moitetta, että kysymyksissä tai vastausvaihtoehdoissa olisi ollut epäselvyyttä.

6.2

Reliabiliteetti

Heikkilä (2014, 28) toteaa, että reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tutkimuksen tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia, vaan niiden tulee olla toistettavissa.
Tulokset jäävät sattumanvaraisiksi, jos otoskoko on kovin pieni. Varsinkin kyselytutkimuksissa kato eli lomakkeen palauttamatta jättäneiden määrä voi nousta korkeaksi.

Tutkimuksen otoskoko oli suurin mahdollinen, sillä se kattoi kaikki MEDIAleaksuutiskirjeen vastaanottajat. Eri vastaajaryhmät olivat vastauksissa edustettuina hyvin
samassa suhteessa kuin heitä on MEDIAleaksin jakelulistalla: vastaajissa oli 35 prosenttia SOK MEDIAn työntekijöitä, kun uutiskirjeen vastaanottajissa heidän osuutensa
on noin prosenttiyksikön pienempi.

Vastausten määrä on riittävä, jotta tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä yleisellä
tasolla. Vastaajaryhmätasoiseen, käytännössä uutiskirjeen asiakkaiden vastauksien
vertailuun SOK MEDIAn henkilökunnan vastaaviin nähden on kuitenkin suhtauduttava
hieman varauksella, koska ryhmäkohtaiset vastaajamäärät ovat pienehköt. Toiseen
taustakysymykseen eli vastaajan ikäryhmään tulleiden vastausten vertailu on käytännössä hyödytöntä. Esimerkiksi 55-vuotiaita ja vanhempia vastaajia oli vain kolme, eikä
muutamien vastausten perusteella voi tehdä yleistyksiä koko lukijakuntaa koskien.

Hieman tavoitteen alle jääneestä vastausprosentista huolimatta uskon lukijatutkimuksen reliabiliteetin olevan melko hyvä, koska kaikki jo aiemmin hyödynnetyt kysymykset
saivat yhä hyvin samankaltaisia vastauksia. Muun muassa arviot yleisarvosanasta ja
uutiskirjeen hyödyllisyydestä vastasivat aiempien tulosten linjaa.
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6.3

Kysymykset

1. Millaisen yleisarvosanan annat MEDIAleaksille?
MEDIAleaks-uutiskirjeen yleisarvosanaksi muodostui 8,1. Luku on käytännössä sama
kuin aiemmissa pienimuotoisissa kyselyissä, mitä lukijakunnalle on tehty. Kolme neljästä vastaajasta antaa julkaisulle arvosanaksi vähintään kahdeksan.

Kuvio 3. Yleisarvosana MEDIAleaksille

Heikoimman yleisarvosanan MEDIAleaksille antavat SOK MEDIAssa työskentelevät.
Heidän vastaustensa keskiarvo oli 7,9. Alueosuuskaupan edustajat antoivat uutiskirjeelle yleisarvosanan 8,2. Kahden SOK:n tytäryhtiössä työskentelevän antamien arvioiden keskiarvo oli 8,5 ja neljän SOK:ssa työskentelevän 8,0.

37

Melko lailla varmasti SOK MEDIAn oman väen hieman yleistä keskiarvoa alempi arvio
uutiskirjeestä johtuu siitä, että sisällöt on ensisijaisesti kohdistettu organisaation ulkopuolelle. Ainakin osa MEDIAleaksissa julkaistuista uutisista voi jo entuudestaan olla
tuttuja SOK MEDIAn työntekijälle, joka julkaisua lukee. Osa ei ehkä edes miellä, että
mediayksikkö, joka kyseistä julkaisua tuottaa, olisi myös sen kohderyhmää.

2. Kuinka tarkasti luet yleensä MEDIAleaksin?
Uutiskirjeen huomioarvo on varsin korkea: 70 prosenttia vastanneista lukee kirjeen joko
lähes kokonaan tai valikoiden joitakin juttuja. Noin neljännes vastaajista lukee otsikot.
Ainoastaan kuusi prosenttia mainitsee, ettei lue MEDIAleaksia lainkaan.

Kuvio 4. MEDIAleaksin sisältöihin perehtyminen

Vain harvoin MEDIAleaks sivuutetaan täysin: tulokset kertovat, että uutiskirjeessä on
mahdollista olla lähes kaikkia vastaanottajia kiinnostavia asioita. Jos sisällöt eivät
koskaan osuisi kohdalle, huomattavasti suurempi osa vastaanottajista ei vaivautuisi
lukemaan edes uutisotsikoita. Oletettavasti he, jotka eivät avaa MEDIAleaksia
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lainkaan, työskentelevät tehtävissä, joihin sisällöillä ei ole kosketuspintaa. Jos ja kun
heitä on vain muutamia prosentteja kaikista vastaanottajista, se on vähän.

3. Kuinka hyödyllinen MEDIAleaks on sinulle työssäsi?
Kaksi kolmesta eli 67 prosenttia vastanneista arvioi MEDIAleaksin vähintäänkin melko
hyödylliseksi tiedonlähteeksi. Kaikista kyselyyn osallistuneista 24 prosenttia kuitenkin
toteaa, että uutiskirje ei ole kovin hyödyllinen heidän työtään ajatellen.

Kuvio 5. MEDIAleaksin hyödyllisyys omassa työssä

Organisaatiotasoisesti vastauksia tulkiten on selvää, että uutiskirjeestä eniten hyötyä
saavat SOK MEDIAn ulkoiset asiakkaat. Esimerkiksi kyselyyn vastanneista osuuskauppojen työntekijöistä 74 prosenttia arvioi MEDIAleaksin olevan vähintään melko
hyödyllinen julkaisu. Samansuuntaisia lukuja on myös muissa ulkoisissa ryhmissä.
SOK MEDIAn väestä uutiskirjeen arvioi melko tai erittäin hyödylliseksi 50 prosenttia –
ja toinen 50 prosenttia arvioi sen hyödyttömäksi tai melko hyödyttömäksi. Jälkimmäisten suuri osuus ei ole yllätys, sillä uutiskirjeen sisällöt eli SOK MEDIAn palvelut koskettavat ensisijaisesti asiakkaita eri puolilla S-ryhmää.
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4. Miten hyödynnät MEDIAleaksia työssäsi?
Tämä kysymys esitettiin vain heille, jotka edellisessä kysymyksessä arvioivat MEDIAleaksin olevan heille työssään erittäin tai melko hyödyllinen. Avoimia vastauksia
annettiin yhteensä 18 kappaletta:



















Saan siitä tiedot keskeisistä viestinnän kampanjoista S-ryhmätasolla
Lähinnä tietää mitä asioita on meneillään ja pystyy osallistumaan ajankohtaisiin
keskusteluihin.
infoan muuta organisaatiota ja saan tietoa mm käytetyistä kumppaneista
Saa ajankohtaista tietoa napakassa paketissa.
Pysun kärryllä siitä mikä on Mediassa ajankohtaista ja työnalla/valmistunut
Silmäilen läpi, että tiedän mistä puhutaan ja osaan ottaa osaa keskusteluun.
Hyvä tietää mitä tapahtuu SOK Mediassa (vaikka itsekin siellä töissä), hyvä kanava muiden rinnalla.
pysyn ajantasalla työnalla olevista asioista sekä uusista henkilöistä
Se on pitkälti sellainen hyvä tsekkaus, että on kaikista ajankohtaisista perillä
Saan lisätietoja ajankohtaisista aiheista.
Yleistä informaatiota meneillään olevista asioista.
MEDIAleaksin avulla saan pintaraapaisun siitä, mitä MEDIAssa tapahtuu parhaillaan. Voisin itse vielä miettiä tarkemmin olisiko joistain omista aiheistani kerrottavaa MEDIAleaksissa. Tämä jää valitettavan usein pohtimatta.
Hankin/kertaan infoa.
Kiva, että asiat tulee kootusti. Monesta on kuullut, mutta on siellä uusiakin aiheita!
Tietoa ajankohtaisista asioista, joita käyn läpi osin myös tiimipalaverissa.
Hyvä tietää, jos uusia työntekijöitä mediassa ja heidän roolit.
Luen ja kertaan Medialeaksista työni kannalta olennaiset asiat ja välillä vähän
ylimääräistäkin, ihan vain että pysyy tieto hallussa
Hankkeiden etenemisestä hyvää tietoa ja samoin siitä kuka on minkäkin asian
yhteyshenkilö

Vastauksissa korostuu lukijoiden halu pysyä tietoisena meneillään olevista ajankohtaisista asioista, jotta tietoja voi käyttää omassa työssä tai välittää eteenpäin muualle organisaatioon. Pari vastaajaa mainitsee hyödyntävänsä lukemaansa osallistumalla niihin liittyviin keskusteluihin. Yhteen nippuun tiivistetty kooste useista uutisista mielletään
hyväksi tavaksi kertoa SOK MEDIAn kuulumisista. Uusien työntekijöiden esittely on
joillekin tärkeää MEDIAleaksin tarjoamaa tietoa.

