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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, millaiset journalistiset valinnat voisivat tuot-
taa mediayhtiö Savon Media Oy:lle uusia digitilauksia. Tarkastelussa on yhtiön digitaalinen 
lippulaiva: vuonna 2018 perustettu uusi savonsanomat.fi-verkkopalvelu. 
 
Tutkimuksessa perehdytään verkkopalvelun vuoden 2018 digitilausdataan. Maksumuurin 
takaisista tilauksia tuottaneista juttusivuista analysoidaan otsikoita, juttuaiheita ja juttuosas-
toja. Samoja seikkoja tarkastellaan myös Suomen digitilausmarkkinoiden markkinajohta-
jan, Helsingin Sanomien, verkkopalvelun timanttijutuista marras-joulukuussa 2018. Havain-
toja verrataan toisiinsa. 
 
Lisäksi opinnäytetyössä haastatellaan Savon Media Oy:n keskeisiä yleisöanalytiikan 
kanssa tekemisissä olevia henkilöitä. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva analytii-
kasta ja sen hyödyntämisestä yhtiössä. Data-analyysin ja haastattelujen pohjalta muodos-
tetaan kehitysehdotuksia sisällöntuotannolle ja analytiikan kehittämiselle. 
 
Opinnäytetyössä havaittiin, että Savon Media Oy:n uudet digitilaukset vuonna 2018 syntyi-
vät pääasiassa paikallisista uutisista, hyvin konservatiivisilla otsikoilla. Ylivoimaisesti suurin 
yksittäinen tilausmagneetti oli verokone. Helsingin Sanomien timanttijutut eivät puolestaan 
sisältäneet lainkaan uutisia ja olivat otsikoinniltaan korostuneen monikärkisiä ja tarinallisia. 
Salaavat otsikot olivat kummassakin aineistossa selvässä vähemmistössä. 
 
Helsingin Sanomien timanttijuttujen ja Savon Median tilauksia tuottaneiden juttujen aiheet 
ja osastot poikkesivat merkittävästi toisistaan. Tämän voi katsoa johtuvan eroista verkko-
palveluiden maksumuureissa. HS:ssa kovan maksumuurin takana ovat ainoastaan erityi-
sen laadukkaiksi mainostetut timanttijutut, Savon Medialla suurin osa kaikesta sisällöstä. 
 
Opinnäytetyössä esitetään, että Savon Media suosisi jatkossa ei-salaavia, monikärkisiä ja 
tarinallisia otsikoita, pitäisi savolaisesta uutistuotannostaan huolta, kokeilisi rohkeammin 
datajournalismi, muuttaisi maksumuurin esikatselunäkymäänsä ja pohtisi oman ”timanttijut-
tujen” konseptin luomista. Analytiikan kehittämiseksi esitetään ennen kaikkea sen käyttö-
kulttuurin vahvistamista. Myös digitilaajien demografiatietojen sisällyttäminen analytiikka-
työkaluihin nähdään tarpeelliseksi. 
 
Analyysin tulokset ja kehitysehdotukset esiteltiin Savon Media Oy:lle toukokuussa 2019. 
Yhtiö kertoi satsaavansa saman vuoden aikana ainakin analytiikan käyttökulttuurin vahvis-
tamiseen. 
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1 Johdanto 

Ajatus tähän opinnäytetyöhön sai alkunsa, kun työskentelin maakuntalehti Savon Sano-

mien toimittajana vuonna 2018. Lehti otti tuolloin varovaisia ensi askeleitaan kohti ylei-

söanalytiikan hyödyntämistä journalistisessa sisällöntuotannossa. 

 

Hiljalleen eteeni tipahteli useita arkiseen työhöni vaikuttavia uudistuksia: uutta verkkopal-

velua, vapaata pääsyä juttukohtaisen datan pariin, otsikkotestausta, analytiikkaohjelmia... 

Minulle ja useimmille kollegoilleni nämä olivat ensikosketuksia analytiikan maailmaan. 

 

Yleisöanalytiikka tunkee toimituksiin kaikkialla. Lukijoiden mieltymysten entistä tarkem-

massa mittaamisessa nähdään mahdollisuuksia, jotka voivat parhaimmillaan pelastaa an-

saintaongelmissa riutuvia mediataloja. 

 

Kun lukijaa ymmärtää, hänelle voi tarjota parempaa tuotetta. Kun hänelle tarjoaa parem-

paa tuotetta, todennäköisyys saada vastapalvelukseksi rahaa kasvaa. Tästä yksinkertai-

sesta menestysreseptistä myös Savon Sanomat – ja sen emoyhtiö Savon Media Oy – on 

kiinnostunut. 

 

Mutta kuinka saada analytiikasta heti ensi vaiheessa mahdollisimman paljon irti? Miten 

yhtiö voisi löytää hyötyjä työkaluista, joita se ei ole aiemmin käyttänyt? Näihin kysymyksiin 

haluan etsiä vastauksia tässä opinnäytetyössä. 

 

Työssäni analysoin työnantajani vuonna 2018 lanseeraaman verkkopalvelun tilausdataa 

ja etsin siitä käytännön toimitustyölle hyödyllistä tietoa. Tarkastelen myös, kuinka Savon 

Media Oy voisi kehittää analytiikkaansa edelleen. Otan vertailukohdaksi Helsingin Sano-

mat, jonka digitekemistä pidetään Suomen kaupallisten medioiden joukossa parhaana. 

Voisiko Savon Media oppia jotakin HS:lta? 

 

Työ on minulle mieluisa, sillä olen kiinnostunut journalismin tulevaisuudesta ja sen uusista 

tuulista. Myös oman työnantajani pärjääminen muuttuvassa mediamaisemassa kiinnos-

taa. 
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2 Työn tavoite 

Tarkoituksenani on tutkia, millaiset journalistiset valinnat voisivat tuottaa mediayhtiö Sa-

von Media Oy:lle uusia digitilauksia. Tarkastelussa on yhtiön digitaalinen lippulaiva: sen 

neljän suurimman lehden verkkopalvelu. Tutkin myös, millaista on yhtiön käytössä oleva 

yleisöanalytiikka ja kuinka sitä voisi kehittää. 

 

Savon Media on keskisuuri suomalainen mediayhtiö, jonka ydinaluetta on Pohjois-Savo. 

Yhtiön tunnetuin tuote on maakuntalehti Savon Sanomat, minkä lisäksi se omistaa kolme 

aluelehteä, kolme ilmaisjakelulehteä ja kymmenen paikallislehteä. Yritys kuuluu Mediatalo 

Keskisuomalainen -konserniin. 

 

Parhaillaan yhtiö kääntää katsettaan digitaaliseen ansaintaan. Perinteisen printtilehtibis-

neksen tulovirtojen huvetessa yrityksessä on todettu, että tulevaisuuden toimintaedellytyk-

set ovat turvattavissa ainoastaan aggressiivisella satsauksella maksullisten digitilausten 

kartuttamiseen. 

 

Tavoitteeksi on asetettu digitilausmäärien vuosittainen tuplaaminen, alkaen vuodesta 

2018. Tuon vuoden huhtikuussa yhtiö julkisti täysin uudistuneen verkkopalvelun, joka oli 

ensimmäinen askel kohti ansaintalogiikan muutosta. 

 

Verkkopalvelu yhdisti Savon Sanomien, Iisalmen Sanomien, Warkauden Lehden ja Piek-

sämäen Lehden vanhat verkkosivut – ja toi ne nykyaikaan. Ajatuksena oli, että neljän leh-

den dynaaminen yhteispalvelu houkuttelisi moninkertaisella sisällön määrällään ihmisiä 

tekemään tilauksia. 

 

Pelkkä hyvä sivusto ei kuitenkaan riitä. Jotta kunnianhimoinen tavoite saavutetaan, tulee 

koko toimitusorganisaation uudistaa tekemistään palvelemaan sitä. 

 

Tämän opinnäytetyön ensisijaisena tarkoituksena on antaa eväitä pääasiassa sisällöntuot-

tajille – siis toimittajille ja uutistuottajille. Kuinka he voisivat tehdä osansa tavoitteen 

eteen? Tämä on kysymys, johon toimitusten arjessa ei osata tarkkaan vastata. 

 

Tarkastelen ongelmaa pääasiassa yleisöanalytiikan kautta. Otan tutkittavakseni Savon 

Median verkkopalvelun vuoden 2018 tilausdatan ja etsin siitä korrelaatioita, joita voisi hyö-

dyntää toimitustyössä. Haastattelen myös yhtiön yleisöanalytiikan kanssa tekemisissä ole-

via keskeisiä henkilöitä. 
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Millaiset journalistiset valinnat poikivat digitilauksia vuonna 2018? Mitä niistä voisi oppia? 

Entä miten analytiikkaa kannattaisi kehittää edelleen? Nämä ovat tutkimuskysymykseni. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa pureudun syihin, jotka ovat johtaneet tähän pisteeseen. 

Tuon esiin kehityksen, jonka vuoksi Savon Media Oy on ajautunut tilanteeseen, jossa ylei-

söanalytiikan hyödyntäminen nähdään tärkeäksi. Puntaroin myös analytiikan yleistymisen 

hyviä ja huonoja puolia – niin mediayhtiöiden kuin alan työntekijöidenkin näkökulmasta. 

 

Empiirisessä osassa analysoin yhtiön digitilaustietoja ja tarkastelen myös, millä keinoilla 

alan kotimainen ykkösjulkaisu Helsingin Sanomat pyrkii saamaan uusia digitilaajia. Näiden 

havaintojen ja haastattelujen pohjalta luon kehitysehdotuksia, jotka esitän Savon Media 

Oy:lle. Pyydän kehitysehdotuksista yhtiöltä palautetta. 

 

Opinnäytetyöni on kehityshanke, joka on Savon Media Oy:lle tärkeä. Media-alan kannatta-

vuuden laskiessa journalististen työtapojen jatkuva ajanmukaistaminen on välttämätöntä. 

Yhtiö toivoo yleisöanalytiikasta tähän apua – muttei selvästikään vielä tarkkaan tiedä, mi-

ten. 

 

Hankkeestani on hyötyä Savon Sanomien, Iisalmen Sanomien, Warkauden Lehden ja 

Pieksämäen Lehden toimituksille. Ne saavat johtopäätöksistäni ensisysäyksen ylei-

söanalytiikan entistä laajempaan hyödyntämiseen. Tulokset virittävät keskustelua ja aja-

tuksia siitä, mihin suuntaan yhteisen verkkopalvelun sisällöntuotantoa ja analytiikkaa voisi 

lähteä viilaamaan. 

 

Parhaassa tapauksessa kehityshankkeeni on tärkeässä roolissa kehityksessä, joka johtaa 

Savon Media Oy:n digitilaustavoitteen täyttymiseen vuodesta 2019 alkaen. Tuloksia voi-

daan mahdollisesti hyödyntää myös muissa Mediatalo Keskisuomalainen -konsernin leh-

dissä. 
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3 Taustaa: media-alan pitkä murros 

Riippumattomaan tiedonvälitykseen perustuva media-ala on kokenut historiansa aikana 

useita murroksia. Satojen vuosien takaisesta kirjapainotaidon kehittämisestä alkanut jouk-

koviestinten tarina on kuitenkin aivan viime vuosina saanut osakseen sävyjä, joita pide-

tään alan sisällä poikkeuksellisen hälyttävinä. 

 

Suurimmat haasteet ovat taloudellisia. Suuret mediatalot, joiden perinteiset liiketoiminta-

mallit eivät enää kanna, kamppailevat vakavien ansaintaongelmien kanssa. Erityisen ko-

vassa pinteessä on ollut lehdistö, jolla on ollut vaikeuksia uusiutua muuttuvassa kulutta-

jaympäristössä. 

 

Perinteiset, painetut sanomalehdet tarjosivat lehtitaloille pitkään vankan taloudellisen sel-

känojan. Vielä 1900-luvun lopulla lehdet olivat omistajilleen rahasampoja, sillä tilaajia ja 

mainostajia riitti (Väliverronen 2009, 15). 1990-luvulla printtilehtien levikit sekä Suomessa 

että maailmalla alkoivat kuitenkin laskea – osin vuosikymmenen alussa koetun taloudelli-

sen taantuman vuoksi (Vihma, Hartikainen, Ikäheimo & Seuri 2018, 114). 

 

Lasku oli hidas, mutta tasainen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tilattavien sanomalehtien (ar-

kipäivä + sunnuntailehdet) yhteenlaskettu levikki vuonna 1989 oli 124,6 miljoonaa kappa-

letta ja vuonna 1999 enää 115,7 miljoonaa (Pew Research Center 2018). Suomessa seit-

senpäiväisten sanomalehtien levikki putosi samalla aikajaksolla 4,1 miljoonasta kappa-

leesta 3,3 miljoonaan. 

 

Menetettyjä lukijoita ei saatu takaisin – luisu päinvastoin jatkui. Vuosituhannen vaihteessa 

voimakkaasti yleistyneet internetyhteydet muokkasivat journalismin jakelualustoja niin, 

että kuluttajat löysivät kokonaan uuden tavan käyttää mediaa. Tuo tapa oli digitaalisuus. 

 

Aluksi lehtitalot olivat internetin kanssa ihmeissään. Alalla pohdittiin, tulisiko uuteen tekno-

logiaan suhtautua ystävänä vai vihollisena. Useimmat päätyivät ensiksi mainittuun ja al-

koivat jakaa sisältöjään verkossa ilmaiseksi. Printtilehden ajateltiin olevan jatkossakin niin 

haluttu tuote, ettei maksun pyytämistä netissä olevista sisällöistä nähty yleisesti ottaen jär-

keväksi. 

 

Kuluttajat tottuivat maksuttomuuteen, mikä kiihdytti levikkien laskua. Pew Research Cen-

terin tutkimuksen mukaan käännekohta koettiin vuonna 2008: tuolloin avoin internet ohitti 

maksulliset sanomalehdet uutisten lähteenä Yhdysvalloissa (2008). Samaan aikaan netti 
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oli syönyt valtavan osuuden lehdistön toisesta taloudellisesta kivijalasta, mainostuloista 

(Pew Research Center 2018). 

 

Vuosikymmenen lopulla alkanut kansainvälinen finanssikriisi oli vanhalle ansaintalogiikalle 

viimeinen isku. Siinä, missä joitakin vuosia aiemmin sattunut teknokuplan puhkeaminen 

vaikutti mainostuloihin vain väliaikaisesti, finanssikriisi romahdutti ne pysyvästi (Vihma ym. 

2018, 114). Kyse ei ollut enää satunnaisesta heilahduksesta, vaan lehdistön eksistentiaa-

lisesta kriisistä. 

 

Internetin uutispalveluiden kehittäminen söi lehtitalojen resursseja, eivätkä verkon toivotut 

tulovirrat kunnolla realisoituneet. Ani harva lehti maailmalla onnistui kääntämään ansain-

nan sujuvasti printistä digiin – samaan aikaan, kun Huffington Postin ja Buzzfeedin kaltai-

set uudet pelurit tulivat haukkaamaan osaansa media-alan markkinaosuudesta (Vihma 

ym. 2018, 114). Internetympäristön ehdoilla syntyneet HuffPost ja Buzzfeed eivät olleet 

lukkiutuneita lehdistön vanhoihin toimintatapoihin, vaan hyödynsivät esimerkiksi sosiaa-

lista mediaa aivan uudella tavalla. 

 

Some ja hakukoneet nappasivat myös vuosi vuodelta isomman osuuden niistä mainostu-

loista, joita lehdistö menetti. Personointiin ja massiivisiin datamääriin perustuvat uudet 

mainostustavat osoittivat tehonsa niin voimakkaasti, että esimerkiksi Suomessa joka toi-

nen mainoseuro kilahti vuonna 2017 Facebookille tai Googlelle (Vihma ym. 2018, 117). 

Monet lehtitalot pitävät näitä yhtiöitä nykyään suurimpina kilpailijoinaan mainosmarkki-

noilla (Vihma ym. 2018, 114) – toistensa sijaan. 

 

Ansaintalogiikan ongelmat ovat vaikuttaneet lehtitalojen resursseihin tuottaa sisältöä. 

Journalistiliiton puheenjohtaja Arto Nieminen arvioi, että Suomessa media-alalta katosi 

vuosien 2008 ja 2013 välillä ainakin 800 työpaikkaa (Seppälä 2013). Maailmalla on nähty 

myös laajamittaisia lehtien lakkautuksia. Yhdysvalloissa sanomalehtien määrä väheni 

vuosina 2004–2018 yli 1 800:lla (Carey 2018) ja Isossa-Britanniassa vuosina 2005–2017 

noin 40:llä (Kakar 2018). 

 

Samalla, kun resurssit ovat pienentyneet, lehtitalojen uskottavuus on kokenut kolauksia. 

Erityisesti Yhdysvalloissa luottamus lehdistöön on ollut laskussa. Vuonna 2016 koettiin 

eräs aallonpohja, kun mediaan kertoi luottavansa vain kolmannes amerikkalaisista (Vihma 

ym. 2018, 118). 

 

Koko edellä mainittua, toimialan voimakasta muutosta kuvaavaa tapahtumaketjua kuvail-

laan julkisuudessa usein sanoilla "median murros". 
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3.1 Jakotaloudesta maksumuureihin 

Kun internet loi journalismille kokonaan uuden alustan, useat lehdet alkoivat jakaa sisältö-

jään siellä ilmaiseksi. Internetiä ei koettu uhaksi, vaan pikemminkin uudeksi sisäänheitto-

kanavaksi printtilehdille. Toisin sanoen alalla ajateltiin printtilehtien hyötyvän ilmaisesta 

näkyvyydestä netissä. 

 

Muutamia poikkeuksia toki oli. Amerikkalaiset Playboy, Consumer Reports ja The Wall 

Street Journal linjasivat varhain, että ne veloittaisivat jutuistaan myös internetissä (Smith 

2015). Tästä kolmikosta tiukin linja oli talouslehti The Wall Street Journalilla, joka rajasi 

kaiken verkossa julkaistun sisältönsä ainoastaan tilaajille jo vuonna 1996. 

 

Suuri enemmistö lehtitaloista luotti ilmaisiin sivustoihin. Internetyhteyksien yleistymisen al-

kumetreillä viritteillä oli myös muunlaisia journalistisia verkkotuotteita, mutta niiden kehitys 

tyssäsi it-kuplan puhkeamiseen 2000-luvun alussa. Kun havaittiin, etteivät kuluttajat siirty-

neetkään uutisten perässä sankoin joukoin nettiin, mediayritykset vetivät jarrut päälle ja 

luopuivat useista kehityshankkeistaan (Kokkonen 2015, 29). 

 

Ilmaisista uutissivustoista tuli standardi. Vuosikymmenen puolivälissä päätään nostanut 

sosiaalinen media tuki ajatusta maksuttomuudesta (Kokkonen 2015, 29). Lehtien online-

liiketoimintamalliksi vakiintui maksimaalisten kävijämäärien tavoittelu ja niiden avulla verk-

komainosten myyminen mainostajille. 

 

Ansainta tällä logiikalla osoittautui vaikeaksi. Hiljalleen kävi selväksi, että mainostajat eivät 

olleet valmiita maksamaan verkkomainoksista likimainkaan yhtä paljon kuin printtimainok-

sista. Kun printtituotteissa mainostaneet lisäksi siirsivät satsauksiaan enenevissä määrin 

Googlelle ja Facebookille, negatiivinen kierre oli valmis. Newspaper Association of Ameri-

can mukaan Yhdysvaltain sanomalehdet saivat vielä 2010-luvun alussakin verkosta vain 

yhden mainosdollarin jokaista printistä menettämäänsä 25 dollaria kohden (Warnica 2013, 

50–54). 

 

Nykyään lehtitalot myöntävät laajalti, että maksuttomuus oli virhe (Vihma ym. 2018, 120; 

Lehtisaari ym. 2012, 34). Ansaintamallin toimimattomuus havaittiin jo 2000-luvun ensim-

mäisellä vuosikymmenellä, mutta tuolloin tehdyt kokeilut kuluttajien uudenlaisesta veloitta-

misesta eivät ottaneet tuulta alleen. 
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Ensimmäinen korkean profiilin yleissanomalehti, joka lanseerasi maksumuurin, oli yhdys-

valtalainen The New York Times (Macnamara 2010, 26). Sen vuonna 2005 julkaisema Ti-

mesSelect-palvelu perustui ajatukseen, jonka mukaan lehden kolumneihin ja arkistoon ei 

päässyt käsiksi ilman digitilausta. Ratkaisu tuotti lehdelle noin 10 miljoonaa dollaria vuo-

dessa, mutta oli silti kannattamaton. Lehti luopui TimesSelectistä vuonna 2007 (McNa-

mara 2010, 26). 

 

Vaikka kokeilu floppasi, se onnistui herättämään media-alalla paljon keskustelua. Kun 

sama lehti teki muutamaa vuotta myöhemmin uuden, jälleen rutkasti julkisuutta saaneen 

maksumuurikokeilun, moni iso lehtitalo oli valmis seuraamaan perässä, jos kokemukset 

olisivat hyviä. 

 

Ja tällä kertaa ne olivat. The New York Timesin uusi maksumuuri, joka lanseerattiin 

vuonna 2011 (Edgecliffe-Johnson 2011) oli menestys. Vuoteen 2018 mennessä se hou-

kutteli lehdelle 2,2 miljoonaa maksavaa digilukijaa ja kasvoi keskimäärin 46 prosenttia 

joka vuosi (Lee & Molla 2018). 

 

Menestykselle on monta selittäjää, mutta yksi suurimmista on ajattelun muutos. Toisin 

kuin vuonna 2005, The New York Times ei vuonna 2011 rakentanut maksumuuristaan ki-

vikovaa. Lehden verkkosivuilla kävijä saattoi nyt lukea ilmaiseksi 20 artikkelia kuukau-

dessa, minkä lisäksi sosiaalisen median kautta jaetut jutut olivat kokonaan tuon laskutoi-

mituksen ulkopuolella (Warnica 2013, 50–54). Times alkoi kutsua malliaan "mittaroiduksi 

tilaukseksi" (Edgecliffe-Johnson 2011). 

 

Lehdet ympäri maailman seurasivat Timesin esimerkkiä. Mediatutkija Merja Myllylahden 

mukaan 75–80 prosenttia maailman 45 suurimmasta lehtikustantajasta käytti mittaroitua 

maksumuuria vuonna 2015 (Alma Media 2015). Myllylahden mukaan malli näytti yleis-

sanomalehdille hyvin sopivalta. 

 

Maksumuureja ja digitilauksia on vuosien mittaan kehitetty edelleen. Brittilehti The Tele-

graph päätti vuonna 2016 luopua mittaroidusta muuristaan ja korvata sen aiempaa ko-

vemmalla muurilla (Wang 2016). The New York Times puolestaan alkoi vuonna 2018 tar-

jota digitilausta, johon kuului jäsenyys äänikirjapalveluun (WNIP 2018). Jo tätä ennen Ti-

mes muutti maksumuurinsa alkuperäisiä lukurajoituksia useaan otteeseen. 

 

Suomessa maksumuurien edelläkävijä on ollut Helsingin Sanomat, joka lanseerasi mitta-

roidun maksumuurin vuonna 2012 (Helsingin Sanomat 2012). Vuoden 2019 kesään men-

nessä kaikki Suomen päivälehdet olivat ottaneet käyttöön maksumuurin (Simola 2019). 
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Tulokset ovat olleet lupaavia etenkin Helsingin Sanomilla, joka kertoi vuonna 2018 saa-

neensa tilaajamääränsä kasvuun ensi kertaa 25 vuoteen – pitkälti maksumuurinsa vuoksi 

(Pekkonen 2018). Vuotta aiemmin HS oli tehnyt strategiaansa uudistuksen, jossa se erit-

teli nuorille aikuisille suunnatut pitkät ja laadukkaat artikkelit kovan maksumuurin taakse, 

niin kutsutuiksi timanttijutuiksi (Helsingin Sanomat 2017). 

 

Suhtautuminen muureihin on ollut kaksijakoista. Entinen lehtitoimittaja ja nykyinen media- 

ja teknologia-alan konsultti Alan D. Mutter pitää muureja epäonnistuneena ratkaisuna 

(Mutter 2015, 22–23). Mutter huomauttaa, että vaikka maksumuurit ovat loiventaneet leh-

tien taloudellista alamäkeä 40 prosentilla, ne ovat samalla rajoittaneet uusien lukijoiden 

tavoittamista. Tämä on Mutterin mielestä ongelma, koska hänen mukaansa yhä useampi 

lukija päätyy journalististen sisältöjen pariin hakukoneiden, sosiaalisen median ja uutisso-

vellusten kautta. 

 

Saksalaisen Axel Springer -kustantamojätin johtotehtävissä vuosia työskennellyt Gregor 

Waller on toista mieltä (Warnica 2013, 50–54). Wallerin mielestä ne lukijat, jotka lopetta-

vat julkaisun seuraamisen maksumuurin takia, eivät ole arvokkaita lukijoita. Waller kannat-

taa maksumuureja ja kokee, että journalismista maksavat tilaajat ovat lojaaliudessaan ta-

voittelemisen arvoisia. 

 

Lehtitalojen toistaiseksi tekemät ratkaisut osoittavat, että Wallerin tavoin ajattelu on alalla 

yleisempää. Mutterin koulukunnan kannattajat ovat tehneet vuosien varrella lukuisia ko-

keiluja niin kutsutun mikromaksamisen parissa, mutta tämä ansainnan muoto ei ole onnis-

tunut yleistymään (Heinonen & Hurmeranta 2018, 46). Mikromaksamisella tarkoitetaan yk-

sittäisistä jutuista tai digilehdistä perittäviä pieniä maksuja. 

 

Mikromaksamisen etuna pidetään sen tarjoamaa mahdollisuutta pienten mediasisältöjen 

tuotteistamiseen. Maksutyypin eräänä haasteena on sen luoma ”ylimääräinen kerros jutun 

ja lukemisen väliin” (Heinonen & Hurmeranta 2018, 23). Kuluttajalle on toisin sanoen voi-

nut olla helpompaa etsiä haluamansa tieto muualta kuin alkaa suorittaa sivuston vaatimaa 

mikromaksua. 

 

Viime aikoina mikromaksamisen ympärille on virinnyt uutta kiinnostusta (Heinonen & Hur-

meranta 2018, 8). Syinä tähän ovat kuluttajien lisääntynyt maksuhalukkuus, maksutekno-

logian kehitys ja lehdistön omaksuma maksumuuripolitiikka (Heinonen & Hurmeranta, 46–

47). Yhdessä nämä muuttujat tarjoavat mikromaksamiselle uudenlaisia mahdollisuuksia 

kuin ennen – maksumuurien täydentäjinä ja avittajina, ei niiden suorina kilpailijoina. 
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Toistaiseksi uusien mikromaksukokeilujen yleistymistä on hidastanut käsitys, jonka mu-

kaan helppo mikromaksaminen nakertaisi sitoutuneiden digitilaajien määrää. Heinosen ja 

Hurmerannan mukaan tällaisesta ei kuitenkaan ole merkkejä, pikemminkin päinvastoin 

(2018, 56). Etenkin virolaisen Ekspress Gruppin ja kanadalaisen Winnipeg Free Pressin 

positiiviset kokeilut ovat tutkijoiden mukaan signaali siitä, että mikromaksaminen voi tehdä 

pian uuden tulemisen. 

 

Tällä hetkellä media-alan standardina ovat kaikesta huolimatta maksumuurit – ilman mik-

romaksamista. 

 

3.2 Savon Median strategiset valinnat 

Savon Media Oy:n digistrategia on kehittynyt pitkälti alan yleisiä trendejä noudatellen. Yh-

tiö ei ole ottanut räväköitä irtiottoja tai kokeillut mitään sellaista, mitä muualla ei olisi ensin 

testattu. 

 

Yhtiön digijuuret ovat maakuntalehti Savon Sanomissa. Se oli Pohjois-Savon ensimmäi-

nen lehti, joka aikoinaan perusti verkkosivut. Savon Sanomat alkoi ilmestyä verkossa jou-

lukuussa 1998. Nykyisen päätoimittajan Seppo Rönkön mukaan ratkaisu oli luonteva, 

koska internetyhteydet olivat tuolloin kovaa vauhtia yleistymässä (Patrakka 2018). 

 

SS julkaisi ensimmäisillä verkkosivuillaan sisältöä aiheesta kuin aiheesta. Kaikki lehden 

osastot olivat alusta asti edustettuina – ja jutut alkuun samoja kuin printtilehdessä. Ennen 

vuosituhannen vaihtumista lehteen perustettiin myös erillinen onlinetoimitus (Patrakka 

2018). 

 

Usean vuoden ajan Savon Sanomien verkkopalvelun kehittäminen oli pääosin kosmeet-

tista. Vuonna 2007, kun lehti sulautui Keskisuomalainen-konserniin (Keskisuomalainen 

Oyj, luettu 10.5.2019), se aloitti digikehityksessä yhteistyön jyväskyläläisen Keskisuoma-

lainen-lehden kanssa (Juvonen 2014). 

 

Sivuston ilmaisuutta ei kyseenalaistettu vuosiin. Toisin kuin sisarlehti Keskisuomalainen 

(Juvonen 2014), Savon Sanomat ei esimerkiksi kokeillut mikromaksamista, vaan säilyi 

pääosin maksuttomana aina vuoteen 2013 asti. Tuolloin lehti otti käyttöön mittaroidun 

maksumuurin, joka salli kävijän lukea ilmaiseksi viisi juttua viikossa (Virranta 2017). Keski-

suomalainen oli tehnyt saman ratkaisun puoli vuotta aiemmin. 
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Vuonna 2015 Keskisuomalainen Oyj keskitti kaiken digikehityksensä uuteen digitaalisen 

liiketoiminnan yksikköön (Juvonen 2014). Ensi töikseen yksikön johtaja Kirsi Hakaniemi 

ilmoitti, että Keskisuomalainen-lehdestä rakennetaan verkkoon ”sateenvarjopalvelu”, 

jonka alle kootaan kaikki yhtiön Keski-Suomen lehdet. Sama oli määrä tehdä myöhemmin 

Savon Sanomille (Juvonen 2014). 

 

Myöhemmin oli lopulta yhtä kuin vuonna 2018. Tuolloin Savon Media Oy:n suurimmat leh-

det yhdistivät voimansa verkossa. Aluksi sateenvarjon alle tulivat keväällä Savon Sano-

mat, Iisalmen Sanomat ja Warkauden Lehti ja myöhemmin loppukesällä Pieksämäen 

Lehti (Simola 2018). Syntyi yhtenäinen verkkopalvelu, jonka kautta pääsi yhdellä tilauk-

sella käsiksi kaikkien neljän lehden sisältöihin. 

 

Sivuston maksumuurista tuli tiukka. Savon Sanomat oli vuotta aiemmin vaihtanut verkon 

maksumallinsa mittaroidusta muurista hybridiin, mikä tarkoitti käytännössä, että sivustolla 

oli sekä mittaroituja että mittaroinnin ulkopuolisia, aina maksullisia sisältöjä (Virranta 

2017). Päätoimittaja Rönkkö perusteli vaihdosta sillä, ettei pelkkä mittarointi houkutellut 

lehdelle tarpeeksi uusia tilaajia. 

 

Mittaroimattoman, niin sanotun kovan maksumuurin takana kerrottiin olevan noin 90 pro-

senttia verkkopalvelun sisällöstä (Simola 2018). Mittaroidulle puolelle jäivät lähinnä pääkir-

joitukset, osa vierailijakolumneista ja nopeaan tiedonvälitykseen perustuvat onlineuutiset, 

kuten uutiset onnettomuuksista (Räsänen & Lötjönen 2017). Suomen Tietotoimiston uuti-

set olivat kokonaan vapaasti luettavissa ja mittaroinnin ulkopuolella. 

 

Verkkopalvelun maksulliset sisällöt päätettiin havainnollistaa lukijoille pienellä v-kirjainta 

muistuttavalla logolla. Logo on mustavalkoinen muunnelma Mediatalo Keskisuomalaisen 

tunnuksesta. Jutut, joiden vieressä logo oli, olivat vain digitilaajien luettavissa (Kuva 1). 
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Kuva 1. Savonsanomat.fi-verkkopalvelun etusivua. (Kuvakaappaus otettu 4.5.2019) 

 

Ensimmäisenä toimintavuonnaan Savon Median uudella verkkopalvelulla oli keskimäärin 

613 000 vierailijaa per kuukausi. Käynneistä 55 prosenttia tehtiin mobiililaitteilla, 31 pro-

senttia tietokoneilla ja 14 prosenttia tableteilla. Keskimääräinen käynnin kesto oli yksi mi-

nuutti ja 33 sekuntia. Useimmiten sivustolle päädyttiin hakukoneiden kautta (46 % liiken-

teestä), suoraan verkkosivulle tulemalla (20 %), muiden verkkosivujen linkkien kautta (18 

%) tai sosiaalisesta mediasta (15 %) (Niskanen 25.3.2019). Suosituimpia sivustolla vierai-

lemisen aikoja olivat kello 8–9 aamulla ja kello 20–21 illalla – viikonpäivästä riippumatta 

(Niskanen 4.4.2019). 

 

Savon Median sisältöjä ja ansaintaa kehitetään nyt digitaalisuus edellä. Käytännössä se 

näkyy muun muassa siinä, etteivät sateenvarjopalvelussa olevat lehdet markkinoi enää 

lainkaan tilauksia, joihin ei kuulu käyttöoikeutta verkkopalveluun. 

 

Uuden nettisivuston lanseeraamisen aikaan konsernin digiyksikkö asetti Savon Medialle 

kunnianhimoisen tavoitteen: tuplata maksavien digitilaajiensa määrä joka vuosi (Rönkkö 

5.4.2018). Tämä on vahva signaali siitä, että käytännön tason ratkaisuja ansaintaongel-

maan odotetaan välittömästi. 
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4 Journalismi digiaikana 

Journalismi on aina muuttunut aikojen mukana. Myös internetin nousu on jättänyt jälkensä 

medioihin ja toimituksiin. 

 

Muutoksia on useita, ja niitä voi lähestyä monesta eri kulmasta. Tiivistetysti voi todeta, 

että perinteisen sanomalehdistön journalismi on kehittynyt 2000- ja 2010-luvuilla konver-

gentimmaksi, nopeammaksi ja kaupallisemmaksi kuin ennen. 

 

Konvergenssi tarkoittaa viestinnän eri muotojen sulautumista toisiinsa (Seppänen & Väli-

verronen 2013, 26). Sitä mukaa, kun tekniikka, tietoliikenneyhteydet ja päätelaitteet ovat 

kehittyneet, mediat ovat alkaneet entistä enemmän muistuttaa toisiaan. Seppäsen ja Väli-

verrosen mukaan ilmiö näkyy hyvin nimenomaan sanomalehtien verkkosivuilla, jotka sisäl-

tävät nykyään "uutistekstin ja kuvien lisäksi kuva- ja äänitallenteita, animaatioita, blogeja 

ja muita palaute- ja keskustelufoorumeita" (2013, 26). 

 

Konvergenssin myötä koko sanomalehden käsite alkaa itse asiassa olla vanhentunut. 

Käytännössä sanomalehdet ovat nykyaikaisine verkkopalveluineen esimerkiksi suorien 

uutistapahtumien välittämisessä liki tai täysin samalla viivalla television ja radion kanssa. 

Tätä kuvaa hyvin edesmenneen mäkihyppääjä Matti Nykäsen siunaustilaisuus, jota seu-

rattiin livenä yhtä lailla maakuntalehdistössä (Kivinen 2019), iltapäivälehdissä (IS 2019) 

kuin Ylen Areena-suoratoistopalvelussakin (Yle Areena 2019). 

 

Konvergoituminen on nopeuttanut journalismia tuntuvasti. Koska kaikilla mediataloilla on 

tekninen mahdollisuus kertoa uutistapahtumista heti, kuluttajat myös odottavat sitä kai-

kilta. (Seppänen & Väliverronen 2013, 63.) Käsitys, jonka mukaan uutisen ensimmäisenä 

kertonut media on "voittaja", on vahvistunut vahvistumistaan (Väliverronen 2009, 30). Ko-

konaan oma lukunsa on sosiaalinen media, joka on reaaliaikaisuudessaan ylivertainen 

esimerkiksi onnettomuuksien, kriisien ja terrori-iskujen aikana (Nordenstreng & Nieminen 

2017, 335). 

 

Samalla, kun kansalaisten pääsy uutismateriaalin lähteille on helpottunut, odotukset am-

mattijournalismia kohtaan ovat muuttuneet. Median moniottelija A.-P. Pietilä kirjoitti jo 

vuonna 2007 (121–122) perinteisen uutisen arvon romahtaneen. Tällä hän viittasi siihen, 

että kun perusuutinen ei ollut enää medioiden yksinoikeus, siitä oli tullut lähes arvotonta 

bulkkisisältöä. Seppänen ja Väliverronen kuvailevat uutisen muuttuneen raaka-aineeksi 

(2013, 211), jonka arvo syntyy entistä useammin vasta sen jatkojalostamisesta. Aiemmin 

uutinen oli nykyistä korostuneemmin oma, valmis tuotteensa. 
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Uutisten jatkojalosteita ovat esimerkiksi toimittajien kommentit, kolumnit ja uutisanalyysit. 

Niiden arvon nouseminen ei kuitenkaan ole tarkoittanut, että uutisia olisi lakattu teke-

mästä. Päinvastoin: uutisia tuotetaan entistä kiivaammin, joskaan ei aina yhtä syvällisistä 

aiheista kuin ennen. Keskimääräisesti tarkasteltuna journalismi on pinnallistunut, koska 

"kymmenen vuoden säästöjen kierre on tehnyt toimituksista merkittävästi pienempiä ja kii-

reisempiä" (Vihma ym. 2018, 118). Toimitusten kyky taustoittaa uutisia ja tarkistaa niiden 

sisältämiä faktoja on tässä murroksessa kärsinyt (Vihma ym. 2018, 118). 

 

Uutisia voidaan nykyisin tehdä matalalla kynnyksellä lähes mistä tahansa. Eräs 2000-lu-

vulla rajusti yleistynyt journalismin muoto on niin sanottu mediajournalismi (Väliverronen 

2009, 45). Se tarkoittaa medioiden tekemiä juttuja toisista medioista. Jos vaikkapa Iltalehti 

saa tehtyä suuren, kansaa kohisuttavan uutisen, on oletettavaa, että toinen iltapäivälehti 

Ilta-Sanomat tekee uutisesta pian siteerausjutun. Etenkin ilmaiseksi sisältöjään verkossa 

jakavien medioiden on osoitettava olevansa tällä tavoin ajan hermoilla, koska ne kilpaile-

vat keskenään kiivaammin kuin koskaan. 

 

Yhä useampi media on vuosien saatossa rajannut journalistista fokustaan. Suomessa alu-

eelliset sanomalehdet ovat keskittyneet entistä enemmän paikallisuuteen, aikakauslehdet 

omiin kohderyhmiinsä ja iltapäivälehdet "ovat teroittaneet näkökulmansa journalistiseksi 

kermankuorinnaksi, jota hallitsee inhimillinen ja henkilöitynyt irtonumeron ostajaan ve-

toava näkökulma" (Olkinuora, Ingves & Markelin 2012, 34–35). Viimeksi mainittu tarkoittaa 

jokaisen jutun kirjoittamista sellaiseksi, että se herättäisi potentiaalisessa lukijassa mah-

dollisimman suuren halun lukea juttu. 

 

Voimakkaan lukuhalun tavoittelu on tuottanut journalismiin käsitteen "klikkiotsikko". Sillä 

tarkoitetaan otsikkoa, joka on niin uteliaisuutta herättävä, että se voi sortua jopa harhaan-

johtamiseen (Niemelä 2017). Klikkiotsikoita käyttävät etenkin mediat, joiden ansaintalo-

giikka perustuu verkkosivujen kävijämäärän maksimoimiseen. 

 

Kaiken kaikkiaan digitalisaatio on muuttanut journalismia kaupallisemmaksi. Kuten Anna 

Kivinen pro gradussaan kuvailee, "journalismin perustehtävä ei ole enää demokratian ja 

kansalaisuuden eri muotojen turvaaminen vaan bisneksen edellytysten turvaaminen" 

(2010, 28). Tämän vuoksi journalismia tehdään entistä enemmän aihealueilta, joilla ei ole 

suurta yhteiskunnallista merkitystä (Olkinuora ym. 2012, 27). Tällaisia alueita ovat esimer-

kiksi viihde, urheilu ja ajanviete. Samaan aikaan toimitusten ulkopuolella on alettu satsata 

enenevissä määrin ammattimaisten pr-materiaalien, kuten laadukkaiden tiedotteiden, luo-
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miseen. Kroonisen kiireen ja resurssipulan vuoksi yhä useampi tiedote läpäisee journalis-

tisten periaatteiden mukaan toimivien medioiden seulan ja päätyy jutuksi (Olkinuora ym. 

2012, 28). 

 

Media elää tänä päivänä pelisäännöillä, jotka Seppäsen ja Väliverrosen (2013, 42) mu-

kaan "suosivat keskittymistä henkilöihin, mieluiten vahvoihin persoonallisuuksiin, asioiden 

yksinkertaistamista ja mieleen jääviä sutkautuksia sekä vastakkainasetteluja". Kuvallisen 

journalismin merkitys on korostunut, ja yhteiskunnan kameraistumisen myötä kuvien tuo-

reus ja edullisuus ovat nousseet teknistä laatua tärkeämmäksi (Seppänen & Väliverronen 

2013, 34). 

 

Alan ruohonjuuritasolla eli toimituksissa kaikki edellä kuvatut mullistukset ovat näkyneet 

monin eri tavoin. Esimiesten rooli on korostunut, koska kovassa uutistulvassa toimitusten 

tekemisen ennakkosuunnittelua on täytynyt lisätä (Olkinuora ym. 2012, 37). Tavalliset toi-

mittajat ovat joutuneet opettelemaan moniosaajiksi (Karvala 2014, 19), joille yhteen eri-

koisalaan keskittyminen on käynyt harvinaiseksi (Väliverronen 2009, 40). On yleistä, että 

sisältöä tuotetaan useaan välineeseen yhdellä kertaa (Seppänen & Väliverronen 2013, 

26). Alan nopeiden muutosten myötä journalistien ammatilliset taidot vanhenevat varsin 

nopeasti (Seppänen & Väliverronen 2013, 156). 

 

Uusia journalismin muotoja kehitetään jatkuvasti. Eräs digitalisaation mahdollistama kehi-

tyssuunta on datajournalismi, joka tarkoittaa journalismin tekemistä isoista tietomassoista 

(Uskali & Kuutti 2016, 58). Myös virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) 

mahdollisuuksista journalismissa keskustellaan kovasti (Newman 2019, 41). 

 

4.1 Digitaalisen analytiikan alkumetreillä 

Kuten millä tahansa toimialalla, myös media-alalla halutaan seurata työn tuloksellisuutta. 

Journalismissa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, kiinnostavatko tehdyt jutut lukijoita vai 

eivät. 

 

Ennen digiaikaa asiaa oli hankala mitata. Vuonna 1959 perustettu aikakauslehti Hymy oli 

aikoinaan ensimmäinen kotimainen julkaisu, joka säännöllisesti seurasi kansiaiheidensa ja 

irtonumeromyynnin välistä suhdetta (Pietilä 2007, 86). Lisäksi lehdistössä tehtiin lukijatut-

kimuksia, televisiossa katsojatutkimuksia ja radiossa kuulijatutkimuksia. Nämä antoivat 

suuntaviivoja yleisön mielenliikkeistä, mutta olivat tiedonhankintakeinoina hitaita ja kan-

keita. 
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Uusi vuosituhat muutti kaiken. Kun journalismia alettiin laajamittaisesti tuottaa internetiin, 

mediat pääsivät käsiksi hyvin yksityiskohtaiseen lukijadataan. Verkkosivulla vierailija jättää 

itsestään varsin monipuolisia digitaalisia jalanjälkiä, joita on nykytekniikalla mahdollista 

seurata (Seppänen & Väliverronen 2013, 165). 