5. Onko tietoutesi SOK MEDIAn palvelutarjonnasta parantunut MEDIAleaksin jakeluun liittymisesi jälkeen?
Puolet lukijoista arvioi tiedonvälityksen parantuneen MEDIAleaksin myötä. Varsin suuri
osa, 22 prosenttia kyselyyn vastanneista, ei osaa arvioida uutiskirjeen vaikutusta
asiaan.
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Kuvio 6. MEDIAleaksin merkitys tietoisuuteen SOK MEDIAn palvelutarjontaa kohtaan

Uutiskirjeen merkitys painottuu asiakkaisiin. Heidän keskuudessaan tieto SOK MEDIAn
palvelutarjonnasta on parantunut enemmän kuin mediayksikön sisällä. Mediayksikössä
Kyllä-vaihtoehdon valitsi 39 prosenttia ja Ei-vaihtoehdon 50 prosenttia vastanneista.

Merkittävä En osaa sanoa -vastausten määrä voi ainakin osin selittyä sillä, että sen
valinneilla on lyhyt kokemus MEDIAleaks-jakeluun kuulumisesta. Kysymykseen on
luonnollisesti ollut helpompi vastata, jos on ollut mukana jo pidempään, jopa vuosia.
Yhden tai kahden numeron kokemuksella vastaaminen on vaikeaa. Puhumattakaan,
jos henkilö ei ole vastaanottanut vielä ensimmäistäkään uutiskirjettä.

6. Miten tärkeä tietolähde MEDIAleaks on sinulle SOK MEDIAn ajankohtaisasioista ja tekemisistä?
Yli puolet vastanneista pitää MEDIAleaksia melko tai erittäin tärkeänä tiedonlähteenä
siitä, mitä SOK MEDIAssa tapahtuu ja mitä siellä on kulloinkin meneillään. Vajaa
kolmannes, 31 prosenttia, luonnehtii julkaisua tässä suhteessa ei kovin tärkeäksi.
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Kuvio 7. MEDIAleaksin tietolähteenä SOK MEDIAssa ajankohtaisista asioista

Tässäkin kysymyksessä korostuu, että MEDIAleaks koskettaa enemmän ulkoisia
asiakkaita kuin mediayksikön omaa henkilökuntaa. Tutkimukseen osaa ottaneesta
SOK MEDIAn henkilöstöstä 61 prosenttia arvioi, että julkaisu on heille joko ei kovin
tärkeä tai ei lainkaan tärkeä. Tulos on vähemmän yllättävä, sillä SOK MEDIAssa
työskentelevillä on hyvä mahdollisuus kuulla mediayksikön kuulumisista muuta kautta.

7. Kuinka usein uutiskirjeessä on ollut aiheita, joista olet kuullut ensimmäisenä juuri MEDIAleaksista?
Vastaajista 41 prosenttia arvioi, että MEDIAleaksin uutisissa on melko tai erittäin usein
sisältöjä, joista he kuulevat ensimmäistä kertaa uutiskirjeen ilmestyttyä. Vajaa kolmannes, 31 prosenttia, pohtii sisällöissä olevan tällaisia uutisia vain melko harvoin. En osaa
sanoa -vaihtoehdon valinneiden määrä on viidennes kaikista vastaajista.
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Kuvio 8. MEDIAleaks uutisaiheiden ensimmäisenä julkaisijana

Vastaajaryhmäkohtaisia eroja ei juuri ole. SOK MEDIAn henkilökunnan vastauksissa
hienokseltaan korostui, että MEDIAleaksissa ei ole sisältöjä, joista ei olisi kuultu aiemmin jo muuta kautta. Edellisen kysymyksen lailla tämä on ymmärrettävää, koska SOK
MEDIAn oma henkilöstö voi kuulla siellä tapahtuvista asioista useita eri reittejä pitkin.

Kysymys on hieman hankala, sillä todennäköisesti vain melko harva on rekisteröinyt
uutiskirjeen sisältöjä sillä tarkkuudella, että milloin uutinen on mahdollisesti tullut eteen
ensimmäistä kertaa juuri MEDIAleaksissa. En osaa sanoa -vastausten määrä on tässä
kysymyksessä suuri ja voi olettaa, että moni ei yksinkertaisesti osaa vastata
kysymykseen. On myös mahdollista, että jotkut EOS-vaihtoehdon valinneista ovat
kuuluneet MEDIAleaks-jakeluun vasta lyhyen aikaa.

8. Millaisia aiheita toivot MEDIAleaksissa käsiteltävän?
Avoin kysymys, johon annettiin 45 vastausta. Lähes jokaisessa vastauksessa mainittiin, että MEDIAleaksin odotetaan kertovan ajankohtaisista asioista. Alla on koostettuna
vastaukset, joissa on konkreettisemmin ilmaistu sisältöjä, joita lukija julkaisulta odottaa.
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Uutisia mm. muutoksista ja uusista toimintatavoista, ehkä voisi olla vinkkejä
työhönkin.
SOK Median asioita, joita ei ole julkaistu/viestitty muissa kanavissa.
Organisaation/henkilökunnan esittely. Kuka hoitaa ja mitä asioita. Meille osuuskaupassa SOK Median organisaatio vaikuttaa tosi sekavalta, emme aina tiedä
kenen tahon puoleen on paras missäkin asiassa kääntyä. Olisi hyödyllistä saada henkilöitä ja heidän rooliaan tuotua näkyvämmin esille.
Ajankohtaisia S-ryhmätasoisia viestinnän uutisia
Ajankohtaisia asioita, mistä nyt keskustellaan ja mitä on pinnalla, ja katsauksia
myös tulevaisuuteen
ajankohtasuutta, trendejä
markkinoinnin uusista tuulista, mitä maailmalla tapahtuu. vinkkejä some markkinointiin
Ajankohtaisia asioita ja tilannekatsausta eri projektien etenemisestä
Suurempia projekteja.
Tärkeimmät tekemiset (kohderyhmälle oleellisimmat)
SOK MEDIAn projekteja ja hankkeita, henkilöstöuutisia
Henkilöesittelyjä
Jokaisesta yksiköstä keskeisimmät tekemiset.
Haluan vain yleiskuvan siitä, mitä Mediassa tehdään. Omat projektit ja yksiköiden rajat ylittävät projektit, isot projektit ja pienemmät projektit.
Ajankohtaisia uutisia, mutta myös asioita, joihin olisi hyvä alkaa varautumaan
omassa työssä. Kootusti tiivistelmä, mitä maailmalla tapahtuu tämän ympärille,
jotta tulisi käsitys, missä asioiden suhteen mennään S-ryhmän ulkopuolella.
ajankohtaisia strategisia
Ns. tärkeimmät isot asiat, joita on tekeillä ja niiden statukset. Voisivatko isot
hankkeet ja niihin liittyvät tiedot ja tavoitteet olla säännöllisessä seurannassa
jokaisessa MEDIAleaksissa?
Ajankohtaisia asioita, kuten nyt useampi nosto tietosuojasta.
kunhan nyt alkaa näitä tulla niin nähtäväksi jää (sähköpostivirtaa tulee jatkuvasti, niin tästäkään en tiedä onko tämä jo tullut pitkään vai olenko vasta nyt päässyt jollekin postituslistalle...)
Kampanjajuttuja kuvineen
Jatkakaa samaan malliin, myös työntekijöiden esittelyt kivoja joten saisi olla lisääkin!
Aiheet on olleet hyviä, juuri sitä mitä palveluita Sok Media tarjoaa ja miten niitä
voi käyttää hyödyksi osuuskaupan markkinoinnissa.