 

Aluksi näistä jalanjäljistä kiinnostuivat uudet mediat, kuten BuzzFeed, Gawker ja The Huf-

fington Post. Hiljalleen niitä alkoivat hyödyntää myös perinteisemmät uutisorganisaatiot 

kuten The Guardian, Financial Times ja BBC (Cherubini & Nielsen 2016, 9). Nykyään toi-

mitukset jopa Suomen kokoisilla markkina-alueilla tutkivat yleisönsä mieltymyksiä tark-

kaan ja säännöllisesti (Olkinuora 2012, 27). 

 

Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä yleisöanalytiikka oli alkeellista. Mediat 

tarkkailivat lähinnä verkkosivujensa kävijämääriä, ja niistä kertovat digitaaliset näyttötaulut 

alkoivat hiljalleen yleistyä toimituksissa (Vihma 2018, 120). Tämä auttoi medioita lyhyen 

aikavälin juttutuotannon optimoinnissa, mutta loi toisaalta joitakin lukijoita ärsyttävät klik-

kiotsikot (Vihma ym. 2018, 120). 

 

Hiljalleen kävi selväksi, että pelkkä kävijämäärien tarkkailu ei ollut useimmille medioille lii-

ketaloudellisesti riittävää. Huomio alkoi kääntyä lukijoiden sitoutuneisuuteen (engl. enga-

gement) ja sen kasvattamiseen. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan erään määritelmän mu-

kaan "yleisön tapoja kiinnittyä ja ottaa omakseen erilaisia mediasisältöjä" (Seppänen & 

Väliverronen 2013, 137), mutta mitään yksiselitteistä mittaria asialle ei ole. Seppäsen ja 

Väliverrosen mukaan kyseessä on enemmänkin iskulause kuin konkreettinen käsite 

(2013, 137). 

 

Tänä päivänä yleisöanalytiikkaa hyödynnetään maailman uutisorganisaatioissa varsin kir-

javasti. Aihetta taannoin selvittäneiden Cherubinin ja Nielsenin mukaan (2016, 19) toimi-

tusten käytännöt voidaan jakaa kolmeen luokkaan: alkeelliseen (engl. rudimentary), ge-

neeriseen (engl. generic) ja toimitukselliseen (engl. editorial) analytiikkaan. 

 

Cherubinin ja Nielsenin määrittely perustuu teoriaan, jonka mukaan toimituksen kyky hyö-

dyntää analytiikkaa tehokkaasti vaatii kolmea asiaa. Nuo asiat ovat seuraavat: 

1. Toimituksen käytössä tulee olla asianmukaiset yleisöanalytiikan työkalut. 
2. Toimitusorganisaatiossa tulee olla selkeät tavoitteet ja työskentelytavat analytiikan 

käyttämiselle. 
3. Toimituksessa tulee olla avoin työkulttuuri analytiikkaa kohtaan. (2016, 7.) 

 

Analytiikan alkeelliset hyödyntäjät ovat Cherubinin ja Nielsenin mukaan useimmiten pieniä 

legacy medioita eli pitkään toimineita paikallisia tiedotusvälineitä tai manner-Euroopan 
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yleisradioita. Niille riittää helposti saatavilla olevan perusdatan, kuten sivuston kävijämää-

rien, seuranta. Analytiikkaa alkeellisesti käyttävät toimitukset hyödyntävät Google Analy-

ticsin ja Facebook Insightsin kaltaisia ilmaistyökaluja. Kulttuuria analytiikan johdonmukai-

selle hyödyntämiselle ei tällaisissa toimituksissa ole (2016, 19). 

 

Geneeriseksi analytiikaksi Cherubini ja Nielsen mainitsevat käytännöt, jotka ovat yleisiä 

useimmilla länsimaisilla medioilla. Tällaisiin kuuluvat erityisesti toimituskäyttöön rakenne-

tut erikoisohjelmat. Ne tarjoavat toimituksille reaaliaikaista, nimenomaan journalismin tar-

peisiin räätälöityä tietoa, joka on huomattavasti monipuolisempaa kuin ilmaisohjelmien tar-

joama data (2016, 19). 

 

Euroopassa suosituimpia geneerisiä analytiikkaohjelmia ovat Chartbeat, NewsWhip ja 

Parse.ly (Cherubini & Nielsen 2016, 24). Chartbeat on tästä kolmikosta tunnetuin ja suosi-

tuin. Sen avulla toimitukset voivat muun muassa tarkastella, miten klikattuja jutut eri puo-

lilla sivustoa ovat suhteessa toisiinsa. Ohjelma tarjoaa lisäksi mahdollisuuden testata, 

mikä eri otsikkovaihtoehdoista on artikkelille vetävin (Cherubini & Nielsen 2016, 25). 

 

Parse.ly on samantyyppinen kuin Chartbeat. Reaaliaikaisen datan lisäksi se seuraa aiem-

min julkaistujen artikkelien suosiota. Parse.lyn päänäkymä esittää myös mistä kävijät tule-

vat, minne he sivustolta menevät, mitä sisältöjä sivustolla katsovat ja missä järjestyksessä 

kaikki tämä tapahtuu. (Cherubini & Nielsen 2016, 26.) 

 

NewsWhip eroaa Parse.lystä ja Chartbeatista siinä, että se seuraa pääasiassa sosiaalisen 

median signaaleja: mistä somessa puhutaan ja mitä siellä jaetaan. Tätä työkalua käyttävät 

etenkin toimitukset, joiden on tärkeää pysyä jatkuvasti kärryillä polttavista puheenaiheista. 

(Cherubini & Nielsen 2016, 27.) 

 

Geneerisen analytiikan toimituksissa on siis edistyneitä työkaluja, mutta myös puutteita 

analytiikan hyödyntämisessä. Cherubinin ja Nielsenin mukaan geneerisesti analytiikkaa 

käyttävillä toimituksilla on vain vähän analytiikkaan liittyvää käytännön toimituskulttuuria. 

Siksi yleisödataa ei kyetä hyödyntämään pitkän aikavälin päätöksenteossa, vaan ainoas-

taan lyhyen tähtäimen ratkaisuissa. (2016, 19.) 

 

Kaikkein pisimmällä analytiikan hyödyntämisessä ovat kansainvälisesti suuntautuneet yh-

dysvaltalaiset ja brittiläiset mediat. Ne eivät turvaudu edellä lueteltuihin ohjelmiin, vaan 

ovat itse kehittäneet omat työkalunsa. (Cherubini & Nielsen, 7.) Tällaista toimitusorgani-

saatiota palvelevaa räätälöintiä Cherubini ja Nielsen kutsuvat analytiikan korkeimmaksi ta-

soksi, toimitukselliseksi analytiikaksi. 
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Hyvä esimerkki toimituksellisen analytiikan hyödyntäjästä on brittilehti The Guardian. Sen 

vuonna 2012 kehittämä Ophan on yksi maailman edistyksellisimmistä analytiikkatyöka-

luista. Perinteisten analytiikkamääreiden (sivun näyttökerrat, somejaot, artikkelin parissa 

vietetty aika) lisäksi Ophan paljastaa, ovatko kävijät tulleet artikkeleiden pariin Guardianin 

omista somekanavista tai onko avattuja juttuja promotoitu eli mainostettu lehden etusi-

vulla. (Cherubini & Nielsen 2016, 12–13.) 

 

Pitkälle vietyjä työkaluja käytetään myös manner-Euroopassa. Saksalaisen Die Welt -leh-

den analytiikkatyökalu pisteyttää jutut ja laittaa ne laatujärjestykseen. Laadun määre on 

yhdistelmä jutun klikkausmäärästä, sen parissa vietetystä ajasta, jutun videoiden avaus-

määrästä, somejakojen määrästä ja jutun "bounce ratesta" eli siitä, miten hyvin juttu pitää 

lukijat sivustolla. (Cherubini & Nielsen 2016, 27–28.) 

 

Sekä The Guardian että Die Welt ovat integroineet analytiikan osaksi toimituskulttuuriaan. 

Kummassakin lehdessä analytiikka on mukana ohjaamassa niin päivittäistä uutistyötä kuin 

pitkän aikavälin strategista kehitystäkin. Nämä seikat – yhdistettynä haluun kehittää analy-

tiikkaa jatkuvasti – ovat Cherubinin ja Nielsenin luokittelussa keskeisiä määreitä toimituk-

selliselle analytiikalle. (2016, 9.) 

 

Suomessa useimmat mediatalot ovat analytiikan käytössään geneerisiä. Pro gradussaan 

aihetta tutkineen Hanna Asikaisen mukaan ylivoimaisesti suosituin analytiikkatyökalu koti-

maisissa toimituksissa on Chartbeat, joka oli vuonna 2018 käytössä viidessä eri konser-

nissa (2018, 45). EzyInsights-nimistä työkalua käytti kaksi ja NewsWhipiä sekä Cxense-

ohjelmaa kumpaakin yksi mediatalo. Vain kolmella valtakunnallisella konsernilla oli Asikai-

sen selvityksen mukaan käytössään oma, juuri kyseiselle mediatalolle räätälöity analytiik-

kaohjelmisto (2019, 46). 

 

Eräs ikiomaan analytiikkaansa luottava suomalainen yhtiö on Yleisradio. Sen käytössä 

oleva Yle Dashboard on selaimessa toimiva työkalu, jota esimiehet ja toimittajat hyödyntä-

vät arjessaan päivittäin. (Lätti & Suominen 3.4.2019.) Ylen itse kehittämä työkalu mittaa 

pitkälti samoja perusmetriikoita kuin The Guardianin Ophan, mutta niiden lisäksi se antaa 

arvion kussakin jutussa käyneiden verkkoselailijoiden ikä- ja sukupuolijakaumasta. (Lätti & 

Suominen 3.4.2019.) Yle News Labin data-analyytikko Riikka Lätti kuvailee tämän olevan 

teknisesti mahdollista Yle Tunnus -tilien ansiosta: 

Tunnuksen luoneet henkilöt ovat antaneet tiedon iästään ja sukupuolestaan Ylelle – 
ja käyttävät verkkosivujamme tunnuksilla kirjautuneena. Tiedämme, että he muodos-
tavat kävijöistä vain osan, mutta algoritmimme laskee heidän pohjaltaan valistuneen 
arvion muistakin. (Lätti & Suominen 3.4.2019.) 



 

 

18 

 
Dashboardinsa lisäksi Yle hyödyntää yleisöanalytiikassaan Chartbeatia ja päivittäisiä pdf-

sähköpostiraportteja (Lätti & Suominen 3.4.2019). Useisiin työkaluihin luottaa myös Hel-

singin Sanomat, joka käyttää päivittäin Chartbeatia, sosiaalista mediaa analysoivaa 

CrowdTanglea ja omia teknisiä ratkaisujaan (Pullinen 24.4.2019). Tietty data lähetetään 

HS:n toimittajille päivittäin sähköpostitse, osa on esillä toimitusten ja deskien digitaalisilla 

näytöillä ja lähes kaikkeen dataan toimittajilla on vapaa pääsy verkkoselaimillaan. ”Keskei-

sin mittari on uusien digitilausten määrä ja kehitys. Välitämme kuitenkin myös sivulatauk-

sista, koska ilman uusia kävijöitä ei synny uusia tilauksiakaan”, Pullinen (24.4.2019) ker-

too. 

 
Nykyaikainen analytiikka on ollut osaltaan vaikuttamassa niin sanottujen mallilukijoiden 

yleistymiseen. Mallilukijoilla tarkoitetaan hypoteettisia lukijoiden prototyyppejä, joille jour-

nalistisia tuotteita suunnataan. Perinteisesti mallilukijoita ovat hyödyntäneet aikakausleh-

det, mutta vuonna 2012 trendi oli alkanut levitä muun muassa suomalaisiin sanomalehtiin 

(Blomqvist 2012). Yle on hyödyntänyt mallilukijoiden kaltaisia hypoteettisia kuluttajaryhmiä 

verkon uutispalvelunsa ja mobiilisovellustensa suunnittelussa, kertoo data-analyytikko 

Riikka Lätti: 

On täysin kohderyhmäajattelua, että meillä on erikseen Yle Uutisvahti ja yle.fi -sovel-
lukset. Ne tarjoavat kuluttajille käytännössä samoja sisältöjä, mutta eri paketeissa. 
Uutisvahti on ”vakavampi” ja yle.fi-sovellus visuaalisempi sekä interaktiivisempi. 
(Lätti & Suominen 3.4.2019.) 

 
Toistaiseksi yhteisymmärrystä analytiikan optimaalisimmasta hyödyntämisestä journalis-

min parissa ei ole. Vallalla on käsitys, jonka mukaan eri mittareilla on omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa (Cherubini & Nielsen 2016, 36). Vuonna 2016 trendinä oli siirtyminen sivula-

tausten ja uniikkien kävijöiden (verkkoselainten) laskemisesta kohti huomion ja sitouttami-

sen mittaamista. 

 

Parhaillaan mediatalot ympäri maailman satsaavat voimakkaasti yleisöanalytiikkansa ke-

hittämiseen. Reuters Instituten muutaman vuoden takaisessa kyselyssä peräti 76 prosent-

tia tavoitetuista media-alan johtajista totesi yleisödatan paremman hyödyntämisen olevan 

yhtiölleen erittäin tärkeää vuonna 2016. Vastaajia oli 25 eri maasta. (Cherubini & Nielsen 

2016, 11.) 

 

Suomalaista Journalistin analytiikkaopasta ylläpitävä Pekka Nykänen pitää selvänä, että 

yleisöanalytiikka ei tule tarjoamaan journalismille oikotietä onneen. Siitä on kuitenkin hä-

nen mukaansa oikein käytettynä apua monen median arkeen. 

Toimittaja tai toimitus päättää itse, kuinka paljon ottaa analytiikan suosituksista vaa-
rin. Uutisvalinnat säilyvät toimittajilla, tuottajilla ja uutispäälliköillä. Analytiikka vain 
paljastaa, mitä nuo päätökset tuovat mukaan ja mikä hinta niillä on. (Nykänen 
2017a.)  
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5 Dataohjautuvuus käytännössä 

Nykyaikaisen yleisöanalytiikan tuleminen osaksi journalismia muuttaa hieman niitä odo-

tuksia, joita mediatalot asettavat toimittajilleen. Tässä luvussa käsittelen noita muutoksia 

yhtäältä toimittajan työnkuvan ja ammatti-identiteetin sekä toisaalta journalismin etiikan 

näkökulmasta. Käyn myös läpi kotimaisten toimitusten tähänastisia kokemuksia analytii-

kan sisällyttämisestä journalistiseen työhön. 

 

Iso osa aineistosta pohjautuu Haaga-Helia -ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella 

keväällä 2019 pidettyihin asiantuntijaluentoihin. Aihetta käsittelivät Helsingin Sanomien 

politiikan ja talouden toimituksen esimies Jussi Pullinen (24.4.2019) sekä Yle News Labin 

data-analyytikko Riikka Lätti ja Ylen Plus-deskin tuottaja Heli Suominen (3.4.2019). 

 

Täydennän Pullisen, Lätin ja Suomisen kertomaa muutamilla muillakin lähteillä. Analytii-

kan saamasta vastaanotosta kertovassa osuudessa merkittävänä lähteenä on Hanna Asi-

kaisen pro gradu vuodelta 2018. 

 

5.1.1 Toimittajan työ ja ammatti-identiteetti 

Eräs journalismin pitkäaikaisimmista ihanteista on sen autonomia. Liberaalin lehdistöteo-

rian mukaan media on olemassa kansalaisia varten, eikä sen toimintaan ole puuttuminen 

sen paremmin valtiolla kuin markkinavoimillakaan (Okkonen 1980, 30). 

 

Toimittajat ovat suhtautuneet tähän ihanteeseen perinteisesti hyvin vakavasti. Journalis-

min yleisöanalytiikkaa tutkineen Edson C. Tandoc nuoremman mukaan toimittajien am-

mattikunta vähätteli yleisöltä kerättyä palautetta – siis markkinoiden ääntä – varsin pitkään 

(2014, 563). Tandocin mukaan alan kirjallisuus tarjoaa vähättelyn syiksi muun muassa nu-

meroiden ja tilastojen vierastamista sekä toimittajien ja yleisön henkilökohtaisten mielty-

mysten eroja. Selvästi yleisin selitys on kuitenkin autonomia – periaate, josta toimittajat 

eivät ole halunneet tinkiä. (2014, 563.) 

 

Lehdistön pitkään jatkunut ahdinko on pakottanut kyseenalaistamaan autonomian ihan-

netta. Kun mediayhtiöiden liikevaihdot ovat laskeneet ja journalismin tekemiseen käytettä-

vissä olevat resurssit vähentyneet, ovat ”portit yleisön vaikutukselle auenneet” (Tandoc 

2014, 571). Tandocin mukaan tämän päivän toimittajakunnassa ajatellaan, että nykyistä 

kaupallisempi journalismi on varteenotettava tapa turvata alan taloudellista vakautta 

(2014, 571). 
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Nykyään analytiikkaa käytetään apuna niin juttuaiheiden suunnittelussa kuin toteutukses-

sakin (Lätti & Suominen, 3.4.2019). Toimituksissa, joissa analytiikasta on saatu kerättyä 

lupaavia kokemuksia, toimittajien oletetaan olevan kiinnostuneita analytiikan hyödyntämi-

sestä työssään. Tänä päivänä monelta toimittajalta myös odotetaan juttujensa markkinoin-

tia sosiaalisessa mediassa (Moyo, Mare & Matsilele 2019). 

 

Helsingin Sanomien Jussi Pullisen mukaan analytiikka on opettanut toimituksille, että rele-

vanttius on juttujen suosion määrittymisessä ”kaikki kaikessa” (24.4.2019). Jos juttu on 

ajankohtainen ja ”kaikkien huulilla”, siitä tulee Pullisen mukaan väistämättä ainakin kohta-

laisen suosittu. Tämän vuoksi yhä useampi media on alkanut julkaista uudelleen vanhoja 

arkistojuttuja, jotka liittyvät päivänpolttaviin aiheisiin. (Pullinen 24.4.2019.) 

 

Tapauksissa, joissa jutun aihepiiri ei ole jo valmiiksi koko kansan kiinnostuksen keskiössä, 

korostuu Pullisen mukaan toimituksen sisäinen ammattitaidon jakaminen: 

Analytiikka lisää editoinnin tarvetta. Tarvitaan yhä useampi ihminen sanomaan, että 
juttu on hyvä juuri sellaisena kuin se on. Vain näin voidaan haistaa potentiaaliset hi-
tit. (Pullinen 24.4.2019.) 

 
Monessa suuressa mediatalossa yleisöanalytiikan hyödyntäminen on johtanut toimittajien 

työn tuloksellisuuden mittaamiseen. Esimerkiksi Helsingin Sanomat asettaa nykyään eri 

toimitusosastoilleen analytiikkaan liittyviä tavoittavuustavoitteita (Pullinen 24.4.2019). 

Vuosi vuodelta koventuvien tavoitteiden keskiössä ovat tilaukset, mutta myös verkkosivu-

jen kävijämääräkehitystä tarkkaillaan. 

 

Analytiikka on synnyttänyt journalismiin ja sen liepeille myös uudenlaisia työpaikkoja. Esi-

merkiksi Suomessa Yle on viime vuosina satsannut enenevissä määrin Yle News Lab -

kehitystiimiinsä (Lätti & Suominen 3.4.2019). Kyseinen tiimi toimii Ylen uutis- ja ajankoh-

taistoiminnan kehittäjänä ja vastaa muun muassa yhtiön uutissovelluksista ja analytiikka-

työkaluista. Yle News Labiin kuuluu tätä nykyä 19 henkilöä, joiden tehtävänimikkeet vaih-

televat koodareista toimittajiin (Lätti & Suominen 3.4.2019). Tiimin kehitystyö ylittää perin-

teiset journalismin ja tietotekniikan raja-aidat. 

 

Tulevaisuudessa toimituksellisten työpaikkojen odotetaan uudistuvan entistä kiivaammin. 

Yleisöanalytiikan yleistymisen voi perustellusti nähdä osana laajempaa trendiä, digitali-

saatiota. Sen uskotaan siirtävän useita yksinkertaisia toimitustehtäviä koneille ja automa-

tiikalle, vaikka varsinainen toimittajan ammatti ei välttämättä katoakaan (Lindén 2017, 65). 

Edistynyt tietotekniikka integroituu toimitustyöhön entistä syvemmin, mikä tarkoittaa uu-

sien taitojen kasvavaa vaatimusta. 
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Helsingin Yliopiston tutkijan Carl-Gustaf Lindénin mukaan tulevaisuuden journalismi – jo-

hon analytiikka kuuluu – vaatii toimittajilta computational thinkingiä eli algoritmista tai oh-

jelmoivaa ajattelua (2017, 71). Termillä tarkoitetaan taitoa ymmärtää, miten teknologia toi-

mii ja kuinka tietotekniikkaa voi komentaa tekemään erilaisia asioita, muun muassa ratkai-

semaan ongelmia (Koodiaapinen 2015). Lindén pitää selvänä, että toimittajia tulee jat-

kossa kouluttaa algoritmisen ajattelun perusteisiin (2017, 71). 

 

Laajemmin tarkastellen Lindén uskoo, että erilaiset journalismin käyttöön tulevat algoritmit 

pakottavat toimittajia kehittämään inhimillisiä kykyjään. Tällaisiksi Lindén mainitsee muun 

muassa emotionaalisen ja sosiaalisen älykkyyden, uteliaisuuden, empatian ja kuuntelemi-

sen taidon (2017, 71). Eli vaikka toimittajien pitää tulevaisuudessa olla tietotekniikan ym-

märtäjiä, ymmärrystä tulee riittää myös inhimillisiä tunteita ja käyttäytymismalleja kohtaan. 

 

Asiantuntijoiden valistuneista ennustuksista huolimatta toimittajuuden tulevaisuuteen liittyy 

paljon kysymysmerkkejä. Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta on, että samalla, kun journa-

lismin ympärillä perinteisesti olleet raja-aidat ovat hiljalleen alkaneet kaatua, alan oppilai-

toksissa on alettu entistä enemmän korostaa toimitusten autonomiaa (Steensen & Ahva 

2015, 2). 

 

Aika siis näyttää, millaiseksi toimittajan työ analytiikan – ja laajemmin digitalisaation – 

myötä lopulta kehittyy. Varmalta vaikuttaa ainoastaan se, että muutoksia tapahtuu. 

 

5.1.2 Etiikka 

Yleisöanalytiikan hyödyntämisen voimakas yleistyminen ei ole journalismille yksiselittei-

sesti vain hyvä asia. Jussi Pullisen mukaan kehitykseen liittyy kolme periaatteellista ongel-

maa, joita mediatalot eivät voi sivuuttaa (24.4.2019). Ongelmista ensimmäinen on, kenelle 

journalismia jatkossa tehdään. 

 

Pullisen mukaan analytiikka mahdollistaa, että kaikista medioista tulee kohderyhmämedi-

oita. Tämä luo uutismedioille dilemman: missä määrin niiden kannattaa tehdä juttuja 

muille kuin tarkkaan määritellylle kohderyhmälleen? Journalismin eräs perustehtävä kun 

on kuluttajien sivistäminen, mikä tapahtuu usein ”oman kuplan” ulkopuolisille asioille ja il-

miöille altistamisen avulla. 

Mitä enemmän optimoit, sitä enemmän voit menettää jotain yhteistä. Tässä on ol-
tava tarkkana: lehdistön ei pitäisi edistää yhteiskunnan tietynlaista siiloutumista, joka 
jo sosiaalisen median algoritmien myötä on jossain määrin edennyt. (Pullinen 
24.4.2019.) 
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Toinen ongelma liittyy analytiikan puutteellisuuteen. Tämän hetken kehittyneimmät ja pi-

simmälle räätälöidyt datatyökalut kertovat toimituksille paljon, mutta jättävät myös paljon 

kertomatta. 

 

Se, että jokin juttu on tilaus- tai klikkauslukujen valossa suosittu, on kiintoisaa, mutta suo-

sion syytä ei ole mahdollista osoittaa aukottomasti. Luetut jutut vastaavat Pullisen mukaan 

usein sellaisiin kysymyksiin, joita ihmisillä on vallitsevassa ajassa mielessään. 

(24.4.2019.) Näiden kysymysten äkkääminen ja tulkitseminen on algoritmeille – ja jopa 

niitä tarkkaileville ihmisille – erittäin vaikeaa. 

 

Jos Helsingin Sanomat ajattelisi vain kohderyhmäsuosiota, se ei Pullisen mukaan tekisi 

lainkaan juttuja esimerkiksi Syyrian sodasta (24.4.2019). Verkkoanalytiikan mukaan kysei-

siä juttuja ei juurikaan lueta. Tästä huolimatta HS ei jätä sotaa uutisoimatta, koska se voisi 

vaikuttaa negatiivisesti lehden tarjoamaan yleiseen palvelukokemukseen. 

 

Pullisen mukaan lukijat huomaisivat, jos jutut sodasta puuttuisivat HS:n etusivulta. Ja etu-

sivut ovat medialla kuin medialla niitä kaikkein luetuimpia sivuja. 

Tätä tarkoitan palvelukokemuksella. Sitä voi ehkä yrittää mitata etusivulle palaamis-
prosentin kautta, mutta sekään ei aukottomasti kerro, kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat 
etusivuun. (Pullinen 24.4.2019.) 

 
Sekä Pullisen että Suomisen mukaan algoritmit havaitsevat lopulta varsin ilmeisiä ihmis-

ten kiinnostuksen kohteita. Esimerkiksi jutut Yhdysvaltain värikkäästä presidentistä Do-

nald Trumpista kiinnostavat kummassakin mediassa kaikkien mittareiden mukaan paljon, 

mutta niin kiinnostavat myös paljastusuutiset vaikkapa vanhustenhoidon tilasta yksityi-

sissä hoivakodeissa. 

 

Lyhyesti sanottuna: analytiikka ei tiedä, mikä vielä paljastumaton aihe voisi resonoida 

ajassamme. Sosiaalista mediaa luotaava CrowdTangle on Pullisen mukaan tässä suh-

teessa pisimmällä oleva työkalu, mutta sekin on hänen mukaansa yhä varsin kömpelö 

(24.4.2019). Huomionarvoista on myös, ettei mikään työkalu mittaa juttujen yhteiskunnal-

lista vaikuttavuutta. Joskus juttu, joka ei ole suosittu, voi päätyä vaikkapa jonkin päättäjän 

luettavaksi, vaikuttaa häneen ja muodostua siten ”kokoaan suuremmaksi” (Lätti & Suomi-

nen 3.4.2019). 

 

Kaikesta huolimatta sekä Lätti, Suominen että Pullinen pitävät analytiikan tuloa journalis-

miin ensisijaisesti hyvänä asiana. Heidän mielestään on aina parempi, mitä laajemmalle 

edellä kuvatun kaltaiset, vaikuttavat jutut leviävät. Se edistää journalismin perustehtävää – 

vaikka on samalla markkinaehtoista. 
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Pullisen mukaan on kuitenkin syytä pohtia, keiden ehdoilla journalistisen sisällön optimoin-

tia oikeastaan tehdään. Tämä on hänen listaamistaan analytiikan eettisistä ongelmista 

kolmas. (24.4.2019.) 

Esimerkiksi Chartbeatin otsikkotestaus on todella merkittävä apu lukijoiden tavoitta-
miseen. Mutta ohjelma toimii niin, että se näyttää eri otsikoita eri kävijöille – ja se on 
tavallaan ongelma. Kaikki niin sanottu A/B-testaaminen esittää eri ihmisille hieman 
eri kuvaa maailmasta. (Pullinen 24.4.2019.) 

 
Pullisen mukaan se, että juttu tavoittaa optimoinnin myötä jonkin suuren joukon ihmisiä, 

tarkoittaa myös, ettei se tavoita jotakin toista joukkoa (24.4.2019). Eri ihmisiin vetoavat eri 

asiat – ja optimointi muokkaa journalismia hiljalleen kohti suuren enemmistön mieltymyk-

siä. Tämä on ongelma ainakin Ylen kaltaisille, uusia kohderyhmiä tavoitteleville ei-kaupal-

lisille medioille (Lätti & Suominen 3.4.2019). 

 

Heli Suominen huomauttaa, että yleisöanalytiikka ei ratkaise toimitusten resurssien riittä-

vyyteen mahdollisesti liittyviä ongelmia. Jos data kertoisi vaikkapa tarinallisuuden olevan 

verkkojournalismissa vetävämpää kuin uutismaisuuden, tarkoittaisi se, että aidon tarinalli-

suuden rakentamiselle pitäisi olla toimituksessa mahdollisuuksia. (Lätti & Suominen 

3.4.2019.) Tarinallinen tosijuttu vaatii enemmän materiaalia ja aikaa kuin uutinen. 

Analytiikka ei myöskään vielä kerro, millainen kuvajournalismi on vetävää. Kuvien 
suosion mittaaminen on monin verroin vaikeampaa kuin tekstillisten ratkaisujen ver-
tailu. (Lätti & Suominen 3.4.2019.) 

 
Lätti, Suominen ja Pullinen uskovat, että pitkällä aikavälillä analytiikka mullistaa useita 

journalismin tekemisen nykytapoja. Lyhyellä aikavälillä on Pullisen mielestä tärkeää, ettei 

haastavan siirtymän keskellä olevia toimittajia tulla vahingossa lannistetuksi (24.4.2019). 

Tässä hänen mielestään keskeisessä roolissa ovat väliportaan esimiehet. 

Epäonnistumisia vetävien juttujen tekemisessä tulee. Se ei kuitenkaan tarkoita, että 
itse jutut olisivat huonoja. Kyse voi olla väärästä ajankohdasta tai näkökulmasta. 
Esimiesten tehtävä on antaa analytiikan avulla palautetta siten, että se purkaa epä-
onnistumisen syitä mahdollisimman kattavasti. Asioista pitää puhua oikealla tavalla. 
(Pullinen 24.4.2019.) 

 
5.1.3 Vastaanotto 

Verkkoanalytiikan hyödyntäminen toimitustyössä on ilmiönä suhteellisen uusi. Kenties tä-

män vuoksi sen saamasta vastaanotosta ei ole tehty juurikaan akateemisia tutkimuksia. 

Mittavin kotimainen selvitys aiheesta on Hanna Asikaisen pro gradu Uutisten mittarit: verk-

koanalytiikan käyttö suomalaisissa uutistoimituksissa. 
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Gradussaan Asikainen kartoitti, millä tavoin eri tason toimitustyöntekijät käyttivät verkko-

analytiikkaa vuonna 2018, kuinka he suhtautuivat siihen ja mikä oli analytiikan rooli toimi-

tusten työkulttuurissa. Asikaisen hypoteesi oli, että isoin osa toimitusten työntekijöistä suh-

tautuisi analytiikkaan kuten mihin tahansa muuhunkin uuteen teknologiaan (2018, 6). 

 

Asikaisen kyselytutkimukseen vastanneista 79:stä journalismin ammattilaisesta selvästi 

suurin osa piti analytiikkaa kiinnostavana asiana (2018, 84). Yli puolet kertoi seuraavansa 

yleisödataa vähintään viikoittain, mutta myös analytiikan täysin sivuuttavia vastaajia oli. 

Asikaisen mukaan tulos on hyvin yhteneväinen kansainvälisen toimittajajärjestö Internati-

onal Centre for Journalistsin (ICFJ) aiemman tutkimuksen kanssa. ICFJ:n 130 maata kat-

taneen tutkimuksen mukaan enemmistö toimituksista käyttää analytiikkaa, mutta vain har-

vat toimitukset hyödyntävät sitä säännöllisesti (2017, 46). 

 

Sekä ICFJ että Asikainen tulivat siihen tulokseen, että analytiikka on toistaiseksi pääasi-

assa päällikkötason juttu. Päälliköt sekä Suomessa että maailmalla seuraavat analytiikkaa 

enemmän kuin rivitoimittajat – ja väliportaan esimiehet ovat aktiivisuudessaan näiden kah-

den ryhmän välissä (ICFJ 2017, 47; Asikainen 2018, 84). Asikaisen mukaan nuoret työn-

tekijät seuraavat ja käyttävät analytiikkaa enemmän kuin iäkkäät toimittajat (2018, 85). 

 

Toisin kuin ICFJ, Asikainen kartoitti myös toimittajien huolia ja pelkoja. Yli puolet kyselytut-

kimuksen vastaajista koki, että yleisöanalytiikan myötä tärkeitä aiheita jää journalistisesti 

käsittelemättä. Lisäksi 43 prosenttia ajatteli, että analytiikka vaarantaa toimituksen autono-

mian. (Asikainen 2018, 84–85.) Tämä on kiinnostava poikkeama Cherubinin ja Nielsenin 

kansainväliseen havaintoon, jonka mukaan toimittajat eivät enää suhtautuisi analytiikkaan 

epäillen (2016, 31). Asikaisen saamissa vastauksissa myös uhkakuvat nousivat voimak-

kaasti esiin. 

 

Asikaisen kyselytutkimuksen perusteella vaikuttaa, että suomalaisissa mediataloissa ei 

järjestetä analytiikan käyttöön riittävästi koulutusta ja tukea. Vastaajien – jotka edustivat 

35:a eri julkaisua ja yhteistoimitusta – mukaan yleisödatan lähteille pääsy oli tehty hel-

poksi, mutta vain hieman alle puolet kertoi osaavansa hyödyntää dataa työssään (2018, 

86). 

 

Enemmistö Asikaisen tutkimuksen vastaajista piti verkkoanalytiikkaa medialleen tärkeänä 

sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Merkityksellisyyden kokemus oli sitä yleisempi, mitä 

isommassa mediassa työntekijä työskenteli (2018, 86). Suurimman viikkotavoittavuuden 

medioissa analytiikan käyttöön järjestettiin myös eniten koulutusta. 
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Se, että analytiikan avulla mitataan toimittajan työn tuloksellisuutta, ymmärrettiin Asikaisen 

vastauksissa laajalti. Yli puolet kyselyyn osallistuneista piti tärkeänä, että heidän työssä 

suoriutumistaan arvioitiin osin analytiikan kautta (2018, 87). Analytiikan ympärille muodos-

tuneita organisaatiorakenteita pidettiin kuitenkin yleisesti joko puutteellisina tai epäselvinä. 

Tämä nähtiin analytiikan paremman hyödyntämisen suoranaiseksi esteeksi (2018, 88). 

 

Asikaisen mukaan hänen pro gradunsa maalaa suuntaa-antavan kuvan suomalaisten uu-

tistoimitusten suhteesta yleisöanalytiikkaan. 

 

5.2 Kokemukset 

Yleisöanalytiikan vaikutukset eri medioiden tavoittavuuteen ja tuloksellisuuteen ovat 

useimmiten liikesalaisuuksia. Helsingin Sanomien Jussi Pullinen kommentoi kuitenkin lu-

ennollaan (24.4.2019) yleisellä tasolla, kuinka analytiikka on vaikuttanut hänen työpaik-

kansa juttutuotantoon. 

 

Pullisen mukaan HS on saanut analytiikasta ”merkittävää apua” viikonvaihteiden pitkien 

juttujensa parantamiseen (24.4.2019). Parantamisella Pullinen tarkoittaa ennen kaikkea 

juttujen paketoimista aiempaa myyvämpään ja kiinnostavampaan muotoon. Äärimmäisin 

esimerkki tästä oli lempääläläisestä taideväärentäjästä kertonut juttu parin vuoden takaa. 

Juttu oli hyvä, suorastaan erinomainen. Jostain syystä se ei kuitenkaan lähtenyt len-
toon. Lukijamäärät laahasivat ja meistä se tuntui väärältä. Aloitimme siis kiivaan ot-
sikkotestauksen. (Pullinen 24.4.2019.) 

 
Eri otsikoiden kilpailuttaminen kesti lähes kaksi vuorokautta. Testissä oli Pullisen mukaan 

pitkälti yli kymmenen otsikkoa, kunnes lopulta löytyi se oikea. Juttu nousi sivujen luetuim-

maksi ja pysyi siellä monta päivää. Kahden ensimmäisen päivän sivulatausmäärä (noin 

50 000) tuplaantui. (Pullinen 24.4.2019.) 

 

Pullisen mielestä tapaus on hyvä esimerkki siitä, että jutun myyvyys ei määrity sillä het-

kellä, kun se julkaistaan. Tuolloin työ pikemminkin alkaa. Yleensä hyvät jutut kuitenkin 

erottuvat analytiikan kaikilla mittareilla varsin nopeasti. (Pullinen 24.4.2019.) 

 

Ylellä yleisöanalytiikasta on ollut selvää apua uusien juttutyyppien ja -sarjojen suunnitte-

luun. Tiedot vähiten luetuista jutuista ovat olleet myös hyödyksi, sillä ne ovat osoittaneet 

epäkiinnostavia toteutus- ja näkökulmavalintoja. (Lätti & Suominen 3.4.2019.) Niin Ylen 

Lätti ja Suominen kuin HS:n Pullinen kertovat myös havainneensa, että suurten kansallis-

ten uutistapahtumien aikaan muu kuin tuosta tapahtumasta uutisointi ei juurikaan kannata. 

Kun Suomi voittaa vaikkapa jääkiekon MM-kultaa, kannattaa siitä uutisoida joka iki-
sestä kulmasta. Kaikkien pelaajien kaikki kiinnostavat taustat ja näkemykset – julki 
vain. Analytiikka osoittaa kiistatta, että näin ihmismieli toimii. Kiinnostuspiikit ovat 
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erittäin kapeita ja voimakkaita, eikä niihin tarttuminen ole mielestäni siksi miltään tär-
keämmältä pois. (Pullinen 24.4.2019.) 

 
Pullisen mukaan yleisöanalytiikka on tuonut Helsingin Sanomille paljon oppia ennen kaik-

kea ajattomien juttujen myyväksi paketoimisesta. Uutisten kohdalla datan perusteella op-

piminen on ollut vähäisempää. Tämä johtuu siitä, että uutiset on kerrottava aina nopeasti 

ja tuoreesti, eikä aikaa esimerkiksi otsikkotestaukselle siksi samalla tavoin ole. 

(24.4.2019.) 

 

Analytiikka on osoittanut Helsingin Sanomille myös ajattomien juttujen otollisia julkaisua-

jankohtia. HS:n kokemuksen mukaan maksimaalisen leviämisen ja tavoittamisen vuoksi 

jutut kannattaa julkaista varhain aamulla. Viikonpäivällä ei ole asiaan suurta merkitystä. 

Tulevaisuudessa kiinnostavinta olisi saada käyttöön kuvien A/B-testaus. Se on tekni-
sesti hankalaa, mutta toimiessaan iso apu verkkosivujen vetävyyden kehittämiselle. 
Usein me toimittajat ajattelemme journalismia varsin tekstilähtöisesti, vaikka kuvilla-
kin on siinä iso rooli. (Pullinen 24.4.2019.) 
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6 Menetelmä ja aineisto 

Kerään kehityshankkeeni aineiston kolmesta lähteestä. Tässä luvussa esittelen kyseiset 

lähteet ja niille valitsemani tutkimusmenetelmät. 

 

Avaan myös menetelmiin liittyviä käsitteitä. 

 

6.1 Haastattelut ja havainnointi 

Aluksi kartoitan, mitä toiveita ja ajatuksia Savon Media Oy:llä on verkkopalvelunsa varalle. 

Tämä on mielestäni tärkeää, koska palvelu on tätä kehityshanketta toteutettaessakin niin 

uusi, ettei sen syvimmästä olemuksesta ole ehditty käydä kattavaa keskustelua. Lähtöti-

lanteen kartoittaminen on siis tarpeen. 

 

Tätä tiedonhankintaa lähestyn tapaustutkimuksena. Se soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa 

"halutaan ymmärtää syvällisesti jonkin organisaation tilannetta ja tehtävänä on ratkaista 

siellä ilmennyt ongelma tai tuottaa tutkimuksen keinoin kehittämisehdotuksia" (Ojasalo 

ym. 2009, 38). 

 

Toisin kuin konstruktiivisessa tutkimuksessa, tapaustutkimuksessa ei rakenneta kokonaan 

uutta (Ojasalo ym. 2009, 65) vaan kehitetään olemassa olevaa. Tämä sopii hankkeeseeni 

hyvin, sillä tarkoituksena ei ole kääntää koko digitekemistä mullin mallin vaan poimia hyviä 

ajatuksia käytännön työn tueksi. 

 

Menetelmänä käytän haastattelua. Sen etuina tiedonkeruussa voidaan pitää suoraa kielel-

listä vuorovaikutusta tutkittavaan ja tarvittavien tarkentavien kysymysten esittämisen help-

poutta (Hirsjärvi ja Hurme, 2008, 34–35). Hoidan jututukset määritelmällisesti teemahaas-

tatteluina, joissa kohdistan kysymykseni selvästi tiettyyn teemaan (Hirsjärvi ja Hurme, 

2008, 47–48). 

 

Haastateltavani ovat Savon Sanomien digipäällikkö Jussi Murtasaari, Mediatalo Keskisuo-

malaisen Savon alueen kuluttajamyynnin johtaja Carita Laakkonen ja Mediatalo Keskisuo-

malaisen verkkoanalyytikko Matti Niskanen. Ensiksi mainittu vastaa tutkittavana olevasta 

verkkopalvelusta, toinen Savon Median tilausmarkkinoinnista ja kolmas yhtiön verkkoda-

tan käsittelystä. 
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Murtasaarelta tiedustelen, mitkä ovat verkkopalvelussa julkaisemisen peruslinjaukset. 

Mikä on sivuston identiteetti, mitkä ovat sen journalistiset painopisteet ja mitkä ovat suun-

nitelmat lähitulevaisuuden kehitystyölle? Entä miten yleisöanalytiikkaa on tuotu osaksi toi-

mituksellista sisällöntuotantoa? Mikäli asioiden tiimoilta tapahtuu pian haastattelun jälkeen 

merkittävää kehitystä, täydennän haastattelua myöhemmin esiin nousevilla tiedoilla. 

 

Laakkoselta kysyn Savon Median tämänhetkisistä tilaustyypeistä, tilaajista ja tilaajien 

käyttäytymisestä sekä tottumuksista. Täydennän Laakkosen haastattelua myöhemmin jul-

kaistavalla Savon Sanomien lukijaprofiilitutkimuksella, jossa selvitetään kattavasti, millai-

set ihmiset tilaavat Savon Sanomia vuonna 2018. 

 

Niskaselta kysyn verkkopalvelun tarjoamasta datasta. Mitä mitataan, mitä dataa on saata-

villa ja mitä tiedoilla tehdään? Entä mitä kaikki tämä tarkoittaa yleisöanalytiikan jat-

kohyödyntämiselle Savon Mediassa? Niskanen osaa varmasti kertoa myös käytössä ole-

van analytiikan mahdollisuuksista ja puutteista. 

 

Haastatteluiden tekemisen lisäksi havainnoin, millaisia kehityskulkuja ja päätöksiä edellä 

mainituissa teemoissa tutkimusprosessin aikana tapahtuu. Pidän todennäköisenä, että 

Murtasaari, Laakkonen ja Niskanen eivät vielä haastatteluhetkellä pysty nimeämään aivan 

kaikkia ideoita ja näkemyksiä, jotka etenevät Savon Media Oy:ssä nopeasti käytännön ko-

keiluiksi asti. Yhtiö on keskellä suurta journalismin alan murrosta, jossa ”normaalisti viiden 

vuoden aikajänteellä tapahtuvia asiat tapahtuvat puolessa vuodessa”. (Rönkkö 2018) 

 

Havainnoin Savon Median digikehityksen käänteitä osana toimitusorganisaation arkea. 

Havainnoinnilla saadaan kerättyä aiheesta monipuolista tietoa, minkä lisäksi sen etuna on 

”tilanteen ja ilmiön autenttisuus, sillä ilmiö tapahtuu luonnollisessa ympäristössään ja kon-

tekstissaan” (Kananen 2014, 66). 

 

6.2 Tilausdatan analysointi 

Kun olen saanut tarvittavat taustatiedot, alan syventyä Savon Median verkkopalvelun ti-

lausdataan. Tarkastelen sitä palvelun ensimmäisen kalenterivuoden eli vuoden 2018 

ajalta. 