Toistuvasti mainintoja saivat siis ajankohtaiset aiheet SOK MEDIAssa. Useissa vastauksissa ”ajankohtaisuutta” avattiin yksityiskohtaisemmin: uusia toimintatapoja, projektien ja hankkeiden kuulumisia, ihmisten ja toimenkuvien esittelyitä sekä trendejä ja katsauksia tulevaisuuteen. Muutamat vastaajat toivoivat sisältöihin muutakin kuin SOK
MEDIAan tekemisiä, nimittäin osuuskauppoja koskevia uutisia ja katsantoja, mitä maailmalla tapahtuu. Huomionarvoista on, että useissa kommenteissa todettiin MEDIAleaksin sisältöjen edustavan jo nyt sitä, mitä siltä odotetaan.

Lukijoiden luettelemat aiheet ovat pitkälti jo olleet läsnä MEDIAleaksissa. Uudet palvelut ja toimintatavat sekä hankekuulumiset ovat uutiskirjeen kantava voima. Trendiasioi-
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ta ja tulevaisuuden näkymiä on sivuttu lähinnä julkaisun pääkirjoituksissa. MEDIAleaksin loppuun koottu listaus uusista mediayksikön työntekijöistä on selvästi arvostettua,
ehkä ainutlaatuistakin sisältöä. Varsinaisia toimenkuvaesittelyitä uutiskirjeessä ei tähän
mennessä ole julkaistu, mutta työntekijöiden vastuualueet ovat esillä siten, että jokaisen uutisen yhteydessä on mainittu henkilö, jolta voi kysyä lisätietoja jutun aiheesta.

MEDIAleaksille määritelty tehtävä on kertoa SOK MEDIAssa meneillään olevista asioista. Tähän nähden jokusen lukijan toiveet sisältöjen ulottamisesta jopa S-ryhmän
ulkopuolisiin uutisiin ovat hyvin kaukaisia. Uutiskirjeellä tulee olla selkeä rooli ja punainen lanka, jonka mukaan sitä tehdään: MEDIAleaksiin ulkoisten uutisten sisällyttäminen ei istuisi, ellei sitten julkaisun tehtävää päätettäisi tyystin muuttaa.

9. Oletko tyytyväinen MEDIAleaks-uutiskirjeen ilmestymiseen neljä
kertaa vuodessa?
Huomattava osa kysymykseen vastanneista on tyytyväinen nykyiseen ilmestymismäärään: 67 prosenttia pitää neljää MEDIAleaks-numeroa vuoteen sopivana. Noin viidennes, 22 prosenttia vastanneista, ei pitäisi lisänumeroa tai lisänumeroita pahitteena.
Vain kuusi prosenttia pitää nykyistä ilmestymistahtia liian tiiviinä.

Kuvio 9. Tyytyväisyys MEDIAleaksin nykyiseen ilmestymismäärään vuodessa
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Ulkoisten asiakkaiden keskuudessa nykyistä numeromäärää kannattavien osuus on
hieman yleistä keskiarvoa matalampi. Vastaavasti SOK MEDIAn, uutiskirjeen tuottajaorganisaation sisällä, peräti 78 vastaajista pitää tämänhetkistä ilmestymistahtia sopivana. Useampien uutiskirjeiden perään on kannatusta eniten osuuskaupoissa: heidän
vastaajistaan 33 prosenttia voisi lukea MEDIAleaksia useamminkin.

MEDIAleaksin tämänhetkinen ilmestymismäärä neljästi vuodessa, tasan kolmen kuukauden välein, on selkeän valtaosan mieleen. Tämän perusteella julkaisun numeromäärää kalenterivuodessa ei olisi välttämätöntä lähteä muuttamaan nykyisestä. Lukijakunnassa, etenkin ulkoisten asiakkaiden keskuudessa, on kuitenkin jonkin verran mielenkiintoa myös vähintään yhteen lisäilmestymiskertaan.

10. Oletko tyytyväinen MEDIAleaksin sisältöjen määrään?
Peräti 78 prosenttia vastaajista arvioi, että MEDIAleaksissa olevien uutisten määrä on
juuri sopiva. Ääripäät – liikaa tai liian vähän juttuja – saavat vain yksittäisiä ääniä.

Kuvio 10. Sisältömäärät MEDIAleaksissa
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Sekä MEDIAleaksin sisäiset että ulkoiset vastaanottajat tuntuvat olevan tyytyväisiä
nykyiseen sisältömäärään. Kanta hieman korostuu SOK MEDIAn sisällä. Ainoat vastaukset, joissa sisältöjä arvioidaan olevan yleensä liikaa, tulevat ulkopuolelta.

MEDIAleaksin tekijöiden keskuudessa on kannettu huolta, että uutiskirjeeseen tulee
aina vähintään kuusi–seitsemän juttua. Useissa numeroissa juttumäärä on hädin tuskin
saavuttanut tämän tason. Ainakin pari kertaa MEDIAleaks on jäänyt lähettämättä, koska sisältöjä on tullut liian vähän vähemmän. Nyt saadut tutkimustulokset viittaavat, että
”alimittainen” uutiskirje onkin itse asiassa vastaanottajien mielestä aivan sopiva. Siten
uutiskirje on perusteltua tuottaa, vaikka uutismäärä olisi vain viisi.

11. Oletko tyytyväinen MEDIAleaksin ulkoasuun (luettavuus, värimaailma jne.)?
MEDIAleaksin ulkoasu vaikuttaa toimivan tarkoitukseensa varsin hyvin. Siihen erittäin
tyytyväisiä on 37 prosenttia vastaajista, melko tyytyväisiäkin on 45 prosenttia. Melko tai
erittäin tyytymättömien osuus on vain 14 prosenttia. Eri vastaajaryhmien kannoissa ei
isoja mainittavia ole.

Kuvio 11. Tyytyväisyys MEDIAleaksin ulkoasuun
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Uutiskirjeen ulkoasuun voi olla tarvetta syventyä ja miettiä, miten sitä voisi kehittää,
jotta mahdollisimman moni tyytymätön muuttuisi jopa erittäin tyytyväiseksi lukijaksi.

12. Miten MEDIAleaksin ulkoasua voisi parantaa?
Tämä kysymys esitettiin vain heille, jotka edellisessä kysymyksessä arvioivat olevansa
melko tai erittäin tyytymättömiä MEDIAleaksin ulkoasuun. Avoimia vastauksia annettiin
yhteensä kuusi kappaletta. Lähes kaikissa oli konkreettinen parannusehdotus:







Pääkuvaan jotain muuta kuin tekstiä, elikkä siis mieluummin oikea kuva. Tarttuu
paremmin silmään sähköpostien joukosta.
Ulkoasu voisi olla hiukan visuaalisempi. Kuvia tai kuvitusta on aika vähän ja
tekstiä paljon.
visuaalisuuteen enemmän panostusta
Ulkoasu on vähän vanhanaikainen
Raikastaa voisi ja keventää. Kuvilla saa heti enemmän huomiota ja myös luettavuutta kirjeeseen.
Nyt liian vähän visualisuutta ja kuvia.

MEDIAleaksin visuaalisuus paranisi selvästi lisäämällä kuvien käyttöä. Tähän asti kuvitusta on käytetty vain pääkirjoituksen ja kolmen ensimmäisen eli pääuutisen yhteydessä. Jos kuvia hyödynnettäisi edes osassa muita uutisia, toisi se uutiskirjeeseen lukijoiden peräänkuuluttamaa visuaalisuutta ja helpottaisi uutisten erottumista toisistaan. On
myös hyvä arvioida, kohenisiko MEDIAleaksin ilme, jos uutisten välejä kasvattaisi hieman. Nykyisellään sisällöt ovat melko lähellä toisiaan. Toinen mahdollisuus olisi leventää uutiskirjepohjaa.

13. Millä laitteella yleensä luet MEDIAleaksia?
Ehdoton valtaosa, peräti 94 prosenttia vastanneista, lukee MEDIAleaksinsa tietokoneella. Niin paljon kuin mobiileista palveluista ja puhelimen hyödyntämisestä eri tarkoituksiin nykymaailmassa puhutaankin, puhelinta MEDIAleaksin lukemiseen käyttää vain
jokunen kysymykseen vastannut. Sen vaihtoehdon valinneet olivat SOK MEDIAsta.
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Kuvio 12. MEDIAleaksin lukeminen eri päätelaitteilla

Tietokoneella MEDIAleaksia ensisijaisesti lukevien valtava osuus on pienoinen yllätys.
Ennakkoon mobiilikäyttäjiä arveltiin olevan enemmän, koska puhelimen käyttö työtehtävien hoitamisessa, kuten sähköpostien lukemisessa on hyvin yleistä. Tuloksista huolimatta on pidettävä huolta, että uutiskirje soveltuu myös muilla päätelaitteilla kuin tietokoneella käytettäväksi, sillä mobiilikäytön osuus todennäköisesti tulee kasvamaan.