 

Suurin osa sivuston journalistisista sisällöistä on nähtävillä vain tilaajille. Kun potentiaali-

nen tilaaja yrittää avata maksumuurin takana olevaa juttusivua, hän saa eteensä tekstin, 

joka kehottaa tekemään digitilauksen, jotta sisältö tulisi nähtäville (Kuva 2). 
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Kuva 2. Savonsanomat.fi-verkkopalvelun maksumuuri. (Kuvakaappaus otettu 19.4.2019) 
 

Jutut, joiden kautta maksumuuriin törmännyt lukija on päättänyt tehdä tilauksen, ovat yksi-

löitävissä. Otan kyseisistä jutuista vertailtavakseni juttuaiheet, otsikot ja juttuosastot. 

Kaikki edellä mainituista muuttujista ovat potentiaalisen tilaajan nähtävillä, kun hän tulee 

tilauspäätöksen eteen. 

 

Jutun pääkuva voi joskus houkutella lukijaa avaamaan jutun (Rentola 2010, 79), mutta tut-

kittavana olevassa verkkopalvelussa kuvat eivät tilauspäätöksen hetkellä näy ei-tilaajille 

(Kuva 2). Myöskään juttutyyppi eli se, mikä on jutun muoto (esimerkiksi reportaasi, uuti-

nen, henkilöjuttu, tarina tai kolumni), ei välity maksumuuriin törmääjälle joka kerta aukotto-

masti. Näistä syistä en tutki kuvia enkä juttutyyppejä. 

 

Lähestyn tilaajadatan analyysia pääsääntöisesti laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuk-

sena. Se on hyvä valinta tilanteessa, jossa tutkittavasta ilmiöstä ei ole teorioita (Kananen 

2014, 16), kuten Savon Median tapauksessa voidaan hyvin todeta. Tästä huolimatta tutki-

mukseni sisältää myös määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä, sillä aineiston 
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luokittelu on osin selkeää ja lineaarista – kuten kvantitatiivisissa tutkimuksissa on tapana 

(Kananen 2015, 70). 

 

Kokonaisuutena kyse on case- eli tapaustutkimuksesta, jossa halutaan saada monipuoli-

nen kuva tutkittavasta ilmiöstä. Case-tutkimukselle on tavallista monimenetelmäisyys (Ka-

nanen 2015, 76). 

 

6.2.1 Aiheet ja yksittäiset jutut 

Juttuaihe on yhtä kuin se, mistä juttu kertoo. Aihe voi olla lähes mitä tahansa maan ja tai-

vaan väliltä – tai vaikka avaruudesta. 

 

Valittu aihe on kenties tärkein yksittäinen vaikutin siihen, kiinnostaako juttu lukijaa vai ei. 

Journalistin analytiikkaopasta ylläpitävä Pekka Nykänen kuvailee aiheen merkitystä nyky-

päivän verkkomedioille seuraavasti: "Sivustolle saavutaan – – joko vanhan kokemuksen 

perusteella katsomaan, mitä sivustolla on tarjolla tai yksittäisen otsikon ja aiheen perässä" 

(2017b). 

 

Aiheiden vaikutuksesta digitilausten syntyyn on tehty Savon Medialle analyysi keväällä 

2019. Analyysin teki Keskisuomalainen-lehden uutispäällikkö Keijo Lehto. Lehdon luvalla 

käytän analyysin tuloksia osana tätä kehityshanketta (22.3.2019). 

 

Lehto jaotteli Savon Median verkkopalvelussa digitilauksia tuottaneita juttuja yhteensä 42 

eri aihepiiriin. Luokittelun pohjana oli hänen oma ”sormituntumansa” siitä, mitkä ovat nyky-

aikaisen maakuntamedian juttujen keskeiset aihepiirit. (22.3.2019.) 

 

Urakkansa keventämiseksi Lehto otti analyysissään huomioon ainoastaan juttusivut, jotka 

olivat tuottaneet Savon Medialle vähintään kolme digitilausta. Rajaus sulkee analyysin 

piiristä suuren määrän otsikoita, mutta sisältää silti jutut, jotka ovat tuottaneet uusien digiti-

lausten kokonaismäärästä yli puolet. (22.3.2019.) 

 

Osa Lehdon ”aiheiksi” luokittelemista määreistä on tarkkaan ottaen juttutyyppejä (mm. Ku-

vasarjat) ja osa niin laajoja, että kyse on käytännössä juttuosastoista (mm. Kulttuuri ja Ur-

heilu) mutta analyysista tuli tutkijan mukaan tästä huolimatta hyvin suuntaa antava 

(22.3.2019). Luettelo Lehdon kaikista juttuaihekategorioista on tämän opinnäytetyön liit-

teenä. 
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Aiheiden ohella Lehto selvitti, mitkä olivat eniten tilauksia generoineet yksittäiset juttusivut. 

Listaan myös ne osaksi aineistoani. 

 

6.2.2 Otsikot 

Otsikko on tekijä, joka aiheen tavoin suurelta osin määrittää, kiinnostuuko lukija jutusta 

(Rentola 2010, 79). Heikki Kuutin Uusi Mediasanasto kuvailee otsikon olevan ”kirjoituksen 

(jutun, ilmoituksen) nimen tai aiheen ilmaiseva lause, sana tai sanaryhmä, sen eräänlai-

nen tunniste tai tiivistys jutun sisällöstä, ’päällekirjoitus’ (rubriikki)” (2006, 161). 

 

Otsikoita on analysoitu akateemisesti Suomessa varsin vähän. Eeva Kankkusen pro 

gradu Punkalaitumen Sanomien otsikointi vuosina 1926–2007 (2012) on aineistoltaan to-

dennäköisesti kattavin kotimainen otsikkotutkimus. Tutkimuksessaan Kankkunen tarkas-

teli pirkanmaalaisen paikallislehden otsikointia neljänä eri ajankohtana, kiinnittäen huo-

miota muun muassa sanamäärä- ja sanaluokkajakaumiin sekä syntaktisiin rakenteisiin. 

 

Kankkusen pro gradun ohella maininnan ansaitsee Jussi Karhusen kandidaatintutkielma 

vuodelta 2012. Työssään Karhunen tutki Suomen viiden suosituimman verkkomedian otsi-

koinnin muutosta vuosina 2006–2012, luoden aineistolleen oman journalistisen luokittelu-

rungon. 

 

Karhusen luokittelurunko jakaa verkko-otsikot informatiivisiin ja tietoa pimittäviin otsikoihin. 

Näiden lisäksi runko vertailee otsikoiden kahta muutakin ominaisuutta: objektiivisuuden ja 

epävarmuuden kuvaamista sekä jutun arvon alleviivaamista. (2012, 16.) 

 

Syy luokittelulle kumpusi Karhusen aineistosta. Tutkijan omien sanojen mukaan hän ha-

vaitsi, että juuri edellä mainittujen luokkien luominen takasi sen, ettei yksikään otsikko jää-

nyt jollakin tavoin mielekkäästi luokittelematta. (2012, 17.) 

 

Mielestäni Karhusen otsikkoluokittelussa on erinomaisia oivalluksia. Sovellan sitä myös 

omaan tutkimukseeni – joskin kevennettynä ja joiltain osin täydennettynä. 

 

Jaottelen Savon Medialle digitilauksia tuoneet otsikot ensinnäkin uutismaisiin, informa-

tiivisiin ja tietoa pimittäviin otsikoihin. Uutismaisella otsikolla tarkoitan jutun keskeisen 

pointin selvästi paljastavaa otsikkoa, informatiivisella jutun aiheen (ja mahdollisesti myös 

näkökulman) muttei itse uutista paljastavaa otsikkoa. Tietoa pimittävät otsikot ovat luokit-
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telussani sellaisia, jotka pakottavat avaamaan artikkelin, jotta journalistinen oivallus sel-

viää. Lasken tietoa pimittävien joukkoon myös otsikot, jotka ovat esimerkiksi viittaussuh-

teiltaan niin epäselviä, etteivät ne kerro jutusta juuri mitään. 

 

Edellisen lisäksi jaan otsikot myös tarinallisiin ja toteaviin otsikoihin. Tarinalliset otsikot 

ovat internet-aikakauden trendi, jossa otsikoista tehdään ikään kuin pieni tarina. Tarinalli-

sille otsikoille ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta esimerkiksi Ralf Vahtera pitää ker-

ronnallisuuden mittarina sitä, että otsikossa on täydellinen lause (2009, 59). Itse vien tä-

män ajatuksen pidemmälle: vaadin otsikolta vähintään kahta verbiä, jotta lasken sen tari-

nalliseksi. Tällä haluan tehdä eron perinteisen kerronnallisuuden ja tarinallisuuden välille. 

Toteavana otsikkona pidän otsikkoa, jossa ei ole kahta verbiä. 

 

Kolmanneksi tarkastelen, onko aineiston otsikoissa yksi vai useampi kärki. Kärjellä tar-

koitan uutta informaatiota sisältävää mainintaa, jolla lukija pyritään koukuttamaan kiinnos-

tumaan jutusta. Perusuutisotsikossa (esimerkiksi "Auto ajoi ojaan Rautalammin Kerkon-

koskella”) kärkiä on yksi. Toisinaan jutulle voidaan kuitenkin hakea kiinnostavuutta tuo-

malla esiin kaksi erillistä, samaan aiheeseen liittyvää asiaa (esimerkiksi ”Auto ajoi ojaan 

Rautalammin Kerkonkoskella – kunnanjohtaja haluaa lisää resursseja liikennevalvon-

taan”), jolloin kyseessä on useamman kärjen otsikko. 

 

Otan otsikoiden osalta analysoitavaksi jutut, jotka ovat tuottaneet vähintään kolme uutta 

digitilausta. Rajaus on sama, jota Keijo Lehto käyttää juttuaiheiden analyysissään. Mieles-

täni on tärkeää, että aiheiden ja otsikoiden analyysit ovat tällä tavoin yhteismitalliset ja 

suoraan toisiinsa verrannolliset. 

 

6.2.3 Juttuosastot 

Kolmas määre, jonka mukaan aineiston jaottelen, on juttuosasto. Tällä tarkoitan Savon 

Media Oy:n verkkopalvelun alaosastoa, johon kukin juttusivu on sijoitettu. 

 

Osastoja on kaikkiaan 28. Savon Sanomien puolella palvelua osastoja on eniten, yh-

teensä 13 (Etusivu, Savo, Kotimaa, Talous, Ulkomaat, Viihde, Kulttuuri, Urheilu, Teemat, 

Pääkirjoitukset, Mielipide, SStv ja Näköislehti). Iisalmen Sanomilla osastoja on kuusi (Etu-

sivu, Ylä-Savo, Sporttiset, IPK, Mielipide ja Näköislehti), Warkauden Lehdellä viisi (Etu-

sivu, Keski-Savo, Urheilu, Mielipide, Näköislehti) ja Pieksämäen Lehdellä neljä (Etusivu, 

Pieksämäki, Mielipide, Näköislehti). 
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Juttusivujen luokittelu osastoittain on teknisesti helppoa. Siksi en näe syytä olla ottamatta 

tätäkin muuttujaa huomioon, kun teen analyysiä. Juttujen jaottelu osastoihin on lisäksi leh-

distössä vanha, vakiintunut tapa. Tästä syystä sen voidaan ajatella herättävän ajatuksia 

myös osana tätä journalistista kehityshanketta. 

 

Toisin kuin aiheiden ja otsikoiden kohdalla, hyödynnän juttuosastojen luokittelussa koko 

tarjolla olevaa aineistoa – siis myös yhden tai kaksi tilausta tuottaneita juttusivuja. Teen 

näin, koska juttuosastojen selvittäminen on puhtaasti määrällistä analyysiä, minkä vuoksi 

se on huomattavasti vaivattomampaa kuin aiheiden ja otsikoiden laadullinen analyysi. 

Koen, että minulla ei siksi ole syytä olla ottamatta osastovertailuun maksimaalisen laajaa 

aineistoa. 

 

6.3 Benchmarkkaus: Helsingin Sanomat 

Edellä mainittujen tiedonhankintatapojen ohella tutkin, miten journalististen digitilausten 

Suomen markkinajohtaja Helsingin Sanomat hankkii uusia digitilauksia. Otan HS:n koh-

dalla tarkasteluun samat journalistiset valinnat, joita tutkin Savon Median verkkopalvelus-

sakin. 

 

Helsingin Sanomat ilmoitti minulle marraskuussa 2018, ettei se voi kilpailullisten syiden 

vuoksi avata digistrategiaansa tätä tutkimusta varten (Leivonniemi 23.11.2018). Siispä tur-

vaudun toiseksi parhaaseen vaihtoehtoon eli yhtiön verkkopalvelun analyyttiseen seuran-

taan. 

 

Seuraan Helsingin Sanomien verkkopalvelun julkaisuja kahden viikon ajan marras-joulu-

kuussa 2018. Otan tarkkailuuni lehden niin sanotut timanttijutut. Ne ovat juttuja, jotka Hel-

singin Sanomat tarjoaa ainoastaan tilaajilleen ja joilla se kertomansa mukaan havittelee 

uusia digitilaajia (Helsingin Sanomat 2017). Timanttijuttujen tähtäimessä ovat erityisesti 

alle 45-vuotiaat potentiaaliset uudet tilaajat – joiden houkuttelussa lehti on viestintänsä 

mukaan onnistunut. 

 

Kirjaan ylös timanttijuttujen otsikot, aiheet ja juttuosastot ja analysoin niitä samalla tavoin 

kuin Savon Median vuoden 2018 tilausdataa. Teen myös muita, yleisiä havaintoja timantti-

juttujen luonteesta. Lopuksi vertaan Savon Median ja Helsingin Sanomien aineistosta saa-

tuja tuloksia keskenään. Tarkoituksenani on löytää kehitysehdotuksia Savon Median jour-

nalistisiin sisältöihin ja yhtiön käytössä olevan analytiikan jatkohyödyntämiseen. 
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Koen, että kahden viikon seuranta antaa minulle riittävästi tietoa vertailevaan tutkimuk-

seen. Kuten Jari Eskola ja Juha Suoranta toteavat (2014, 60), kysymykset aineiston 

koosta, edustavuudesta ja yleistettävyydestä ovat aina pulmallisia. Raja täytyy vetää aina 

johonkin – minä vedän sen tässä tapauksessa kahteen viikkoon. 

Yleisesti sanoen laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä vaiku-
tusta eikä merkitystä tutkimuksen onnistumiseen. Ei ole olemassa mekaanisia sään-
töjä aineiston koon määräämiseksi. – – Aineiston tehtävä on toimia tavalla tai toi-
sella tutkijan apuna. (Eskola ja Suoranta 2014, 62.) 

 
Lähestyn myös tätä tiedonhankintaa laadullisen (kvalitatiivinen) ja määrällisen (kvantitatii-

vinen) tapaustutkimuksen yhdistelmänä. 
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7 Aineiston analyysi 

7.1 Haastattelut ja havainnointi 

Haastattelin Savon Sanomien digipäällikköä Jussi Murtasaarta (22.10.2018), Mediatalo 

Keskisuomalaisen Savon alueen kuluttajamyynnin johtajaa Carita Laakkosta (7.11.2018) 

ja Mediatalo Keskisuomalaisen verkkoanalyytikkoa Matti Niskasta (26.10.2018) vuoden 

2018 loka-marraskuun taitteessa Kuopiossa. Myöhemmin haastateltavien antamat tiedot 

täydentyivät konsernissa meneillään olleiden kehitysprosessien myötä. 

 

Seuraavassa on eriteltynä kaikkien haastattelujen anti – täydennettynä myöhemmin il-

menneillä lisätiedoilla. Kunkin osion lopussa on pieni yhteenveto käsiteltyjen aiheiden 

esiin nousseista, keskeisistä seikoista. 

 

7.1.1 Journalistiset sisällöt verkossa: Jussi Murtasaari 

Sivuston identiteetti ja sisältö 

 

Savon Sanomien digipäällikkö Jussi Murtasaari on nähnyt Savon Media Oy:n digikehityk-

sessä useita vaiheita. Hänen mukaansa nykyinen verkkopalvelu on selkeä edistysaskel 

kaikkeen siihen, mitä yhtiöllä on aiemmin ollut käytössään. 

 

Verkkopalvelun sisällöstä vastaava Murtasaari pitää neljän lehtibrändin sullomista saman 

sateenvarjon alle kaikin puolin järkevänä. Hänen mukaansa tavoitteena on ollut maakun-

nallisen journalismin määrän maksimoiminen. 

Perusajatus meidän verkkopalvelussamme on, että se tuo levikkialueemme ihmisille 
kaiken ajankohtaisen tiedon maakunnan asioista. – – Periaatteessa verkkopalvelu ei 
ole rajattu kenellekään, siellä voi käydä kuka tahansa. Suuri osa kävijöistä todennä-
köisesti rajautuu kuitenkin meidän levikkialueellemme. (Murtasaari 22.10.2018.) 

 
Murtasaaren mukaan savonsanomat.fi -palvelua käyttävän pitäisi pystyä yhdellä kertaa 

tyydyttämään uutisnälkänsä, viihtyä ja "saada ajatuksen eväitä omaan elämäänsä". Vii-

meksi mainitulla digipäällikkö tarkoittaa arjen hyötytietoutta. 

 

Sivuston sisältö on jaoteltu osastoihin, jotka noudattelevat pitkälti printtilehtien osastoja-

koa. Myös verkkopalveluun tuotettava oma sisältö on pääasiassa samaa kuin printtileh-

dissä. Jutut kuitenkin tehdään nykyään verkkojulkaisemisen ehdoilla, "digi ensin". 

Esimerkiksi tänä aamuna seurasimme irtisanomislakiin liittyvää poliittista lakkoa – 
verkko edellä. Päivitimme nettiin koko ajan, mitä kouluissa ja päiväkodeissa tapah-
tuu: saavatko lapsoset ruokaa vai eivät. Tätä raportoidaan verkkoon ensimmäisenä 
ja se laajenee siitä huomiseen [printti]lehteen. (Murtasaari 22.10.2018.) 
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Palvelun ainoana suorana kilpailijana Murtasaari pitää valtiorahoitteista Yle Kuopiota, joka 

on kiinnostunut täsmälleen samoista alueellisista uutisista kuin Savon Mediakin. Laajem-

min hän näkee savonsanomat.fi:n kilpailevan kuitenkin myös savolaisten vapaa-ajasta – 

yhdessä muun muassa Netflixin, HBO:n ja Viaplayn kaltaisten viihdepalveluiden kanssa. 

 

Pääasiassa savonsanomat.fi on kuitenkin uutispalvelu. Sen sisällöistä noin 50 prosenttia 

on nykyään kovan maksumuurin takana. Mittaroidun maksumuurin suojassa ovat pääasi-

assa Suomen Tietotoimiston (STT) tuottamat sisällöt, jotka eivät ole paikallisia. STT tuot-

taa juttuja sivuston kaikille pääosastoille Savo-osastoa lukuun ottamatta – toisin kuin Sa-

von Media, joka puolestaan ei tuota juuri ollenkaan sisältöä Ulkomaihin. 

 

Murtasaaren mukaan voi karkeasti todeta, että kaikki lehtitalon omat sisällöt ovat maksu-

muurin takana. Omiksi sisällöiksi Murtasaari laskee myös Mediatalo Keskisuomalaisen 

maakuntalehtien yhteisen Uutissuomalainen-uutistoimituksen jutut. 

Katsomme lukijoiden olevan valmiit maksamaan meidän omasta, maakunnallisesta 
sisällöstä. Ja kun tämä meidän toiminta perustuu siihen, että me kerromme ihmisille 
heidän lähialueensa asioista ja uskomme, että lähialueen asiat ihmisiä kiinnostavat, 
sitä pidetään kiihokkeena tilata tämä lehti. (Murtasaari 22.10.2018.) 

 

Tällä hetkellä verkkopalvelun keskeisin kehitystavoite on digitilaajien määrän kasvattami-

nen. Tässä ollaan Murtasaaren mukaan vasta aivan alkuvaiheessa. Keskustelua siitä, mil-

laiset sisällöt innostavat lukijoita tekemään tilauksia, ei ole ehditty käydä. 

 

Murtasaaren mielestä tärkeintä olisi saada uudenlaista analytiikkaa toimittajien käyttöön – 

mielellään pian. Se saisi keskustelun käyntiin. "Meillä on edessä iso savotta, että saamme 

kaikki toimittajat Savon Median alueella käyttämään dataa sillä tavalla, että he hahmotta-

vat, mikä ihmisiä kiinnostaa”, Murtasaari kuvailee. (22.10.2018.) 

 

Käytössä oleva analytiikka 

 

Haastatteluhetkellä Savon Median toimittajilla oli käytössään kaksi analytiikkatyökalua. 

Cxense Insight -nimisen ohjelman avulla kukin toimittaja pystyi näkemään omien juttu-

jensa lukukerrat, juttujen lukemiseen käytettävän ajan ja arvion siitä, mistä päin maailmaa 

juttuja on luettu (Kuva 3). Myös lähteet, joista juttuihin on tultu, olivat nähtävillä. Samoja 

tietoja oli mahdollista tarkastella myös lehti- tai osastokohtaisesti. 
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Kuva 3. Cxense Insight -ohjelman kirjoittajakohtainen päänäkymä, Savon Media. (Kuva-

kaappaus otettu 26.4.2019) 

 

Toinen, haastatteluhetkellä vasta suhteellisen tuore analytiikkatyökalu oli Klipfolio. Se on 

ohjelma, joka lähettää kaikille Savon Sanomien, Iisalmien Sanomien, Warkauden Lehden 

ja Pieksämäen Lehden toimittajille päivittäin sähköpostin, jossa on eriteltynä sivuston lue-

tuimmat jutut – ja juttujen kautta syntyneet digitilaukset. Sähköposti koostuu lähetystä 

edeltävän päivän viimeisimmistä tiedoista. 

 

Klipfolion raportti on käytännössä pitkä, kaksisivuinen pdf-tiedosto. Se kertoo lukijalleen 

muun muassa sivuston sivunäyttöjen määrän tunneittain, etusivun klikkausprosentin (eli 

sen, kuinka moni etusivulle tulija klikkaa jotakin etusivulla olevaa linkkiä), julkaistujen artik-

keleiden lukumäärän sekä suosituimmat artikkelit ja kirjoittajat (Kuva 4). Raportin toisessa 

osassa luetellaan Facebookin kautta sivustolle tulleiden kävijöiden eniten avaamat juttusi-

vut ja digitilauksia tuottaneet maksumuurin takaiset jutut (Kuva 5). Toinen osa sisältää 

myös graafisen erittelyn maksumuurin tuottamista tilauksista muutaman edeltävän viikon 

ajalta. 

 

Raportti kilahti kunkin toimittajan sähköpostiin varhain aamulla – Murtasaaren mukaan 

siksi, koska toimittajat selaavat kaikki sähköpostinsa läpi joka tapauksessa juuri työvuoro-

jensa aluksi. 
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Kuva 4. Klipfolio -raportin ylempi osa, Savon Media. (Kuvakaappaus otettu 26.4.2019) 

 

 

Kuva 5. Klipfolio-raportin alempi osa, Savon Media. (Kuvakaappaus otettu 26.4.2019) 

 

Murtasaaren mukaan harva toimittaja (lukuun ottamatta verkkotoimittajia) on hyödyntänyt 

Cxenseä tai Klipfoliota arjen työssään. Eli vaikka dataa on, sitä ei ole oikeastaan otettu 

käyttöön. 
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Keskustelemme datasta silloin tällöin Savon Sanomien johtoryhmässä. Ehkä meidän 
pitäisi keskustella siitä säännöllisemmin myös uutistuottajien kanssa, jotta se saatai-
siin ohjaamaan tekemistämme. (Murtasaari 22.10.2018.) 

 

Murtasaaren mukaan Savon Media on ottamassa käyttöön uudenlaista analytiikkaa – 

aluksi verkkotoimituksessa. Haastatteluhetkellä käyttöön oli tulossa analytiikkaohjelma 

Chartbeat, jonka avulla voi tarkastella juttujen kiinnostavuutta aivan uudella tavalla (Kuva 

6). Suuri osa ohjelman tarjoamista tiedoista on samoja kuin Cxense Insightissa, mutta 

Murtasaaren mukaan ohjelma on huomattavasti selkeämpi ja miellyttävämpi käyttää. 

 

Chartbeatin muutamiin ainutlaatuisiin ominaisuuksiin lukeutuu esimerkiksi sen tarjoama 

tieto siitä, mihin saakka juttua lukija jatkaa keskimäärin lukemistaan. Ohjelma mahdollis-

taa myös erilaisten otsikkovaihtoehtojen suosion vertailemisen. Viimeksi mainitussa oh-

jelma kokeilee toimittajan sille syöttämiä jutun vaihtoehtoisia otsikoita eri lukijoille – ja va-

litsee jonkin ajan kuluttua eniten sitoutuneita klikkauksia tuottaneen otsikon jutun lopul-

liseksi otsikoksi (Kuva 7). 

 

 

Kuva 6. Chartbeatin reaaliaikainen kojelauta, Savon Media. (Kuvakaappaus otettu 

26.4.2019) 
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Kuva 7. Chartbeatin otsikkotestaus, Savon Media. (Kuvakaappaus otettu 26.4.2019) 

 

Haastattelun jälkeen, joulukuussa 2018, Chartbeat otettiin uuden verkkopalvelun alaisissa 

lehdissä asteittain käyttöön. Kaikille toimituksille järjestettiin asian tiimoilta käyttöönotto-

koulutus, jossa pohdittiin porukalla myös sitä, millaisia ovat vetävät verkko-otsikot. 

Savon Sanomien, Iisalmen Sanomien, Warkauden Lehden ja Pieksämäen Lehden toimi-

tuksissa oli myös vuoden 2018 loppuun mennessä reaaliaikaista yleisödataa esittävät 

näytöt. Savon Sanomia lukuun ottamatta tämä oli uusi asia kaikille toimituksille. 

 

Havainnot digitilauksista 
 

Savon Media alkoi seurata digitilausdataa kunnolla vasta uuden, vuoden 2018 loppuke-

väällä julkaistun verkkopalvelun myötä. Aiemmin yhtiöllä ei ollut tähän mahdollisuutta – tai 

ainakaan kulttuuria. 

 

Välittömästi tilastoinnin aloittamisen jälkeen, loppukeväästä 2018, tilauksia näyttivät tuot-

tavan hyvin monenlaiset jutut. Jussi Murtasaaren tuntuman mukaan keskeisimpiä tilaus-

generaattoreita olivat kunnallisesta päätöksenteosta ja esimerkiksi kaava-asioista kertovat 

artikkelit. 

Kesällä tämä muuttui kuitenkin niin, että todella paljon alkoi tulla tilauksia rötösjuttu-
jen kautta. Ja nyt syksyllä on mun mielestä tullut taas hajontaa, mutta on myös 
mutu-tuntumani mukaan vähentynyt koko tilaaminen. (Murtasaari 22.10.2018.) 

 

Viikoittainen hajonta on Murtasaaren mukaan niin laajaa, että tarkka, pidemmän aikavälin 

sisällönanalyysi olisi paikallaan. Sellaisen avulla hän uskoo voivansa evästää toimitusta 

tekemään entistä "taloudellisempia" juttuja. Murtasaarta kiinnostaa eniten juttuaiheiden ja 

otsikoiden vaikutus tilausten tekemiseen. 

"Mitä olen päällisin puolin katsonut, tilauksia generoineissa jutuissa otsikot on jollain 
tavalla ruuvattu verkkoa varten. Eli kyllä se jollain tavalla näyttäisi pitävän yhtä. Ei 
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pysty menemään mihinkään kaksisanaiseen... Mikään printtiotsikko ei toimi ver-
kossa, jos meinaa saada tilauksia." (Murtasaari 22.10.2018.) 

 

Tuntumaa siitä, miten juttujen jakaminen Savon Median somekanavissa vaikuttaa digiti-

lausten syntyyn, ei vielä haastatteluhetkellä ollut. Murtasaaren mukaan jaot vaikuttavat 

kiistatta juttujen klikkausmääriin positiivisesti. Tämä on kuitenkin eri asia kuin tilausten 

saaminen. 

Tässä on nyt yksi uusi aspekti, johon pitäisi syventyä. Me verkkotoimituksissa ollaan 
vuosien ajan seurattu klikkauksia, eli se on ollut ”se juttu”. Mutta nyt pitäisi katsoa, 
mitä tilataan. Onko klikkausten ja tilausten välillä korrelaatiota? Se, mitä klikataan, 
tilataanko sitä? – – Näitä johtopäätöksiä ei ole vielä tehty. (Murtasaari 22.10.2018.) 

 

Savon Median lehdistä ainakin Savon Sanomat julkaisee juttujaan verkkopalvelussa osin 

ajastetusti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että aikaa kestävät, ei akuutin kiireelliset ju-

tut julkaistaan verkkopalvelussa jutun valmistumista seuraavana päivänä. Murtasaaren 

mukaan juttuja ajastetaan pitkin aamua ja aamupäivää verkkotoimittajien harkinnan mu-

kaan. Tärkeimmiksi päivän lukumagneeteiksi oletetut jutut ajastetaan usein varhaiseen 

aamuun, jotta ne tavoittaisivat mahdollisimman paljon kuluttajia. 

 

Haastattelun jälkeen Savon Media alkoi testata yksittäisten juttujen kohdennettua markki-

nointia sosiaalisessa mediassa. Marras-joulukuussa 2018 tehdyn pilottikokeilun alustana 

oli Facebook ja pääkohderyhmänä 35-45-vuotiaat pohjoissavolaiset naiset (Vänttinen 

20.12.2018). Samaa linjaa jatkettiin uudella kokeilulla helmi-huhtikuussa 2019 (Murtasaari 

12.4.2019). 

 

Kokeiluilla saatiin yhteensä 122 uutta digitilausta. Markkinoitujen juttujen konversio eli ti-

lausten määrä suhteutettuna maksumuuritörmäyksiin jäi kuitenkin parhaimmillaankin alle 

yhteen prosenttiin. Murtasaaren (22.10.2018) mukaan konversion pitäisi olla 1–3 prosen-

tin luokkaa, jotta somemarkkinointi kannattaisi. 

 

Juttumarkkinoinnin kokeilut ovat alustavasti osoittaneet, että tilauksia poikisivat henkilö-

haastattelut ja ylipäätään jutut, jotka on vahvasti henkilöity. Toisaalta juuri tällaisia juttuja 

päätettiin markkinoida muita enemmän (Vänttinen 20.12.2018). Aivan erityisiä tilausvetu-

reita olivat alkuvuonna 2019 jääkiekkoaiheiset jutut (Murtasaari 12.4.2019). 

 

Juttumarkkinoinnin kokeiluja on määrä jatkaa Facebookin ohella Twitterissä ja In-

stagramissa vuonna 2019 (Murtasaari 12.4.2019). 

 

Kehitystyön tulevaisuus 
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Pitkällä aikavälillä Jussi Murtasaari haluaisi nähdä Savon Median verkkopalvelulle kehitet-

tävän parempaa käytettävyyttä. Tähän aiotaan satsata hänen mukaansa vuoden 2019 

syksyllä. 

 

Murtasaaren mukaan sivuston rakennetta on tarkoitus selkeyttää. Nykyinen, kolmipalstai-

nen verkkosivupohja muutetaan todennäköisesti kaksipalstaiseksi. Myös juttuosastojen 

määrää aiotaan pohtia. Verkkopalvelun kehitykseen pyydetään ideoita myös toimituksilta. 

Voi niitä [osastoja] olla yhtä paljon kuin nytkin, mutta toisaalta niitä voi myös kätkeä 
näkyvistä. – – Jos katsot logomme ympärille keskittyvää ylänavigaatiota, niin sehän 
on hirveän sekavan näköinen, koska siellä taitaa olla 10–20 erilaista huomiopistettä. 
Havaintopsykologian mukaan ihminen huomaa seitsemän asiaa kerrallaan. (Murta-
saari 22.10.2018.) 

 

Myös uusien, verkonomaisten juttutyyppien testaamista Murtasaari pitää todennäköisenä. 

Kokeiluja on tehty viime vuosina jonkin verran, mutta niiden onnistumista ei ole pystytty 

arvioimaan, koska säännöllisyyttä ei ole ollut. Haastatteluhetkellä testissä oli Ytimessä-

niminen videosarja, jota oli tarkoitus kokeilla ainakin vuoden 2018 loppuun. Haastattelun 

jälkeen kävi ilmi, ettei sarjaa jatketa sen vähäisen suosion vuoksi. Keväällä 2019 testiin 

otettiin viihteellisen podcastin tuottaminen verkkoon (Martikainen 2019). 

 

Kolmannen osapuolen verkkografiikka-työkaluja on Murtasaaren mukaan tulossa lähitule-

vaisuudessa toimituksen käyttöön. Tarkkaa aikataulua tälle ei ole. 

Kotimaassa Helsingin Sanomat on meille varmasti hyvä referenssi toimivasta verk-
kotekemisestä. – – Hesarikaan ei tosin tarkkaan tiedä, mitä se tekee. Hapuilua on 
sielläkin, mutta eteenpäin menevät – kuten mekin. (Murtasaari 22.10.2018.) 

 

Yhteenveto 

 

1. Savonsanomat.fi on yhtä aikaa uutispalvelu, viihtymisen paikka ja arjen hyötytie-
don jakaja. Pääasiassa se on kuitenkin uutispalvelu. Oman tuotannon painopiste 
on savolaisessa sisällössä. 

2. Toimittajien käytössä on kolme analytiikkatyökalua: Cxense Insight, Klipfolio ja 
Chartbeat. Niiden avulla kukin toimittaja voi tarkastella juttujen suosiota niiden pa-
rissa vietetyn ajan, niiden tuottamien tilausten ja klikkausten perusteella. Työkalut 
tarjoavat myös tietoa etusivun houkuttelevuudesta, juttujen tuntikohtaisesta suosi-
osta, juttujen "koukuttavuudesta" sekä erilaisten otsikkovaihtoehtojen vertailumah-
dollisuuden. 

3. Data-analytiikan hyödyntämiseen ei ole vielä vakiintunutta kulttuuria. Digitilausda-
taa alettiin seurata tosissaan vuoden 2018 loppukeväällä. Toistaiseksi analytiikkaa 
on vasta jalkautettu toimittajien käyttöön – seuraavaksi toimittajat pitäisi saada tot-
tuneesti hyödyntämään sitä. 

4. Alustava tuntuma on, että digitilauksia syntyisi etenkin henkilövetoisista jutuista. 
Tarpeeksi dataa tästä ei kuitenkaan vielä ole. 

5. Savonsanomat.fi:n käytettävyyttä on tarkoitus viilata paremmaksi syksyllä 2019. 
Sisällöllisiä kokeiluja ja kohennuksia tehdään sen sijaan hiljalleen ja jatkuvasti. 

 



 

 

43 

7.1.2 Kuluttajamyynti: Carita Laakkonen 

Digitilausten tilanne 

 

Savon Median tavoite digitilausten vuosittaisesta tuplaamisesta on keskeinen osa Carita 

Laakkosen työtä. Alueellisen kuluttajamyynnin johtajana hän on päävastuussa siitä, 

kuinka yhtiön kaikkien 14 lehden tilaustuotot kehittyvät. Tämän lisäksi Laakkonen vetää 

kyseisten lehtien asiakaspalvelua. 

 

Haastatteluhetkellä lippulaivalehti Savon Sanomien yleinen levikki oli noin 46 700. Toisin 

sanoen lehdestä oli tehty noin monta maksullista tilausta. Lehden kokonaistavoittavuus oli 

puolestaan 244 000 lukijaa per viikko. 

 

Ylivoimainen valtaosa, noin 25 500 kappaletta, Savon Sanomien tilauksista oli printtilehtiti-

lauksia. Erilaisia verkkotuotteita oli puolestaan tilattu yhteensä noin 14 200 kappaletta. 

Verkkotuotteiksi lasketaan printin ja digin yhdistelmätilaukset, digi-only -tilaukset (jotka si-

sältävät sekä verkkopalvelun että sähköisen näköislehden) sekä pelkät savonsanomat.fi -

verkkopalvelun tilaukset. Viimeksi mainittua tilaustyyppiä ei tosin enää aktiivisesti markki-

noida. (Laakkonen 7.11.2018.) 

 

Luku, joka pitäisi tavoitteen mukaan tuplata, on Savon Sanomien, Iisalmen Sanomien, 

Warkauden Lehden ja Pieksämäen Lehden yhteisen verkkopalvelun digi-only-tilausten 

määrä. Haastatteluhetkellä se oli 2 659. Lukua oli nostettu haastatteluun mennessä yhden 

kokonaisen kalenterivuoden aikana noin 800:lla. 

 

Digi-only tilauksista noin 70 prosenttia on kestotilauksia. Suurin osa vuoden 2018 aikana 

saavutetusta kasvusta on kuitenkin tullut määräaikaisista tilauksista. Tässä keskeisessä 

roolissa on ollut maksumuuri, johon ei-tilaaja törmää yrittäessään avata juttua, joka on tar-

koitettu vain tilaajille. 

 

Maksumuuriin törmääjille tarjotaan Laakkosen mukaan yleensä määräaikaista tilausta. 

Tämä johtuu siitä, että kokemus on osoittanut tilaajien olevan valmiimpia sitoutumaan ly-

hyisiin kuin pitkiin tilauksiin. (7.11.2018.) 

 

Määräaikaiset tilaukset ovat Laakkosen mukaan hyviä ”portteja” Savon Median tuotteiden 

maailmaan. Niiden kääntöpuolena on kestotilauksia heikompi vaikutus levikkiin. 

Kestotilaus antaa meille vuosikerran, jota jahdataan myös määräaikaisilla [tilauk-
silla]. Jos ajatellaan, että myyt kaksi kahden kuukauden määräaikaisuutta, sinun täy-
tyy myydä niitä yksi vuosi, jotta saat vuosikerran täyteen. Eli näitä pitää myydä 
enemmän, että tulee kestoja. (Laakkonen 7.11.2018.) 



 

 

44 

 

Laakkonen korostaa, että Savon Media Oy:n kunnianhimoinen tavoite tarkoittaa itse asi-

assa digilevikin, ei digitilausten lukumäärän, tuplaamista. Yhtiön sisällä on siis voitu saada 

tavoitteesta hänen mielestään jopa väärä kuva. Tämän keskeisen yksityiskohdan takia 

hän pitää tavoitteen toteutumista vielä vuonna 2018 erittäin epätodennäköisenä. 

 

Kuluttajamyynnin vuosi oli haastatteluhetkeen mennessä vierähtänyt pitkälti digimyynnin 

saloja oppiessa. Laakkosen mukaan tilauksista oli alkuvuonna otettu ”helpot pois” ja jat-

kossa oli kohdennettujen, ”enemmän työtä vaativien” tilaussuhteiden solmimisen yrittämi-

sen aika. 

 

Vuodelta 2019 Laakkonen odottaa enemmän digitilauksia etenkin yksittäisten juttujen koh-

dennetun somemainonnan myötä. 

 

Tilaajat ja heidän käyttäytymisensä 

 

Laakkosen mukaan Savon Median keskeisenä tavoitteena on saada uusia digitilaajia os-

tovoimaisista ihmisistä, jotka eivät tällä hetkellä ole yhtiön asiakkaita. Nykyisten printtitilaa-

jiensa varaan yhtiö ei laske digisiirtymässään mitään. Tämä johtuu siitä, että suurin osa 

printtilehtien tilaajista on Laakkosen mukaan yli 50-vuotiaita. Heistä ei siis ole yhtä pitkäai-

kaisiksi digiasiakkaiksi kuin hieman nuoremmista aikuisista. 

Näen digin tällä hetkellä sellaisena juttuna, jolla pitää vallata ihmisiä uusista kohde-
ryhmistä. Ja mä veikkaan, että isoin kohderyhmä on mun ikäiset: alle viisikymppiset 
mutta yli kolmekymppiset. En tiedä, onko parikymppisillä kiinnostusta tilata lehtiä – 
ehkä on, mutta välttämättä ei. (Laakkonen 7.11.2018.) 

 

Laakkosen mukaan Savon Median tuotteita tilataan suhteessa eniten haja-asutusalueille. 

Näistä tilauksista leijonanosa on kuitenkin printtitilauksia. Digitilauksista Laakkosella ei ol-

lut haastatteluhetkellä kovin tarkkaa dataa, koska digin tilausmäärät olivat vasta tuolloin 

nousseet ensi kertaa tasolle, jolla johtopäätösten vetäminen alkoi olla mahdollista. Digiti-

laajilta kysytään sivustolle rekisteröitymisen yhteydessä vain sähköpostiosoite, joten katta-

vaa tietopankkia esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakaumasta ei ole. 

 

Vuoden 2019 alussa julkaistiin lukijaprofiilitutkimus, joka valaisi asiaa merkittävästi. Mark-

kinointitutkimusyhtiö Tietoykkönen oli selvittänyt, millaisia ovat Savon Sanomien tilaajat 

vuonna 2018. Eriteltyinä olivat niin digi- kuin printtitilaajatkin (Herranen 18.4.2019). Digiti-

laajat ovat Savon Median uuden, yhteisen verkkopalvelun tilaajia, vaikka heidät tutkimuk-

sessa lasketaankin ainoastaan Savon Sanomien tilaajiksi. 
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Digi-only -tilaajat ovat tutkimuksen mukaan keskimäärin 40-65-vuotiaita ja korkeasti koulu-

tettuja Pohjois-Savon asioista kiinnostuneita ihmisiä. Tilaajakannasta peräti 31 prosenttia 

kuuluu ylempiin toimihenkilöihin. Kaikkia digitilauksia selittää selvästi printtitilauksia use-

ammin tilaajan varakkuus – digitilaajat ovat siis useimmiten vähintään keskiluokkaisia 

(Herranen 18.4.2019). Printtitilauksia selittää puolestaan ensisijaisesti ikä: suurin osa prin-

tin kestotilaajista on yli 55-vuotiaita. 

 

Digitilaajia on lukijaprofiilitutkimuksen mukaan yhtä lailla niin maaseudulla kuin kaupun-

geissakin. Alle 30-vuotiaita tilaajia on todella vähän, ja yksikään alle 30-vuotias ei ole tilan-

nut digi-onlya yhtäjaksoisesti vähintään kolmea vuotta. Toisin sanoen nuorten aikuisten 

sitouttaminen tilaajiksi on hankalaa (Herranen 18.4.2019). Digitilausten kartuttamisessa 

on silti huomattavasti enemmän potentiaalia kuin printtitilauspuolella, koska digiä tilaavat 

todistettavasti kaikenikäiset aikuiset – toisin kuin printtiä. 

 

Muutaman vuoden välein tehtävä lukijaprofiilitutkimus on kuluttajamyynnille äärimmäisen 

arvokas työväline. Haastatteluhetkellä Laakkonen piti selvänä, että kuluttajamyynti hyö-

dyntää tuoreinta tutkimusta markkinoinnissaan voimakkaasti tulevina vuosina. Täh-

täimessä ovat pitkälti senkaltaiset ihmiset, jotka ovat digitilauksia tehneet – toki pääasi-

assa ikähaitarin alapäähän painottuen. 

 

Savon Sanomien päätoimittajan ja Savon Median sisältöjohtajan Seppo Rönkön mukaan 

lukijaprofiilitutkimuksen pohjalta luodaan todennäköisesti mallilukijat, joita aletaan hyödyn-

tää toimituskäytössä (17.4.2019). Rönkkö ei vielä osaa sanoa, millä aikataululla asiaa 

edistetään, mutta hän odottaa mallilukijoista isoa apua journalististen sisältöjen kohdenta-

miseen – etenkin juttujen ideointivaiheessa. 

 

Lukijaprofiilitutkimus ei suoraan kerro, millaisista juttuaiheista potentiaaliset lukijat olisivat 

kiinnostuneita. Laakkosen mukaan kuluttajamyyntikään ei ole tässä asiassa asiantuntija, 

vaikka se on jatkuvasti tekemisissä tilaajien ja tilauksia tekevien kanssa. Kun kuluttaja-

myynti tai asiakaspalvelu kuulee kommentteja journalistisesta sisällöstä, ne ovat lähinnä 

valitteluja jutuista, joista ei pidetä. 

 

Laakkosen kokemuksen mukaan eräs keskeisimmistä yksittäisistä seikoista, joka määrit-

tää, tekeekö ihminen lopulta tilauksen vai ei, on sen hinta. 

”Totta kai myös tehdyt jutut vaikuttavat. Se näyttäisi vaikuttavan ihan selkeästi, kun 
katsoo Klipfoliota päivittäin. Joskus ei tule yhtään tilausta, toisinaan monta päivässä, 
jos on vaikka jokin kiinnostava kolariuutinen.” (7.11.2018.) 