14. Onko MEDIAleaksin kuvien näkymisessä tai esimerkiksi uutiskirjeen skaalautumisessa ruudulle ollut joskus ongelmia?
Vain muutamalla prosentilla vastaajista on joskus ollut ongelmia siinä, miltä MEDIAleaks näyttää ruudulla. Tyypillisin ja jo aiemmin tunnistettu ongelma on, että kuvat
eivät välttämättä näy automaattisesti vaan käyttäjän pitää ladata ne erikseen.
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Kuvio 13. Ongelmat MEDIAleaksin näkymisessä oikein

Tekniset ongelmat vaikuttavat olevan harvinaisia. Ainakin niin, että vastaaja muistaisi
ongelmia kohdanneensa: En osaa sanoa -vaihtoehdon valinneiden osuus on suuri,
peräti 24 prosenttia. Oletettavasti moni on valinnut näin, koska hän ei muista, onko
jonkinlaisia ongelmia joskus ollut. Joukossa voi olla heitäkin, jotka eivät ole ymmärtäneet kysymystä, kuten että mitä skaalautuminen käytännössä tarkoittaa.

15. Millaisia teknisiä ongelmia MEDIAleaksin parissa olet kohdannut?
Tämä kysymys esitettiin vain heille, jotka edellisessä kysymyksessä arvioivat kohdanneensa teknisiä ongelmia MEDIAleaksin näkymisessä. Avoimia vastauksia eli lisätietoja ongelmasta annettiin vain yksi:


Aina pitää ladata kuvat erikseen klikkaamalla "download pictures".

Vastaajan ongelma on tuttu. Se liittyy sähköpostiohjelman tietoturva-asetuksiin, joihin
MEDIAleaksin lähettäjät eivät pysty vaikuttamaan, aina ei edes lukija itse.
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16. Missä muodossa MEDIAleaksin sisältöjen julkaisu toimisi mielestäsi parhaiten?
Vastaajista 37 prosenttia haluaisi, että MEDIAleaksin sisällöt jaetaan perinteisesti sähköpostilla ja sen lisäksi S-ryhmän sisäisessä Workplace-yhteisöpalvelussa. Käytännössä tasoissa, vain yhden äänen erolla, on pelkkää sähköpostikirjettä kannattavien joukko – 35 prosenttia vastaajista. Noin neljännes on sen kannalla, että SOK MEDIAn uutissisältöjä julkaistaisiin vain Workplacessa.

Kuvio 14. MEDIAleaks-sisältöjen julkaisumuodot

Sähköpostikirjeen kannatus on korkeampaa asiakkaiden keskuudessa. Vastaavasti
SOK MEDIAn sisällä suurin suosio, 39 prosenttia, on pelkillä Workplace-uutisjaoilla,
kun muualla vastaajakunnassa lukema jää alle kahdenkymmeneen prosenttiin.
Uutiskirje-MEDIAleaksille on tilausta myös tulevaisuudessa. Kiinnostus uutissisältöjen
julkaisemiseen ohessa myös Workplacessa on merkittävää. Koska sekä MEDIAleaksin
vetäjät että lukijat pitävät Workplacea tarkoituksenmukaisena julkaisualustana SOK
MEDIAn kuulumisille, on tämä laajennus myös perusteltua toteuttaa.
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17. Millä työkäytössä olevalla viestintävälineellä sinut tavoittaa parhaiten tällä hetkellä?
Kaksi kolmesta sanoo sähköpostin olevan viestintäväline, jolla hänet tavoittaa parhaiten. Saavutettavuus puhelimella on yllättävän alhainen: vain 18 prosenttia pitää sitä
viestintävälineenä, jolla hänet saa parhaiten kiinni. Jopa varsin vastikään S-ryhmässä
käyttöön otettu Workplace yltää samalle tasolle. Suuntaus vaikuttaa pätevän organisaatiosta riippumatta.

Kuvio 15. Parhaiten tavoittava työviestintäväline

Sähköposti on edelleen hyvin tärkeä työväline. Workplace-palvelun merkitys vastaajan
parhaiten tavoittavana viestintävälineenä on melko korkea siihen nähden, että palvelu
on uusi. Osa MEDIAleaksin vastaanottajista on liittynyt sen käyttäjiksi aivan hiljattain.
Odotettavissa on, että Workplace tulee nopeasti ottamaan jalansijaa. Missä määrin se
on pois sähköpostin tai puhelimen käytöstä, sitä nämä tulokset eivät ennusta.
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18. Millä työkäytössä olevalla viestintävälineellä sinut tavoittaa parhaiten tällä hetkellä?: Jokin muu, mikä?
Tarkentava kysymys esitettiin vain heille, jotka edellisessä kohdassa arvioivat olevansa
parhaiten käytettävissä sellaisella viestintävälineellä, jota valmiissa vastausvaihtoehdoissa ei ollut mainittu. Avoimia vastauksia annettiin vain yksi:


Work Chat

Work Chat on osa Workplace-palvelua. Se on Facebookin Messengeriä vastaava pikaviestisovellus. Käytännössä vastaaja olisi siksi voinut valita alkuperäisistä vastausvaihtoehdoista Workplacen. Siten 18 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää Workplacea
viestintävälineenä, jolla hänet tavoittaa töissä parhaiten.

19. Millaisia työkaluja ja toimintatapoja arvioit käytettävän sisäisessä
viestinnässä vuonna 2021?
Viimeinen varsinainen kysymys tiedettiin etukäteen vaikeaksi – kyselyyn osallistuneista
vain nelisenkymmentä prosenttia yritti ennustamista muutaman vuoden päähän. Tähän
avoimeen kysymykseen saatiin 21 vastausta, joista suurimmassa osassa oli mainittu
yksi tai useampi konkreettinen työkalu tai toimintatapa:


















Pikaviestit (Skype) ja Workplacen-tyyppinen alusta
Workplace
Workplace ja sähköposti ainakin.
Entistä enemmän pikaviestintää erilaisilla APPeilla esim. Slack
tietokone, tabletti, puhelin
varmaan kaikki yllämainitut, toivottavasti selkeys tulee workplacen vs spostin
suhteen ja wp:n sisällä mitä kaikkea siellä huudellaan
Sometyökaluja ja erityisesti livevideoita, sisäisestä viestinnästä tulee interaktiivisempaa ja nopeampitempoista ad-hoc -viestintää.
sisäinen some (WP? joku muu?), pois sähköpostista
Yhä enemmän Workplacen kaltaisia yhteisötyökaluja esim. sähköpostin sijaan.
yhteisöllisiä mobiilisti toimivia
Jotain Workplacen tapaista.
Skype, workplace, sähköposti.
Moiilissa toimivat sovellukset.
workplace
Workplace todella isossa roolissa. Sähköposti silti vielä elossa. Tiedon jakaminen huomattavasti nopeampaa ja tarkempaa.
sPointin ja Teamsin käyttöönottoa odotelessa.
En usko kolmessa vuodessa asioiden mullistuvan. Workplace dominoi lanseerausten vuoksi tällä hetkellä mutta se tulee asettumaan yhdeksi työvälineeksi
muiden joukossa.
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Vuonna 2021 keskeisimpien sisäisen viestinnän työkalujen ja toimintatapojen arvellaan
liittyvän yhteisöllisiin ratkaisuihin. Workplace nousee selvästi esiin. Vastauksista löytyy
mainintoja mobiilisovelluksista, samoin useampia odotuksia erilaisia pikaviestinsovelluksia kohtaan. Sähköpostia ei mainita montaakaan kertaa. Kommenttien perusteella
muutaman vuoden päästä käytössä olevilla viestintäratkaisuilla hoidetaan siis ainakin
osa asioista, jotka ovat tähän asti kuuluneet sähköpostin käyttöön.

6.4

Taustatiedot

Ikä
Suurin kyselyyn vastannut ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat, joita oli 43 prosenttia kaikista
tutkimukseen osallistuneista MEDIAleaksin vastaanottajista. Seuraavaksi suurin ikäryhmä 33 prosentin osuudella oli 45–54-vuotiaat.