 

Ajatukset jatkosta 
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Carita Laakkonen pitää selvänä, että Savon Median tuotteita luetaan jatkossa entistä use-

ammin mobiilipäätelaitteilla. Printtilehtien alamäen hän uskoo jatkuvan ainakin entisen kal-

taisena, noin viiden prosentin vuosittaisena levikkien laskuna. 

 

Haastatteluhetkellä Laakkonen odotti kovasti paitsi lukijaprofiilitutkimusta, myös nykyistä 

parempaa kuluttajamyynnin verkkoanalytiikkaa. Vielä vuoden 2018 lopulla analytiikka oli 

vasta valmisteilla – toisin kuin toimituksilla, joilla se alkoi olla valmis. 

Jos minä vaikka haluaisin nyt tietää, miten tämä [meneillään oleva tilaus-] kampanja 
on tuottanut, minun pitää lähteä katsomaan sitä täältä hyvin kankeasta tilaajajärjes-
telmästä. Ja ois tosi kiva tietää helposti, miten nettisivuillamme kävijä käyttäytyy: 
missä se pyörii, missä viipyilee ja niin edespäin. (Laakkonen 7.11.2018.) 

 

Laakkonen pitää analytiikkaa eräänlaisena jatkuvana lukijatutkimuksena, jossa on liiketa-

loudellisesti paljon potentiaalia. Nyt esimerkiksi journalistisessa sisällöntuotannossa jou-

dutaan turvautumaan hänen mielestään turhan paljon luuloihin, kun faktaa lukijoiden kiin-

nostuksen kohteista olisi tarjolla. 

 

Kuluttajamyynnin näkökulmasta Savon Median ydin on nyt ja jatkossakin pohjoissavolai-

nen paikallisuus. Yhtiön menestyminen kuluttajamarkkinoilla riippuu Laakkosen mukaan 

kahdesta asiasta: tarpeeksi kaupallisesta sisällöstä sekä siitä, että sisältö onnistutaan pa-

ketoimaan muotoon, jossa siitä halutaan maksaa. 

Meillä on velvollisuus kertoa ihmisille, mitä tällä alueella tapahtuu. Ja meillä on sii-
hen aika vankka jalansija. Mutta me voimme päättää, miten sen teemme ja millaisia 
kuluja siitä asiakkaalle syntyy. Sen pitää olla niin pirun kiinnostavaa, että se halu-
taan ostaa. (Laakkonen 7.11.2018.) 

 

Henkilökohtaisesti Laakkonen näkee, että journalististen sisältöjen tuotannossa Savon 

Media Oy voisi ottaa mallia Helsingin Sanomista. Hänen näppituntumansa on, että aika-

kauslehtimäisten, aikaa kestävien juttujen tuottaminen Savosta olisi pitkällä aikavälillä 

kannattavampaa kuin nopea uutisointi – vaikka valmius tehdä juttuja todella isoista paikal-

lisista uutisaiheista pitää samalla ehdottomasti säilyttää. 

Tuotteemme pitää olla maakunnallinen, mutta sen pitäisi olla täynnä ihmisiä ja kerto-
muksia. Jos jutussa olisikin uutiskärki, sen takana pitäisi olla jokin "vau"-efekti: tyyliin 
että ”oho, tuo on iisalmelainen asia”... Perusuutisia on netissä ilmaiseksi ihan kauhe-
asti. (Laakkonen 7.11.2018.) 

 

Yhteenveto 

1. Digitilaukset, joiden määrä pitäisi tavoitteen mukaan vuosittain tuplata, ovat digi-
only -tilauksia. Suuri osa digi-only -tilausten kasvusta on tullut maksumuuriin tör-
mäysten kautta. 

2. Digitilaajakannasta suurin osa koostuu 40-65-vuotiaista, korkeasti koulutetuista 
ylemmistä toimihenkilöistä. Tilaajat ovat keskimäärin useammin varakkaita kuin 
printtilehtitilaajat. 
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3. Savon Median tavoitteena on saada uusia digitilaajia ihmisistä, jotka eivät nykyi-
sellään tilaa yhtiöltä mitään tuotteita. Digitilauksia tehneiden kaltaiset ihmiset ovat 
lähivuosina kohdennetun markkinoinnin tähtäimessä. 

4. Myös journalistista sisältöä on tarkoitus alkaa tuottaa yhä kohdennetummin. Tässä 
apua odotetaan lukijaprofiilitutkimukseen perustuvilta mallilukijoilta, jotka luodaan 
lähitulevaisuudessa toimitusten käyttöön. 

5. Kuluttajamyynnillä ei ole tarkkaa tuntumaa siitä, millainen journalistinen sisältö lu-
kijoita kiinnostaa. Toimitusten tavoin myös kuluttajamyynti odottaa data-analytiikan 
käyttöön valjastamiselta paljon. 

 

7.1.3 Verkkoanalytiikka: Matti Niskanen 

Verkkoanalyytikko Matti Niskanen on Mediatalo Keskisuomalaisen kahden hengen analy-

tiikkatiimin esimies ja työskentelee kaikille konsernin lehdille, pääasiassa Kuopiosta käsin. 

 

Niskasen työ painottuu toimitusten ja kuluttajamyyntiosastojen kanssa työskentelyyn. Hän 

kuuluu konsernin noin 20-henkiseen digiyksikköön yhdessä Savon Sanomien verkkopääl-

likön Jussi Murtasaaren kanssa. 

 

Uuden verkkopalvelun ensimetrit 

 

Vuosi 2018 oli verkkoanalyytikko Niskaselle intensiivinen ja kiireinen. Loppukeväästä jul-

kaistu Savon Median uusi verkkopalvelu, joka yhdisti neljän lehden aiemmat verkkopalve-

lut, vaati paljon valmistelua ja jälkisäätämistä. Haastatteluaikaan lokakuussa moni asia oli 

edelleen hieman kesken. 

 

Niskasen näkökulmasta keskeisintä oli varmistaa, että data-analytiikka pelasi heti verkko-

sivuston julkaisemisen jälkeen. Tämä oli tärkeää, koska yhtiö oli asettanut kunnianhimoi-

sen tavoitteen digitilaajien määrän tuplaamisesta. Lisäksi lehtien aiemmilla verkkosivuilla 

olleiden journalististen sisältöjen – etenkin erittäin suosittujen sellaisten – siirtäminen uu-

teen palveluun oli olennaista. (Niskanen 26.10.2018.) 

 

Uuden palvelun ensimmäinen elinvuosi oli alkanut kaikin puolin lupaavasti. Kävijämäärät 

olivat pysyneet samalla tasolla kuin aiemmassa Savon Sanomien omassa verkkopalve-

lussa – vaikka uudessa palvelussa maksumuuri oli aiempaa tiukempi. Normaaliviikkoina 

kävijöitä on 600 000 – 800 000 ja erityisten uutistapahtumien, kuten elokuussa 2018 sattu-

neen Kuopion bussiturman, aikaan miljoonan kävijän rajapyykki menee rikki. 

 

Niskasen mielestä lukujen muuttumattomuus on osoitus siitä, että yksi uudistuksen kes-

keisistä lähtökohdista on osoittautunut oikeaksi: neljän lehden sisältöjen linkittäminen ris-

tiin on houkutellut uusia kävijöitä. 
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Se on huomattu, että jos on joku tosi suosittu juttu, kuten vaikka Iisalmen Sanomissa 
se mopopoikakirjoitus, sellaiset jutut tuottavat kävijöitä aluelehdille myös Savon Sa-
nomien puolelta. Sellainen juttu voi keikauttaa alaosaston – tässä tapauksessa Ylä-
Savon – lukijamäärää ihan merkittävästi. (Niskanen 26.10.2018.) 

 

Niskasen mukaan on toistaiseksi teknisesti mahdotonta tarkkaan selvittää, kuinka paljon 

verkkopalvelussa liikutaan eri lehtibrändien välillä. Hänen mielestään se on myös varsin 

tarpeetonta, sillä uusi sivusto on kaikkien neljän lehden yhteinen. Niskanen on teroittanut 

tätä myös Savon Sanomien digipäällikölle Jussi Murtasaarelle. 

Sivustot eivät enää ole erillisiä. Kun lukija tulee esimerkiksi nykyisen Iisalmen Sano-
mien etusivulle, sieltä pääsee aika vaivattomasti Savon Sanomien muiden uutisten 
pariin – ja toisinpäin. Myös sivuston kaikissa osissa näkyvä ”luetuimmat jutut” -lis-
taus on kaikkien lehtien sisältöjen yhteinen. (Niskanen 26.10.2018.) 

 

Se kuitenkin tiedetään, että Savon Sanomien puoli sivustosta on selvästi suosituin – Iisal-

men Sanomien osuus palvelun kävijävirroista on noin kymmenen prosenttia, Warkauden 

Lehden noin viisi prosenttia ja Pieksämäen Lehden alle yksi prosentti. Suhdeluvut ovat 

Niskasen mukaan odotettuja. 

 

Uuden palvelun alkumetreillä ei ole tullut eteen teknisiä murheita, jotka olisivat voineet 

merkittävästi vaikuttaa sivustolla kävijöiden käyttäytymiseen. 

 

Data ja sen tämänhetkinen analysoiminen 

 

Niskasen mukaan verkkopalvelun tarjoamasta yleisödatasta seurataan säännöllisesti sivu-

näyttöjä. Niiden lisäksi tarkkailussa ovat yksittäiset kävijät (uniikit verkkoselaimet), sivus-

tolla vietetty aika ja yksittäisen jutun parissa vietetty aika. Kaikki edellä luetellut muuttujat 

ovat verkkoliikenteen vakiintuneimpia mittareita kaikilla talouden toimialoilla. 

 

Kävijädatan tarkkailussa käytössä ovat Google Analytics, Cxense Insight ja Klipfolio -oh-

jelmat. Ensiksi mainittu ei ole niin käyttäjäystävällinen, että sitä hyödynnettäisiin kovin 

usein, mutta se mahdollistaa esimerkiksi nykyisen verkkopalvelun suosion vertaamisen 

aiempiin Savon Median verkkopalveluihin, jos tarve joskus tulee. 

Cxense Insight on varmaan toimitukselle tutuin, päivittäiseen seurantaan esimerkiksi 
deskille. – – Kuinka paljon yksittäinen deski tai toimittaja sitten seuraa tätä dataa? 
Toimitukset vastaavat siitä itse. Esimerkiksi Cxenseen on tehty toimittajakohtaiset 
näyttötaulut, joilla pääsee katsomaan dataa. On digipäälliköiden ja toimituspäälliköi-
den vastuulla ohjeistaa toimittajia käyttämään sitä. (Niskanen 26.10.2018.) 

 

Sähköpostitse jaettava Klipfolio-raportti (Kuva 6 ja Kuva 7) jaetaan päivittäin kunkin toimi-

tuksen johdolle ja joissain lehdissä myös keskijohdolle. Niskasen mukaan myös sen koh-

dalla on toimitus- tai digipäällikön tehtävä päättää, kuinka laajalle sisällöntekijöiden kes-

kuuteen raportti jaetaan. 



 

 

49 

 

Haastattelun jälkeen Savon Sanomissa käyttöön otetusta Chartbeat-ohjelmasta Niskanen 

odotti uutta edistysaskelta datan tuomiseen kohti toimitustyötä. Chartbeatin etuina Niska-

nen pitää paitsi kokonaan uusia toimintoja (otsikkotestaus ja etusivujen juttujen suosion 

vaivaton vertailu), myös yleistä käyttäjäystävällisyyttä, joka on analytiikan käyttökulttuurin 

juurruttamisessa tärkeää. Osa Chartbeatin toiminnoista on samoja kuin Cxense Insigh-

tissa, mutta tällä ei Niskasen mielestä ole merkitystä. 

Chartbeatissa on ehkä pelkistetymmin ja tiukemmin... Esimerkiksi mittaustapa on 

erilainen. Chartbeatissa mitataan "engaged timea" eli aktiivista, sitoutunutta aikaa 

muutaman sekunnin välein – pingataan, onko vaikkapa liikutettu sivua. Eilen juuri 

katsottiin sitä, kuinka monta prosenttia lukijoista on itse asiassa tippunut etusivulta 

puoleen väliin mennessä. Vain hyvin pieni osuus selaa sivua alas asti. Tää on help-

pokäyttöinen visualisaatio: että "tähän asti suuri osa selailee". (Niskanen 

26.10.2018.) 

 

Analytiikan tulevat mahdollisuudet 

 

Matti Niskanen näkee analytiikan paremmassa hyödyntämisessä tulevaisuudessa paljon 

mahdollisuuksia. Kuten Jussi Murtasaari, myös Niskanen toteaa, ettei pidemmälle datan 

syövereihin ole sukellettu toistaiseksi siksi, että koko asia on talossa uusi. 

 

Jo Chartbeat-ohjelman avulla on mahdollista katsoa juttukohtaisesti aiempaa helpommin, 

kuinka paljon aikaa lukija käyttää journalistisen sisällön parissa. Kun samaan aikaan leh-

det ovat tehneet linjauksen digitilausten määrän kartuttamiseen tähtäämisestä, voi yhdis-

telmä johtaa siihen, ettei klikkauksiin pian kiinnitetä toimitusten sisällä enää huomiota. Nis-

kasen mielestä se, että jonkin jutun parissa on käytetty vaikkapa 300 minuuttia, on mo-

nella tapaa kiehtovampi ja konkreettisempi mittari kuin sivun aukaisukertojen määrä. 

 

Koko Savon Media Oy:lle sivuston klikkausmäärillä on varmasti merkitystä jatkossakin. 

Tämä johtuu Niskasen mukaan siitä, että sivuston mainokset myydään edelleen sivula-

tausten perusteella. Maailmalla muutamat lehdet, kuten Financial Times, ovat kokeilleet 

”engaged timen” myymistä mainostajille klikkausten sijaan, mutta Savon Medialla tällaista 

ajattelun muutosta ei toistaiseksi ole näköpiirissä. 

 

Parhaillaan Mediatalo Keskisuomalaisella on käynnissä projekti, jonka tavoitteena on ke-

hittää konsernin maakuntalehtien mittaamista ja analytiikkaa. ”Ami-projektiksi” kutsutussa, 

yhtiörajat ylittävässä hankkeessa ollaan vielä aivan alkuvaiheessa, mutta pitkän tähtäimen 

tavoitteena on parantaa paitsi yksittäisten juttujen mittaamista, myös koko lukijan lukuta-

pahtuman seurantaa. Matti Niskanen on osa projektin työryhmää. 
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Pyrimme – – saamaan tietoa digilukemisen tavasta, joka sitten ehkä voi johtaa sisäl-
töjen tai työtapojen parantamiseen. Tai vaikka palvelun ulkoasuun. Se on aika koko-
naisvaltaista, mikä on myös haaste: tietoa voi tulla moneen eri asiaan ja monesta 
näkökulmasta. Ihan yksinkertainen esimerkki: jos me tiedämme, että 60 prosenttia 
sivunäytöistä tehdään mobiililaitteilla, se kannattaa ehkä painaa mieleen, koska iso 
osa meistä tekee töitä pöytäkoneella. Miltä tämä juttu näyttää mobiilissa? Toimiiko 
se yhtä hyvin siellä, kuin miltä se näyttää pöytäkoneella? (Niskanen 26.10.2018.) 

 

Chartbeat-ohjelman käyttöönotto on Niskasen mukaan Ami-projektin ensimmäinen vaihe. 

Aikataulua jatkolle ei vielä haastatteluhetkellä ollut lyöty lukkoon. Projektin kantavaksi ide-

aksi oli Niskasen mukaan jalostunut datan aiempaa parempi hyödyntäminen. Eräs luon-

teva tapa tähän voisi olla digitilaajien asiakastietoihin syventyminen: minkä verran digiluki-

joissa on miehiä/naisia tai nuoria/vanhoja. 

 

Tällä hetkellä Savon Mediassa ei ole mahdollisuutta hyödyntää digitilaajien demografiatie-

toja sisällön tuotannossa. (Niskanen 26.10.2018.) 

 

Yhteenveto 

 

1. Uuden savonsanomat.fi:n ensimmäinen vuosi (2018) vierähti pitkälti palvelun pe-
rustoimivuuden varmistamisen parissa. Ainoa uusi analytiikka-avaus oli Chartbeat-
työkalun käyttöönotto vuoden lopulla. 

2. Käyttäjäystävälliseltä Chartbeat-työkalulta odotetaan paljon. Sillä nähdään olevan 
paljon potentiaalia etenkin analytiikan käyttökulttuurin juurruttamisessa toimituk-
siin. 

3. Mediatalo Keskisuomalaisella on meneillään projekti, jonka tavoitteena on kehittää 
konsernin analytiikkaa ja digilukemisen seurantaa. Chartbeatin käyttöönotto on ai-
van alussa olevan projektin ensimmäinen vaihe. 

4. Projektin kantava idea on datan aiempaa parempi hyödyntäminen. Eräs keino tä-
hän voisi olla asiakastietoihin syventyminen – asia, joka ei ole tällä hetkellä tekni-
sesti mahdollista. 

5. Vaikka konsernilla on käynnissä analytiikkaprojekti, toimitukset tekevät jatkossakin 
itse päätökset siitä, kuinka ne hyödyntävät tarjolle tulevaa analytiikkaa käytän-
nössä. 

 

7.2 Tilauksia generoineet juttusivut vuonna 2018 

Sain Savon Media Oy:n tilausdatan käyttööni tammikuussa 2019. Verkkoanalyytikko 

Jaakko Mattilan koostamassa Excel-tiedostossa oli eriteltynä uusia digitilauksia vuoden 

2018 aikana tuottaneet juttusivut (26.1.2019). 

 

Sivuja oli yhteensä 1386. Yhdessä ne olivat keränneet verkkopalvelulle 2161 digitilausta. 

Heti analyysin alkajaisiksi havaitsin, ettei Mattilan toimittama tilasto ollut täydellisen kat-

tava. Siitä puuttui muun muassa tieto marraskuun 1. päivänä julkaistun Savon Sanomien 

verokoneen tuottamista tilauksista. Kävi ilmi, että verokoneen kautta tilauksia oli tullut pe-

räti 198 kappaletta (Laakkonen 21.3.2019). 
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Suuria tietomassoja personoivat, interaktiiviset koneet ovat nykyjournalismin eräs juttu-

tyyppi (Upola 2018, 193). Niinpä täydensin Mattilalta saamaani tilastoa verokoneen tilaus-

tiedoilla. Kone puuttui myös Keijo Lehdon toimittamasta juttuaiheiden luokittelusta, joten 

lisäsin sen myös tämän analyysiosion aineistoon. 

 

Lisäksi tilastosta puuttuivat Savon Sanomien etusivun (savonsanomat.fi) tilauspainikkeen 

kautta tulleet tilaukset – yhteensä 750 (Niskanen 16.4.2019). Niiden lisääminen aineistoon 

oli mielestäni keskeistä, koska aineistossa oli mukana Iisalmen Sanomien etusivun (sa-

vonsanomat.fi/iisalmensanomat) vastaava data. Warkauden Lehden ja Pieksämäen Leh-

den etusivuilta (savonsanomat.fi/warkaudenlehti ja savonsanomat.fi/pieksamaenlehti) ti-

lauksia ei ollut tullut lainkaan. 

 

Pidän etusivuja journalistisia tuotteina, sillä ne esittävät verkkosivuille tulijalle, mitä juttuja 

maksumuurin takana on tarjolla. Ne ovat yleiskatsaus lehden aineistoon – aivan kuten 

printtilehtien toimitukselliset etusivut. Mielestäni on kiinnostavaa ja asianmukaista ottaa 

etusivut huomioon tässä analyysissä niiltä osin kuin se on mahdollista. 

 

Verokone ja Savon Sanomien etusivu mukaan luettuna journalistiset sivut tuottivat Savon 

Medialle vuonna 2018 yhteensä 3 109 uutta digitilausta. Sisältöjä oli kaikkiaan 1 388:lla eri 

sivulla. 

 

7.2.1 Aiheet ja yksittäiset jutut 

Uutispäällikkö Keijo Lehdon tekemä aihejaottelu keskittyi kaikkein eniten digitilauksia tuot-

taneisiin sivuihin. Lehto otti tarkasteluunsa vähintään kolme digitilausta tuottaneet sivut – 

pois lukien Savon Sanomien etusivu – joita oli hänen saamassaan aineistossa yhteensä 

140 kappaletta. Yhdessä ne olivat tuottaneet Savon Medialle 725 uutta tilausta. 

 

Kiinnitin huomiota siihen, ettei Lehto ollut poistanut aineistostaan Iisalmen Sanomien etu-

sivua, joka oli tuottanut yhdeksän tilausta. Se – kuten mikään etusivu – ei ole mielestäni 

mihinkään aihepiiriin luokiteltavissa. Lehdolta asiasta kysyessäni (22.3.2019) sain vas-

taukseksi, että kyseessä oli ollut hänelle erehdys. Kyseinen sivu on mitä ilmeisimmin luo-

kiteltu epähuomiossa ”Human interest” -kategoriaan, joten vähensin ko. kategoriasta yh-

deksän tilausta. 

 

Muutoksen jälkeen Lehdon jaottelussa nousi kaksi kategoriaa selvästi yli muiden. Aihepiiri 

Rikokset, oikeus ja poliisi oli suosituin 170:lla ja Onnettomuudet (tulipalot ym.) toiseksi 
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suosituin 136 tilauksellaan. Kolmanneksi eniten tilauksia tuotti Näköislehti (62) ja neljän-

neksi eniten Listat (60). 

 

Listat-kategorialla Lehto tarkoittaa ”listoja Puolustusvoimain ylennyksistä, uusista ylioppi-

laista ja presidentin myöntämistä arvonimistä” (22.3.2019). Toinen ei-perinteinen katego-

ria on ”Kiistat”, johon Lehto sisällytti ”jutut, joissa on kyse kahden osapuolen välisestä jul-

kisesta riitelystä” (22.3.2019). 

 

Luokitteluun riitti 26 Lehdon ennalta määrittämää aihepiiriä. Ilman digitilauksia jäi 16 kate-

goriaa, muiden muassa Historia, Politiikka ja yhteiskunta sekä Reportaasit. 

 

Ilman Savon Sanomien verokoneen lisäämistä aineistoon Lehdon analyysin tulokset näyt-

tivät seuraavilta (Kuvio 1 ja Kuvio 2). 

 

 

Kuvio 1. Savon Median uudet digitilaukset aihepiireittäin vuonna 2018, kärkipää (ei sisällä 

verokonetta). 
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Kuvio 2. Savon Median uudet digitilaukset aihepiireittäin vuonna 2018, häntäpää. 

 

Kuten todettua, Lehdon aineisto oli hieman puutteellinen. Kun täydensin sitä siitä puuttu-

valla Savon Sanomien verokoneella, analyysin tulokset muuttuivat rajusti. 

 

Verokone oli tuottanut 198 tilausta. Se paisutti tarkasteltavien tilausten kokonaismäärän 

923:een. 

 

Katsoin verokoneen kuuluvan ”Human interest” -kategoriaan. Lehto määritteli kyseisen ai-

hepiirin sisältävän ”yleisesti kiinnostavia juttuja, jotka eivät mahtuneet muihin luokkiin” 

(22.3.2019). Verotietojen julkisuus Suomessa perustuu yhteiskunnan läpinäkyvyyteen, 

mutta kuten filosofi Esa Saarinen toteaa The New York Timesille, useimmiten tiedot kiin-

nostavat ”positiivisen juoruilun” vuoksi (Barry 2018). 

 

Verokoneen lisäämisen myötä ”Human interest” nousi aineiston yleisimmäksi juttuaiheka-

tegoriaksi. Se tuotti Savon Media Oy:n suosituimman aineiston joukossa uusia digitilauk-

sia yhteensä 214 kappaletta (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Savon Median uudet digitilaukset aihepiireittäin vuonna 2018, kärkipää (sisältää 

verokoneen) 

 

Yksittäisistä juttusivuista eniten tilauksia tuotti Savon Sanomien verokone. Kymmenen 

kärki oli seuraava (suluissa määritelty aihe): 

1. Verokone – 198 tilausta (”Human interest”) 
2. Näköislehti – 62 tilausta (Näköislehti) 
3. Kevään ylioppilaat selvillä, katso nimet täältä – 47 tilausta (Listat) 
4. Järjettömiä ylinopeuksia lauantai-iltana Kuopiossa: kortti lähti kuivumaan 15:ltä – 

28 tilausta (Rikokset, oikeus ja poliisi) 
5. Mies hyppäsi Väinölänniemen hyppytornista – sukeltaja löysi 20 minuuttia myö-

hemmin – 19 tilausta (Rikokset, oikeus ja poliisi) 
6. Kaavin kolarin taustalla oli kova tilannenopeus – osa nuorista loukkaantui vaka-

vasti – 16 tilausta (Rikokset, oikeus ja poliisi) 
7. Mieheltä löytyi pommi repusta Kuopion keskustassa – 14 tilausta (Rikokset, oikeus 

ja poliisi) 
8. Juice-elokuvan kohtauksia kuvattiin Peräniemen Kasinolla – ensi-ilta Kuopiossa jo 

21. joulukuuta – 12 tilausta (Kulttuuri) 
9. Vesi on kuin sementtiä huipulta hyppääjälle – ”Kyllä siinä silloin tietoinen riski ote-

taan” – 11 tilausta (Rikokset, oikeus ja poliisi) 
10. Moottorivene aallokossa aiheutti ison hälytyksen Kuopiossa – 11 tilausta (Rikok-

set, oikeus ja poliisi) 
 

7.2.2 Otsikot 

Otsikkoanalyysissa, kuten juttuaiheanalyysissakin, tarkastelussa olivat kaikki vähintään 

kolme digitilausta tuottaneet juttusivut. Tällaisia sivuja oli yhteensä 141. 
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Sivuista viisi piti sulkea analyysin ulkopuolelle, koska niissä ei ollut vertailukelpoista otsik-

koa. Sivuun jäivät Savon Sanomien etusivu (750 tilausta), verokone (198 tilausta), Iisal-

men Sanomien etusivu (yhdeksän tilausta), Savon Sanomien näköislehti (62 tilausta) ja 

Iisalmen Sanomien IPK-osaston etusivu (viisi tilausta). Viimeksi mainitulla tarkoitetaan Ii-

salmen Peli-Karhut -jääkiekkojoukkueen kuulumisiin keskittyvää erikoissivustoa, jonka 

koko sisältö on maksumuurin takana. 

 

Kaikki jäljelle jääneet 137 juttusivua oli mahdollista luokitella määrittelemiini kategorioihin. 

Suunnitelmani mukaisesti luokittelin otsikot niiden informatiivisuuden, tarinallisuuden ja 

kärkien määrän mukaan. 

 

Otin luokittelussani huomioon sekä otsikoiden määrän että niiden tuottamien tilausten 

määrän. Ajattelin, että tämä voisi kenties poikia mielenkiintoista lisätietoa: voisiko esimer-

kiksi olla niin, että epäsuosittu otsikoinnin muoto olisi tuottanut suhteessa paljon tilauksia? 

 

Informatiivisuus 

 

Kuvio 4. Savon Median uusien digitilausjuttujen otsikoiden informatiivisuus vuonna 2018. 

 

Uutismaiset, jutun keskeisen tiedon lukijalle avaavat otsikot olivat aineistossa yleisimpiä 

(Kuvio 4). Hyvä esimerkki tällaisesta oli vaikkapa ”Mieheltä löytyi pommi repusta Kuopion 

keskustassa”, joka ei jättänyt mitään arvailujen varaan. Koska otsikossa kerrottiin sekä re-

pun sisältö että tarkka tapahtumapaikka, kyseessä oli ehdottomasti uutismainen otsikko. 
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Informatiivisia, mutta uutisen kärjen piilottavia otsikoita oli myös merkittävä määrä. Täl-

laiseksi laskin muun muassa urheiluotsikon ”Rasmus Karjalainen KuPSin sankari Seinäjo-

ella”. Se kertoi jutun aiheen ja näkökulman – muttei sitä, millaisesta sankaruudesta oli 

kyse. Voittiko KuPS vastustajansa Seinäjoella? Tekikö Karjalainen voitto-ottelussa monta 

maalia? Ehkä, mutta varmuutta ei otsikosta saa. 

 

Salaavia otsikoita aineistossa oli todella vähän. Niistä eniten tilauksia, kuusi kappaletta, oli 

tuottanut juttu, joka oli otsikoitu kryptisesti muotoon ”Poliisit Kuopiossa lauantaiyönä: ’Aa-

muviideltä väki näyttää väsyneeltä’”. Ilman asiayhteyden tuntemista lukija ei voi nähdäk-

seni mitenkään tietää, mistä jutussa on kysymys. 

 

Muutaman otsikon kohdalla jouduin miettimään pitkään, mikä edellä mainituista kategori-

oista olisi oikea. Rajatapauksiin lukeutui muun muassa ”Kuopiossa riita työterveyshuollon 

yhtiöittämisestä”, jonka katsoin olevan uutismainen otsikko. Ennen valintaani pohdin, onko 

jutun uutinen riita, sen osapuolet vai riidan laatu. Mikäli olisin päätynyt riidan osapuoliin tai 

laatuun, otsikko olisi ollut uutismaisen sijaan informatiivinen – koska keskeinen asia olisi 

tällöin ollut jätetty kertomatta. Mielestäni uutinen oli kuitenkin itse riita. 

 

Tilausmääriä tarkastellessa silmääni pisti selvästi, että uutismaiset ja informatiiviset otsikot 

olivat hyötysuhteeltaan parempia tilausten tuottajia kuin salaavat otsikot. 

 

Tarinallisuus 

 

 

Kuvio 5. Savon Median uusien digitilausjuttujen otsikoiden tarinallisuus vuonna 2018. 
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Toteava uutismaisuus oli aineistossa selvästi yleisempää kuin eläväinen kerronta. Nyky-

ajan mediamaailman trendejä seuraavia, tarinallisia otsikoita oli suosituimpien otsikoiden 

joukossa 36 ja toteavia otsikoita 101 kappaletta (Kuvio 5). 

 

Toteavat otsikot olivat myös tuottaneet enemmän tilauksia kuin tarinalliset otsikot. 

 

Kuten todettua, pidin tarinallisuuden rajana sitä, että otsikko sisälsi vähintään kaksi verbiä. 

Havaitsin rajauksen toimivaksi, sillä erot kerronnallisuuden laadussa nousivat sen avulla 

selvästi esiin. 

 

Otsikko ”Poliisin tutka lauloi koko ajan – Kolme miestä sikaili Viitostiellä Siilinjärvellä ja 

Kuopiossa” oli siis määritelmällisesti tarinallinen otsikko ja ”Kiuruveden hallintojohtajan vir-

kaan on 16 hakijaa” puolestaan ei. Vaikka jälkimmäinenkin on pienikokoinen tarina, sen 

tarinallisuusarvo on mielestäni huomattavasti vähäisempi kuin ensiksi mainitun otsikon. 

 

Rajatapauksiakin oli. Esimerkiksi otsikko ”Suljettuun ja kylmään vankilaelämään maaseu-

dun iloa: Sukevan vankilassa laiduntaa kesällä kolme lammasta” meni luokittelussani 

aluksi epähuomiossa tarinallisiin otsikoihin, koska – no, tuntuuhan se hyvin tarinalliselta. 

Otsikossa ei kuitenkaan ole kahta verbiä, minkä vuoksi luokittelin sen lopulta toteavaksi 

otsikoksi. 

 

Edellä kuvattu esimerkki osoittaa hyvin, mistä luokittelussani on pohjimmiltaan kyse: vain 

ja ainoastaan tarinallisuudesta. Vaikka otsikko on pitkä, se ei tee siitä välttämättä tarinal-

lista. Otsikko on mahdollista täyttää adjektiiveilla ja muulla kuvailulla, mutta se voi silti olla 

toteava. Tarinallisuus ei ole yhtä kuin mahdollisimman suuri määrä informaatiota. 

 

Lyhimmillään tarinallinen otsikko saattoi olla muotoa ”Kaksi nuorta loukkaantui ulosajossa 

– auto meni katon kautta ympäri”. Vastaavasti toteava otsikko saattoi olla pitkä, kuten ”Po-

liisilla työntäyteinen viikonloppu Kuopiossa: useita pahoinpitelyjä, huumekuskeja ja iso 

operaatio Petosella”. 

 

Luokittelurajaukseni aiheutti sen, että useimmat lukijaa kehottavat otsikot päätyivät tarinal-

lisiksi otsikoiksi. Esimerkiksi ”Verotiedot tulevat julki – Katso Savon tulokärki Savon Sano-

mien verokoneesta” sisälsi luontevasti kaksi verbiä. Samoin kävi otsikon ”Pullukka Run 

kokosi Väinölänniemelle 300 juoksijaa – kuvasarja kertaa tapahtuman tunnelmat” kohdalla 

– joka oli epäsuorassa kehottamisessaan mielestäni erityisen nokkela. 
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Kärkien määrä 

 

Kuvio 6. Savon Median uusien digitilausjuttujen otsikoiden kärkien määrä vuonna 2018. 

 

Useimmat analysoitavista otsikoista kertoivat lukijalleen selvästi vain yhdestä asiasta. Niin 

sanotut monikärkiotsikot jäivät aineistossa jopa yllättävän selkeään vähemmistöön. 

 

Yhdellä kärjellä oli varustettu 95 otsikkoa ja kahdella tai useammalla 42. Tilausmäärissä 

yhden kärjen otsikot (457 tilausta) pesivät usean kärjen otsikot (192) vieläkin selvemmin 

(Kuvio 6). 

 

Otsikoiden luokittelu tämän muuttujan mukaan ei tuottanut minulle juurikaan vaikeuksia. 

Lähes kaikki yhden kärjen otsikot olivat lyhyitä ja uutismaisia, kuten ”JYSK laajentaa Piek-

sämäelle”, ”Vehmersalmella roihuaa maastopalo” ja ”Kuopion vanhin mittarikatos puret-

tiin”. 

 

Tulkinnanvaraista rajanvetoa jouduin käymään alle kymmenen otsikon kohdalla. Tällaisia 

olivat esimerkiksi ”"Kokenut kuljettaja pohtii vakionopeussäätimen merkitystä Kuopion on-

nettomuudessa: "Silloin mennään"" ja "Savolaisen sahajätin lakkotoimet valtakunnalliseen 

tutkintaan – toimitusjohtaja kiistää työntekijöiden painostamisen". Ensiksi mainittua pidin 

yhden kärjen otsikkona ja jälkimmäistä monikärkisenä. On eri asia täydentää otsikkoa in-

formaatioarvoltaan olemattomalla lainauksella (”Silloin mennään”) kuin oikeasti uudella 

tiedolla (alussa kerrottua uutista kommentoiva toimitusjohtaja). Otsikon moniosaisuudella 

ei ole tässä luokittelussa merkitystä. 
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Selkeitä monikärkiotsikoita olivat muun muassa ”Tuulettimet loppuivat Suomesta – Kuopi-

ossa Gigantti myi henkilökunnan helpotuksena olleet laitteet” ja ”Netistä tilatut huumeet 

veivät lapsen sairaalaan – Äiti: Koko perheen elämä muuttui sinä päivänä”. Niistä kum-

massakin lukijalle esitetään kaksi toisistaan erillistä, mutta kuitenkin samaan aiheeseen 

liittyvää, huomion kiinnittävää seikkaa. 

 

Yksikärkiotsikoiden korostunut ylivoima uusien tilausten kartuttajina johtui pitkälti siitä, että 

suurimmat tilausmagneettijutut olivat yksikärkisiä. Niihin kuuluivat esimerkiksi ”Kevään yli-

oppilaat selvillä, katso nimet täältä” (47 tilausta) ja ”Järjettömiä ylinopeuksia lauantai-iltana 

Kuopiossa: kortti lähti kuivumaan 15:ltä” (28 tilausta). 

 

7.2.3 Juttuosastot 

Digitilauksia tuottaneiden juttujen luokittelu eri osastoihin oli teknisesti helppoa ja nopeaa. 

Niinpä otin osastojen tarkastelussa huomioon koko laajan aineiston – myös juttusivut, 

jotka olivat tuottaneet vain kaksi tai yksi uutta tilausta. 

 

Analysoitavana oli kaikkiaan 1388 sivua, jotka olivat tuottaneet 3019 tilausta. Tilauksista 

leijonanosa, 2492 kappaletta, tuli lippulaivalehti Savon Sanomien kautta (Kuvio 7). 

 

 

Kuvio 7. Savon Median vuoden 2018 uusien digitilausten lehtikohtainen jakauma. 
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Tarkastelin tarkempaa osastojakaumaa selkeästi suurimman lehden, Savon Sanomien, 

kohdalla. Kyseisessä lehdessä tilausmagneetteja olivat Savo (832 tilausta), Etusivu (750), 

Kotimaa (226), Verotiedot (211) ja Urheilu (114). Muilta osastoilta tilauksia tuli vähemmän 

ja vaihtelevasti (Kuvio 8). Muiden lehtien osalta hajonta oli samankaltaista, mutta määrät 

pienempiä. 

 

Noudatin osastojaottelussa pääosin juttusivujen url-osoitteista ilmi käyvää jakoa. Ainoan 

poikkeuksen tähän tein Verotietojen kohdalla, joka olisi osoitteensa puolesta kuulunut 

Teemat-osastoon. Koin, että Verotiedot oli järkevää irrottaa Teemoista, koska sen sisältö 

oli hyvin erilaista kuin muissa kyseisen osaston jutturyhmissä. Teemat-osaston alaisia jut-

turyhmiä olivat muun muassa Autot, Hyvinvointi, Luonnossa, Matkailu, Perhe ja Nuoret. 

 

Verotiedot-osaston alle kuului Savon Median suurin yksittäinen tilausmagneetti, Savon 

Sanomien verokone (198 tilausta). Sen tietojen pohjalta tehtyjä juttuja julkaistiin Savon 

Sanomien printtilehden usealla eri osastolla, mikä mielestäni vahvisti, että Verotiedot oli 

ainutlaatuisuutensa vuoksi tässä tutkimuksessa syytä erottaa omaksi osastokseen. 

 

 

Kuvio 8. Savon Sanomien vuoden 2018 uudet digitilaukset osastoittain. 

 

Selvitin myös tilauksia tuottaneiden juttujen osastokohtaiset lukumäärät (Kuvio 9). Ne nou-

dattelivat pitkälti samoja linjoja kuin tilausmäärien osastokohtainen jakauma – sillä erotuk-

sella, että näköislehden ja etusivujen osuus kutistui minimaaliseksi. Tämä johtuu tietenkin 

siitä, että näköislehtiä on tasan yksi ja eri lehtien etusivuja myös. 
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Juttujen osastokohtaisen lukumäärän vertailu ei mielestäni tuottanut tutkimukselle hyödyl-

lisiä lisätietoja. 

 

 

Kuvio 9. Savon Sanomien vuoden 2018 uudet digitilausjutut osastoittain. 

 

7.3 Helsingin Sanomien timanttijutut 

Seurasin Helsingin Sanomien verkkosivuilla julkaistuja timanttijuttuja analyyttisesti aikavä-

lillä 29.11.–13.12.2018. Luokittelin jutut niiden otsikoiden, aiheiden ja juttuosastojen pe-

rusteella samaan tapaan kuin Savon Median vuoden 2018 tilausdatankin. 

 

Timanttijuttuja julkaistiin kahden viikon aikana kaikkiaan 68. Jutuista 15 oli ”päivän timant-

teja”, joita Helsingin Sanomat markkinoi erityisen näkyvästi verkkopalvelunsa etusivulla. 

Yleensä ”päivän timantteja” oli yksi per päivä, mutta 30.11.2018 niitä julkaistiin poikkeuk-

sellisesti kaksi. Timanttijuttuja julkaistiin pitkin päivää, mutta pääkirjoitukset tulivat julki 

aina illalla ja ”päivän timantti” yleensä varhain aamuyöllä. 

 

Kaikista jutuista näkyi ilman sisäänkirjautumista ei-tilaajalle otsikko, pääkuva ja hieman 

leipätekstin alkua. Otsikot olivat silmämääräisesti tarkastellen keskimäärin pidempiä kuin 

Savon Median otsikot. 
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HS:n aineistossa yleisimpiä juttujen aihepiirejä olivat Politiikka ja yhteiskunta (13 juttua), 

Sosiaalikysymykset (9) ja Arjen avuksi (9) (Kuvio 10). Käytin jaottelussa samaa aiheluokit-

telua, jota Keijo Lehto käytti Savon Median digitilausjuttuja kategorioihin laittaessaan (ks. 

kohta 5.2.1 Aiheet ja yksittäiset jutut). 

 

 

Kuvio 10. Helsingin Sanomien timanttijuttujen aiheet 29.11.–13.12.2018. 

 

Savon Medialta saadussa digitilausaineistossa korostui erilaisten uutisten osuus (Kuvio 2 

ja Kuvio 3). Helsingin Sanomien timanttijuttujen joukossa ei tarkasteluaikana ollut lainkaan 

uutisia. Sen sijaan politiikkaa ja yhteiskuntaa käsittelevät jutut – joita Savon Median tilaus-

magneettien joukossa ei ollut yhtään – olivat HS:llä varsin yleisiä. Tähän pidän syynä ti-

manttijuttujen joukossa usein esiintyneiden pääkirjoitusten runsasta määrää. 

 

Otsikot 

 

Otsikoinnin informatiivisuudessa Helsingin Sanomien aineisto (Kuvio 11) noudatteli pitkälti 

Savon Median aineistossa (Kuvio 4) esiintyneitä trendejä. Uutismaiset otsikot olivat Hesa-

rilla yleisimpiä, informatiiviset otsikot toiseksi yleisimpiä ja salaavat otsikot harvinaisimpia. 

 

Savon Median otsikkoaineistoon verrattuna informatiivisten otsikoiden osuus uutismaisiin 

verrattuna on Hesarin timanttijutuissa aavistuksen suurempi. 
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Kuvio 11. Helsingin Sanomien timanttijuttujen otsikoiden informatiivisuus 29.11.–

13.12.2018. 

 

Otsikoidensa tarinallisuudessa Helsingin Sanomat (Kuvio 12) on selvästi eri linjoilla Savon 

Median (Kuvio 5) kanssa. Lähes kaikki tarkastellut timanttijuttujen otsikot olivat kerronnalli-

sia. 

 

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli, että kaikki harvat toteavat otsikot olivat pääkirjoituksissa 

(esimerkiksi ”Pääkirjoitus: Suomalaiset ovat ylpeästi itsenäisiä ja eurooppalaisia”). Tästä 

huolimatta suurin osa aineiston pääkirjoituksista oli varustettu tarinallisilla otsikoilla (kuten 

”Pääkirjoitus: Ranskan presidentti Macron käännytti suurta enemmistöä, koska keltaliivien 

toiveita on mahdoton toteuttaa”). 
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Kuvio 12. Helsingin Sanomien timanttijuttujen otsikoiden tarinallisuus 29.11.–13.12.2018. 

 

Iso ero Savon Mediaan oli myös otsikoiden kärkien määrässä. Helsingin Sanomien ti-

manttijutuista suurimmalla osalla oli vähintään kaksi kärkeä (Kuvio 13) – Savon Medialta 

kerätyssä aineistossa (Kuvio 6) tilanne oli päinvastainen. 

 

 

Kuvio 13. Helsingin Sanomien timanttijuttujen otsikoiden kärkien määrä 29.11.–

13.12.2018. 
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Keskimääräisin otsikko Helsingin Sanomien aineistossa oli siis uutismainen, kerronnalli-

nen ja monikärkinen. Sellainen oli esimerkiksi ”Entinen pääministeri Esko Aho toimii Venä-

jän talousvallan ytimessä – Nyt Aho vastaa kritiikkiin ja kertoo, miksi hän meni pakotepan-

kin hallitukseen”. Vastaavasti Savon Median aineistossa korostuivat uutismaiset, toteavat 

ja yksikärkiset otsikot, kuten ”Mieheltä löytyi pommi repusta Kuopion keskustassa”. 

 

Juttuosastot 

 

HS:n aineistossa kaksi juttuosastoa erottautui yleisyydessään selvästi massasta: Pääkir-

joitukset (14 kappaletta) ja