Kuvio 16. MEDIAleaks-lukijakyselyyn vastanneiden ikäryhmät

MEDIAleaksin lukijoiden ikäryhmiä ei ole aiemmin tutkittu. Nyt kyselyyn vastanneissa
silmiinpistävää on 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä: ennakkoon vanhimman
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ikäryhmän osuutta MEDIAleaksin lukijoista ounasteltiin melko paljon suuremmaksi.
Myös 25–34-vuotiaiden osuus on hieman kuviteltua matalampi.
Organisaatio
MEDIaleaksin lukijakyselyyn osallistuneista 65 prosenttia oli SOK MEDIAn ulkoisia
asiakkaita. Heistä hieman yli puolet, 53 prosenttia, oli osuuskauppojen henkilökuntaa.
SOK MEDIAn työntekijöiden osuus vastaajista oli 35 prosenttia.

Kuvio 17. MEDIAleaks-lukijakyselyyn vastanneiden organisaatiot

Lukijakyselyyn osallistui henkilöitä samassa suhteessa SOK MEDIAsta sekä sen asiakkaista kuin miten eri organisaatioita ja työntekijöitä on mukana MEDIAleaksin jakelussa. SOK MEDIAn henkilökunnan osuus on noin prosenttiyksikön verran ylikorostunut, mutta tilastollisesti tällä ei ole mainittavaa merkitystä.

6.5

Vapaat palautteet

Kyselylomakkeen lopussa oli mahdollisuus jättää palautetta MEDIAleaksista tai lukijakyselystä. Palautteita annettiin kuusi kappaletta:
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Mielestäni viimeisin MEDIAleaks oli aivan liian pitkä, pelkästään nimitysuutisia
sai skrollata ahkerasti. Mieluummin useammin lyhyempiä kokonaisuuksia, jotta
viesti menee paremmin perille kun valtavasti informaatiota kerralla.
Miksi MEDIAleaks, miksei uutisoida Workplacessa?
Well done, onnea opinnäytetyön tekoon!
Sähköpostijakelu medialeaksille ei ole tarpeen. tallettakaa jonnekkin josta halukkaat voi luokea.
Minusta tuntuu, että esimiehet eivät oikein jaksa tuottaa sisältöä Media Leaksiin. Sen pitäisi ilmestyä useammin ja kertoa kattavammin, mitä kaikkea Mediassa tehdään.
Uutisten tekstit sais olla vielä lyhyempiä ja napakampia. Kirje voisi olla lyhyempi
mutta ilmestyä tiheämmin. Tällöin saisi luettua sen heti tuoreeltaan, nyt jää venymään ja odottamaan että milloin siihen ehtii palata.

Palautteissa käsiteltiin useita eri aihepiirejä. Yleistäviä päätelmiä niistä on mahdotonta
tehdä. Lähes kaikkia mielipiteitä voisi luonnehtia kirjoittajien jättämiksi tarkennuksiksi
aiemmin kyselylomakkeessa olleisiin kysymyksiin.

6.6

Yhteenveto

Lukijatutkimuksen tulokset vahvistavat olettamuksia, jotka ovat perustuneet uutiskirjeen
lukijoille vuosittain tehtyihin kyselyihin sekä sen tekijöiden muualta saamiin palautteisiin: MEDIAleaks pitkälti vastaa lukijoiden odotuksiin, ja se kulkee oikealla polulla. MEDIAleaks vastaa lukijoiden tarpeisiin paikoin jopa ounasteltua paremmin. Julkaisu on
saavuttanut alkuperäisen tavoitteensa, sillä uutiskirje on selvästi parantanut asiakkaiden tietoutta mediayksikön tarjoamista palveluista.

MEDIAleaksin pääkohderyhmä on SOK MEDIAn asiakkaat eri puolilla S-ryhmää. He
pitävät uutiskirjettä tärkeämpänä ja hyödyllisempänä kuin SOK MEDIAn omat työntekijät. Tälle selitys epäilemättä on, että jakelussa mukana oleva mediayksikön henkilöstö
ei aina miellä MEDIAleaksia heille itselleen tarkoitetuksi julkaisuksi. Kertoohan uutiskirje heidän omista tekemisistään ja sisällöissä voi olla heille vanhastaan tuttuja asioita.

Keskimääräiselle lukijalle MEDIAleaks-uutiskirje on hyödyllinen, odotettu ja luettu uutisväline. Se kertoo mitkä asiat SOK MEDIAssa ovat kulloinkin ajankohtaisia ja millaisia
uusia palveluja se asiakkailleen tarjoaa. Mediayksikön uusien työntekijöiden esittelyjä
unohtamatta, joka on paljastunut pidetyksi osaksi uutiskirjettä.

MEDIAleaksin lukijoilta saama yleisarvosana on 8,1. Julkaisun taso on hyvä, mutta se
ei ole täydellinen. Isoja suunnanmuutoksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, eikä toi-
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mivaa kannata lähteä korjaamaan. Mutta onko tyytyväisyys kehityksen jarru? Mielestäni MEDIAleaksilla on vielä varaa parantaa, joten pieniä ja käytännössä riskittömiä kehitysaskeleita on kannattavaa ottaa. Uudistamisen innossa ei saa rikkoa toimivaa.

6.6.1

Sisällöt

Tyypilliset sisällöt ja uutiskirjeiden pituudet ovat lukijoiden mieleen. Tämä on positiivinen yllätys, sillä MEDIAleaksin tekijäkunnassa tunne on ollut, että aika ajoin uutiskirje
on jäänyt alimittaiseksi. Pikemminkin uutiskirje olisi nyt saatujen tietojen mukaan perusteltua lähettää vähemmilläkin sisällöillä kuin vähintään kuudella uutisella, jota tekijät
ovat pitäneet miniminä. On silti pidettävä huolta, että uutisten pituus todella pysyy korkeintaan ohjeistetussa 800 merkissä. Pituuden laskemista 700 merkkiin voi harkita.

Juttujen laatutaso on mietityttänyt tekijöitä: onko kuilu parin tärkeimmän ja uutiskirjeen
viimeisen sisällön välillä liian suuri? Tutkimustulosten valossa syytä huoleen ei ole, sillä
viitteitä epätasaisuudesta ei saatu. On silti suotavaa panostaa jatkossa enemmän siihen, että ainakin lähes jokaisesta SOK MEDIAn yksiköstä saisi sisältöjä uutiskirjeeseen. Koordinaattorin ja muiden tekijöiden kannattaa pitää silmiä ja korvia auki myös
mediayksikön infotilaisuuksissa ennen kuin uutiskirjettä aletaan varsinaisesti koota.

6.6.2

Ulkoasu

MEDIAleaksin visuaalisuus sai melko hyvät arvosanat. Reilu kolmannes lukijoista on
erittäin tyytyväinen uutiskirjeen ulkoasuun. Melko tyytyväisten ja tyytymättömien osuus
oli kuitenkin huomattavasti suurempi, 59 prosenttia. Vastausten perusteella varsin helposti, vain yhdellä toimenpiteellä, MEDIAleaksista voidaan tehdä visuaalisesti houkuttelevampi: lisäämällä kuvitusta. Tähän asti kuvia on käytetty vain kolmen ensimmäisen
eli pääuutisten yhteydessä, mutta uutiskirjepohjaa on tarpeen uudistaa siten, että kuvia
voidaan lisätä tarvittaessa jokaisen sisällön yhteyteen.

On pohdinnan arvoista, parantaisiko uutiskirjeen luettavuutta, jos uutiskuvat olisivat
koko palstan levyisiä nykyisten oikeaan laitaan sisennettyjen pikkukuvien sijaan. Kuvakoon kasvattaminen olisi näyttävää, mutta tarkoitukseen sopivien kuvien löytäminen
vaikeutuisi – pystymallinen kuvitus ei enää tulisi kyseeseen. Uutisten välejä voi olla
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perusteltua hieman kasvattaa, jotta näkymästä tulisi ilmavampi ja helpommin luettava.
Mahdollisuus kasvattaa tekstikentän leveyttä hieman kannattaa myös selvittää.

Vain harvassa tapauksessa MEDIAleaksin parissa on kohdattu teknisiä ongelmia. Tyypillinen ja entuudestaan tiedossa ollut ongelma on, että uutiskirjeessä olevat kuvat eivät näy oikein. Syy tähän on vastaanottajan sähköpostiasetuksissa.

6.6.3

Ilmestyminen

Uutiskirjeen nykyinen ilmestymismäärä, neljä numeroa vuodessa, on huomattavan
suosittu lukijoiden keskuudessa. Tämän voi laskea hieman yllätykseksi tutkimustuloksissa. Toisaalta on todennäköistä, että SOK MEDIAsta uutisoitavien asioiden määrä
kasvaisi jatkossa. Jos tai kun SOK MEDIAssa syntyy viestittäviä asioita nykyistä
enemmän, ilmestymisen laajentaminen yhdellä eli viiteen numeroon on järkevää. Numeromäärän kasvattaminen voisi myös tasata kunkin numeron uutismääriä. Samalla
numerot mahdollisesti lyhenisivät ja sisältöjen huomioarvot mahdollisesti parantuisivat.

Lähes jokainen MEDIAleaksin vastaanottaja lukee uutiskirjeen tietokoneella. Sitä ensisijaisesti lukemiseen käyttäviä oli peräti 94 prosenttia. Se on odotettua enemmän. Mobiilikäyttäjien määrä kasvanee tulevaisuudessa, joten heitä ei saa unohtaa uutiskirjeen
visuaalisuutta ja teknisiä ratkaisuja aikanaan uudistettaessa.

Workplace on sekä MEDIAleaksin vetäjien että lukijoiden mielestä tulevaisuuden foorumi uutiskirjesisältöjen jakamiseen. Kiinnostus Workplacen liittämiseen MEDIAleakskonseptiin on kuitenkin hieman varautuneempaa lukijoiden, etenkin SOK MEDIAn asiakkaiden keskuudessa. Reilu kolmannes on tyytyväinen pelkkään sähköpostiuutiskirjeeseen. Yhtä ison ryhmän mielestä parhaiten toimisi sähköpostin ja Workplacen yhdistelmä. Uutiskirjemuoto ei ole uhattuna lähivuosina, mutta SOK MEDIAn uutisten ensimmäiseksi julkaisualustaksi tulee Workplace. Säännölliset uutiskirjeet toimivat jatkossa jo aiemmin julkaistujen uutisten kokoomana. Toiston ansiosta halutut viestit menevät entistä todennäköisemmin perille.

Myös Workplacessa vaanii informaation ylitarjonta: valtava määrä sisältöjä ja ryhmiä
kilpailee näkyvyydestä ja käyttäjien huomiosta. MEDIAleaks-sisältöjä ajatellen on tehtävä linjaus, onko toimivin tapa perustaa SOK MEDIAn palveluja ja muita uutisia varten
oma ryhmänsä vaiko jakaa sisällöt jossakin olemassa olevassa ryhmässä. Erillinen
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MEDIAleaks-ryhmä, johon uutisia julkaistaisiin kenties vain kerran muutamassa viikossa, kärsisi Workplacen algoritmista – harvemmin käytettävien ryhmien sisällöt nousevat
esiin huonosti. Etenkin, jos niihin ei synny kommentointia tai muita reagointeja.

S-ryhmän Workplacessa ei tällä hetkellä ole mitään ryhmää, johon MEDIAleaks-sisällöt
sopisivat sellaisenaan. Lähimmäksi pääsee S-ryhmän viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten ryhmä. Uutiskirjeen lukijakunnasta sen jäseniä eivät kuitenkaan ole esimerkiksi osuuskauppojen toimitusjohtajat ja eri ketjujen johtajat. Mainitun ryhmän perimmäinen tehtävä huomioiden ei olisi tarkoituksenmukaista lisätä sinne henkilöitä,
joiden työtehtävät eivät liity riittävän tiiviisti viestintään tai markkinointiin.

On tehtävä päätös, tarvitseeko kaikkien MEDIAleaks-uutiskirjeen vastaanottajien välttämättä kuulua myös Workplacessa ryhmään, jossa SOK MEDIA jakaa uutisia. Sisällöt
kyllä tavoittavat kaikki loputkin viimeistään uutiskirjeen ilmestyessä. Omasta mielestäni
ei ole välttämätöntä, että aivan jokaisen tulisi kuulua jakeluun myös Workplacessa.

6.6.4

Tiedot lukijoista

MEDIAleaksin vastaanottajista noin 2/3 on SOK MEDIAn asiakkaita eri puolilla Sryhmää, eritoten osuuskaupoissa. Myös lukijakyselyssä nämä organisaatiot olivat
edustettuina vastaavassa suhteessa.

Tyypillinen MEDIAleaksin lukija on 35–44-vuotias. Tähän ikäryhmään kuului 43 prosenttia vastanneista. Nuoremman polven, 25–34-vuotiaiden, osuus oli 18 prosenttia.

Lukijoista kaksi kolmannesta on tällä hetkellä työssään parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse. Uutiskirjeen näkökulmasta tämä on hyvä asia. Kyselyhetkellä noin kuudennes arvioi Workplacen olevan hänelle tehokkain tavoittamisen tapa. Osuus epäilemättä
tulee huomattavasti kasvamaan vuoden 2019 puolella, kun koko S-ryhmällä on vähintään periaatteellinen mahdollisuus käyttää palvelua ja toimintatavat siellä arkipäiväistyvät. MEDIAleaks-sisällöt tulevat päätymään tulevaisuudessa myös Workplaceen.

Vuonna 2021 keskeisimpien sisäisen viestinnän työkalujen ja toimintatapojen arvioidaan liittyvän yhteisöllisiin ratkaisuihin. Workplace on selkeä vastauksista esiin nouseva työväline. Lisäksi mainintoja saivat erilaiset pikaviestinsovellukset sekä applikaatiot.
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7

Johtopäätökset

MEDIAleaks-uutiskirje perustettiin keväällä 2015, koska S-ryhmän sisällä SOK MEDIAn
asiakkaiden keskuudessa oli koettu, että mediayksikön heille tarjoamista palveluista on
vaikea saada tietoa. Missä mennään -tyyppisten asioiden lisäksi epäselvää on ollut
kuka vastaa mistäkin SOK MEDIAssa. Uutiskirjeen tarkoitus oli tarjota asiakkaille esimerkiksi osuuskaupoissa tasaisin väliajoin monipuolinen kattaus uutisia, joissa kerrotaan mediayksikössä meneillään olevista asioista, kuten hankkeista, tulevista kampanjoista ja uusista työntekijöistä. Näistä asioista kertominen napakasti koostettuna on
tärkeää myös SOK MEDIAn omalle henkilökunnalle, jotta ison mediayksikön sisällä
tiedetään, mitä eri puolilla organisaatiota tapahtuu.

Heikkilän (2014, 30) mukaan tutkimuksen tulee olla hyödyllinen ja käyttökelpoinen,
jotakin uutta esille tuova. Nyt toteutettu lukijatutkimus vahvisti viitteet, joita MEDIAleaksille aiempina vuosina tehdyt pienimuotoiset lukijakyselyt ovat antaneet: MEDIAleaks
on täyttänyt paikkansa ja uutiskirje on vastannut sille alun perin asetettuihin tavoitteisiin. MEDIAleaks nauttii varsin korkeaa arvostusta erityisesti asiakkaiden keskuudessa.

Lukijatutkimus kohdistettiin kaikille MEDIAleaks-uutiskirjeen vastaanottajille, tutkimushetkellä 414 henkilölle. Heidän antamansa yleisarvosana julkaisulle oli 8,1 eli hyvä.
Erityisesti pääkohderyhmä, SOK MEDIAn asiakkaat, arvostavat julkaisua. Uutiskirjeen
sisältöjä pidetään hyödyllisinä ja MEDIAleaks on suurelle osalle lukijoista varsin tärkeä
tiedonlähde. Se sisältää säännöllisesti uutisia, joihin lukijat eivät ole aiemmin törmänneet muissa yhteyksissä. Kaiken kaikkiaan he ovat tyytyväisiä MEDIAleaksin sisältöjen
laatuun ja määrään sekä julkaisun ilmestymiskertoihin vuodessa.

MEDIAleaks vastaa jopa hieman paremmin lukijoiden tarpeisiin mitä tekijät ovat ounastelleet: tulosten valossa se toimii ja on hyvä tällaisenaan, eikä suuria muutostarpeita
ole. Pienillä, jo lähitulevaisuudessa tehtävillä muutoksilla julkaisua saadaan vietyä entistä enemmän lukijoita palvelevaan suuntaan. Näitä ovat uutissisältöjen tiivistäminen
entistä napakammiksi sekä lisäämällä kuvitusta myös muihin kuin pääuutisiin. Lukijapalautteiden mukaan uutiskirjeen ilmestyminen neljä kertaa vuodessa, tasan kolmen kuukauden välein, on vastaanottajille optimaalinen määrä. Aiempaa linjaa vähintään kuusi
uutista sisältävästä julkaisusta kannattaa puolestaan höllentää: MEDIAleaksin lukijat
eivät pane pahakseen, vaikka julkaisu sisältäisi vain viisi juttua. Heille tärkeintä on
säännöllinen uutiskooste.
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Myös MEDIAleaksista vastaavat johtajat ovat tyytyväisiä uutiskirjeeseen ja sen vaikutukseen. Muutostarpeita on vain vähän, niistä merkittävimpänä näkemys uudistaa toimituspolitiikkaa proaktiivisemmaksi: SOK MEDIAn yksiköiden oman aineistontuotannon
lisäksi MEDIAleaksin koordinaattorin ja muiden tekijöiden tulee pitää silmät ja korvat
auki esimerkiksi sisäisissä infotilaisuuksissa nousisiko niissä esille potentiaalisia uutisaiheita. Lisäksi uutiskirjeen ilmestymismäärää saattaa olla tarpeen nostaa tulevaisuudessa, koska SOK MEDIAssa uutisoitavien asioiden määrän odotetaan kasvavan.

Tähän asti MEDIAleaks on ilmestynyt vain sähköpostiuutiskirjeenä. Koko S-ryhmässä
vuoden 2019 alkupuolen aikana käyttöön otettava yrityssome, Facebookin toteuttama
Workplace, tulee olemaan MEDIAleaksin vetäjien mielestä tärkeä foorumi uutiskirjesisältöjen jakamiseen. Kiinnostusta SOK MEDIAn uutisten jakamiseen Workplacessa on
myös uutiskirjeen lukijoiden keskuudessa, joskin julkaisun tekijöitä jonkin verran varautuneemmin. Ilmeistä silti on, että vuodesta 2019 alkaen Workplace tulee tiiviisti liittymään SOK MEDIAn tekemisistä uutisoimiseen. Käytännössä uusi toimintatapa on, että
uutiset julkaistaan tuoreeltaan Workplacessa todennäköisesti markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten jo olemassa olevassa ryhmässä. Tutkimustulosten perusteella perinteisestä uutiskirjeestä luopumiselle ei ole perusteita näköpiirissä. Säännöllisin väliajoin koostettu, sähköpostitse toimitettava uutiskirje toimii näiden viime aikoina
Workplacessa ilmestyneiden uutisten odotettuna kokoomana.
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykseen ”Mikä on toimivin sähköinen viestintäväline SOK
MEDIAn asiakasviestinnän tarpeisiin” vastaus ei ole yksi vaan kaksi sähköistä viestintävälinettä: perinteinen uutiskirje ja Workplace. Ne muodostavat hyvän, toisiaan tukevan työparin. Monikanavaisuus on tätä päivää, ja eri medioiden välinen sopuisa yhteistyö parantaa viestien läpimenoa.

7.1

Lukijatutkimuksen tulokset lyhyesti

MEDIAleaksin lukijat antoivat uutiskirjeelle yleisarvosanaksi 8,1. Kaksi kolmannesta
pitää uutiskirjeen sisältöjä melko tai erittäin hyödyllisinä omaa työtä ajatellen. Puolet
toteaa, että MEDIAleaks on lisännyt tietoutta SOK MEDIAn palvelutarjonnasta. Hieman
yli puolet pitää uutiskirjettä puolestaan melko tai erittäin tärkeänä tiedonlähteenä asioista, jotka ovat kulloinkin ajankohtaisia mediayksikössä. Suurin osa, 41 prosenttia, arvioi
MEDIAleaksissa olevan melko tai erittäin usein aiheita, joista he kuulevat ensimmäistä
kertaa uutiskirjeen saatuaan.
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Selkeä valtaosa, 67 prosenttia, pitää MEDIAleaksin nykyistä eli neljää ilmestymiskertaa
kalenterivuodessa sopivana määränä. Peräti 78 prosenttia katsoo, että uutiskirjeen
sisältöjen määrä on yleensä sopiva. Ulkoasu pääsääntöisesti miellyttää lukijoita: 37
prosenttia on erittäin tyytyväisiä ulkoasuun, melko tyytyväisiäkin on 45 prosenttia.

MEDIAleaksia luetaan lähes poikkeuksetta tietokoneella. Sitä ensisijaisesti uutiskirjeen
lukemiseen käyttäviä on peräti 94 prosenttia. Vain harvassa tapauksessa sen parissa
on kohdattu teknisiä ongelmia, kuten että uutiskirjeen kuvat eivät ole näkyneet oikein.

Tähän asti MEDIAleaks on ilmestynyt vain sähköpostiuutiskirjeenä. Vaihtoehto, että
uutiskirje ilmestyy jatkossakin vain sähköpostitse saa käytännössä yhtä paljon kannatusta kuin, että MEDIaleaksin sisältöjä julkaistaisiin uutiskirjeen ohessa myös Workplace-yhteisöpalvelussa. Kumpikin vaihtoehto sai reilun kolmasosan kannatuksen.

Lukijoista kaksi kolmasosaa on tällä hetkellä työssään parhaiten tavoitettavissa sähköpostitse. Lukijoiden arvioiden mukaan vuonna 2021 keskeisimmät sisäisen viestinnän
työkalut ja toimintatavat liittyvät yhteisöllisiin ratkaisuihin. Workplacen uskotaan olevan
keskeinen ja tehokas työväline lähitulevaisuudessa, ja sinne siirtyy osa aiemmin sähköpostissa käsitellyistä sisällöistä. Lisäksi erilaiset pikaviestinsovellukset kiinnostavat.

Hienokseltaan suurin ikäryhmä MEDIAleaksin lukijoissa ovat 35–44-vuotiaat. Heitä on
43 prosenttia. Seuraavaksi suurin ikäryhmä 33 prosentin osuudella on 45–54-vuotiaat.
Isoin osa lukijoista, kaksi kolmannesta, on SOK MEDIAn ulkoisia asiakkaita, jotka työskentelevät mm. osuuskaupoissa.

7.2

Loppupohdinnat

Opinnäytetyöni eteni kaikin puolin suunnitellusti. Merkittäviä yllätyksiä matkan varrella
ei eteen tullut. Aikaa työlle oli runsaasti, eikä alkuperäinen aikataulu ollut missään vaiheessa uhattuna. Viimeistelyt kylläkin veivät jälleen kerran enemmän aikaa kuin ennakkoon arvelin.

MEDIAleaks-uutiskirjeen lukijatutkimus onnistui lähes täysin tavoitteiden mukaisesti.
Tuloksellisesti se vastasi odotuksia ja tuotti toivottua uutta tietoa. Mukana oli odotettua
ja ounasteltua, mutta hieman myös yllättävää sisältöä. Tiedoista tulee olemaan apua
uutiskirjeen tekemisessä ja kehittämisessä. Tutkimustulokset toivat vastaukset tutki-
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musongelmaan – nyt ovat tiedossa reunaehdot sähköiselle uutisjulkaisukombinaatiolle,
joka toimii SOK MEDIAn tarpeisiin S-ryhmän sisällä.

Oli työlästä, mutta samalla mielenkiintoista olla tekemässä SOK MEDIAn oman uutiskirjeen ensimmäistä laajamittaista lukijatutkimusta. Tutkimustyö oli henkilökohtaisesti
mielekästä, koska julkaisun koordinaattorina työskentelen hyvin läheisesti MEDIAleaksin kanssa. Kyselyn tulokset palvelevat minua henkilökohtaisesti työssäni, eivät vain
opinnoissani. On tärkeää, että me tekijät tiedämme, mitä lukijat uutiskirjeeltä oikeasti
odottavat, eivätkä tekemistämme ohjaa vain olettamukset. Kuten lukijatutkimuksen
tuloksista nyt parissa kohtaa näkyi, oletukset eivät aina vastaa täysin todellisuutta.

Tutkimuksen ainoa odotukset alittanut piirre oli kyselyn vastausprosentti. Se jäi hieman
alle tavoittelemani 15 prosentin. Alakanttiin jäänyt vastausmäärä rokotti hieman tulosten validiteettia ja reliabiliteettia. Jälkimmäistä kuitenkin tukevat kysymykset, joita oli
käsitelty jo aiempina vuosina MEDIAleaksille tehdyissä suppeissa kyselyissä: vastaukset niihin noudattelivat yhä hyvin samaa linjaa. Kokonaistulosten uskon olevan luotettavia, kun taas eri vastaajaryhmien välistä analysointia pitää tehdä hieman varauksella.

Seuraavalla tutkimuskerralla toimisin hyvin pitkälle samalla tavalla kuin nyt. Erityistä
huomiota kiinnittäisin kyselyn vastausprosentin nostamiseen. Siihen voisi vaikuttaa
jättämällä kyselylomakkeelta jokusen kohdan pois, jotta täyttämiseen menevä aika lyhenisi. Epäilemättä merkittävämpi muutos olisi siirtää tutkimuksen toteutusajankohta
joko kevääseen tai syksyyn, lomakauden ulkopuolelle. Kysely olisi myös tarkoituksenmukaista julkaista MEDIAleaks-numeron ilmestyessä, jotta uutiskirjeen kenties ensimmäistä tai toista kertaa saava vastaanottaja ymmärtäisi heti, mistä julkaisusta on kyse.
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Liitteet
Liite 1: MEDIAleaks-lukijakyselyn lomake

MEDIAleaks-lukijakysely SOK MEDIAn oma uutiskirje, MEDIAleaks, on ilmestynyt reilun kolmen vuoden ajan. Uutiskirjeessä kerromme napakasti MEDIA-kokonaisuuden
tekemisistä, kuten palveluistamme, erilaisista hankkeistamme ja uusista työntekijöistämme.

Kerro meille, mitä mieltä olet MEDIAleaksista! Vastaa oheiseen kyselyyn viimeistään
torstaina 21.6. Kyselyn päätteeksi yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme kolme
20 euron arvoista lahjakorttia S-ryhmään. Kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti,
eivätkä ne ole yhdistettävissä arvontaa varten annettuihin yhteystietoihin.

Opiskelen työn ohella medianomiksi Metropoliassa, ja lukijakysely on osa opinnäytetyötäni. Minä ja muut MEDIAleaksin tekijät olemme hyvin kiitollisia kaikista vastauksista! Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Millaisen yleisarvosanan annat MEDIAleaksille?

( ) 10 (erinomainen)
()9
()8
()7
()6
()5
( ) 4 (heikko)
( ) En osaa sanoa
Kuinka tarkasti luet yleensä MEDIAleaksin?

( ) Luen lähes kokonaan
( ) Luen valikoiden joitakin juttuja
( ) Silmäilen otsikot
( ) En lue lainkaan
( ) En osaa sanoa
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Kuinka hyödyllinen MEDIAleaks on sinulle työssäsi?

( ) Erittäin hyödyllinen
( ) Melko hyödyllinen
( ) Ei kovin hyödyllinen
( ) Ei lainkaan hyödyllinen
( ) En osaa sanoa
Miten hyödynnät MEDIAleaksia työssäsi?
________________________________________

Onko tietoutesi SOK MEDIAn palvelutarjonnasta parantunut MEDIAleaksin jakeluun liittymisesi jälkeen?

( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa

Miten tärkeä tietolähde MEDIAleaks on sinulle SOK MEDIAn ajankohtaisasioista
ja tekemisistä?

( ) Erittäin tärkeä
( ) Melko tärkeä
( ) Ei kovin tärkeä
( ) Ei lainkaan tärkeä
( ) En osaa sanoa

Kuinka usein uutiskirjeessä on ollut aiheita, joista olet kuullut ensimmäisenä
juuri MEDIAleaksista?

( ) Erittäin usein
( ) Melko usein
( ) Melko harvoin
( ) Ei juuri koskaan
( ) En osaa sanoa
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Millaisia aiheita toivot MEDIAleaksissa käsiteltävän?
________________________________________
Oletko tyytyväinen MEDIAleaks-uutiskirjeen ilmestymiseen neljä kertaa vuodessa?

( ) Ilmestymismäärä on sopiva
( ) Ilmestymismäärää voisi lisätä
( ) Ilmestymismäärää voisi vähentää
( ) En osaa sanoa

Oletko tyytyväinen MEDIAleaksin sisältöjen määrään?

( ) Sisältöjä on yleensä sopivasti
( ) Sisältöjä on yleensä liikaa
( ) Sisältöjä on yleensä liian vähän
( ) En osaa sanoa

Oletko tyytyväinen MEDIAleaksin ulkoasuun (luettavuus, värimaailma jne.)?

( ) Erittäin tyytyväinen
( ) Melko tyytyväinen
( ) Melko tyytymätön
( ) Erittäin tyytymätön
( ) En osaa sanoa
Miten MEDIAleaksin ulkoasua voisi parantaa?
________________________________________
Millä laitteella yleensä luet MEDIAleaksia?

( ) Tietokoneella
( ) Puhelimella
( ) Tabletilla
( ) En osaa sanoa
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Onko MEDIAleaksin kuvien näkymisessä tai esimerkiksi uutiskirjeen skaalautumisessa ruudulle ollut joskus ongelmia?

( ) Kyllä
( ) Ei
( ) En osaa sanoa
Millaisia teknisiä ongelmia MEDIAleaksin parissa olet kohdannut?
________________________________________

Missä muodossa MEDIAleaksin sisältöjen julkaisu toimisi mielestäsi parhaiten?

( ) Sähköpostitse säännöllisesti ilmestyvänä uutiskirjeenä entiseen tapaan
( ) Uutisten julkaisu yksittäisinä ja tuoreeltaan Workplacessa esimerkiksi omassa MEDIAleaks-ryhmässään
( ) Sähköpostin ja Workplace-ryhmän yhdistelmänä
( ) En osaa sanoa

Millä työkäytössä olevalla viestintävälineellä sinut tavoittaa parhaiten tällä hetkellä?

( ) Puhelin
( ) Sähköposti
( ) Workplace
( ) Skype
( ) En osaa sanoa
( ) Jokin muu, mikä?

Millaisia työkaluja ja toimintatapoja arvioit käytettävän sisäisessä viestinnässä
vuonna 2021?
________________________________________
Lopuksi muutama taustatieto.

Ikäsi
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( ) Alle 25 vuotta
( ) 25–34 vuotta
( ) 35–44 vuotta
( ) 45–54 vuotta
( ) 55–65 vuotta
( ) Yli 65 vuotta
Työskenteletkö...

( ) SOK MEDIAssa
( ) Muualla SOK:ssa
( ) SOK:n tytäryhtiössä
( ) Alueosuuskaupassa
Kommentteja, toiveita ja terveisiä tähän aiheeseen liittyen.
________________________________________

Paina vielä VALMIS, niin vastauksesi tallentuvat ja pääset halutessasi jättämään yhteystietosi arvontaa varten.

Kiitos osallistumisesta!

Jos haluat osallistua lahjakorttiarvontaan, jätä yhteystietosi

alla olevasta linkistä avautuvaan henkilötietolomakkeeseen (kyselyn vastaukset käsitellään anonyymisti, eivätkä ne ole yhdistettävissä arvontaa varten annettuihin yhteystietoihin).
YHTEYSTIETOLOMAKE
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LIITE 2: MEDIAleaks-uutiskirjeen vastaanottajille 7.6.2018 sähköpostitse lähetetyn lukijatutkimuksen saatekirjeen sisältö

SOK MEDIAn oma uutiskirje, MEDIAleaks, on ilmestynyt reilun kolmen vuoden ajan.
Sinunkin säännöllisesti vastaanottamassasi uutiskirjeessä kerromme napakasti MEDIA-kokonaisuuden tekemisistä, kuten palveluistamme, erilaisista hankkeistamme ja
uusista työntekijöistämme.

Miten hyvin olemme onnistuneet viestimään SOK MEDIAn eri yksiköissä ajankohtaisista asioista? Kuinka tärkeä tietolähde tekemisistämme MEDIAleaks sinulle on? Olisiko
sinulla kehitysehdotuksia, jotta uutiskirjeestämme saisi vieläkin paremman?

Toivoisimme, että sinulta liikenisi pari–kolme minuuttia aikaa vastata MEDIAleakslukijakyselyyn. Lomakkeeseen pääset tästä. Kyselyn viimeinen vastauspäivä on
torstai 21.6.

Opiskelen työn ohella medianomiksi Metropoliassa, ja lukijakysely on osa opinnäytetyötäni. Minä ja muut MEDIAleaksin tekijät olemme hyvin kiitollisia kaikista vastauksista!

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Jos lisäksi haluat osallistua arvontaan,
jossa palkintona on kolme 20 euron arvoista lahjakorttia S-ryhmään, jätä yhteystietosi
kyselyn jälkeen avautuvalle lomakkeelle. Kyselyyn jätetyt vastaukset eivät ole yhdistettävissä yhteystietoihin.

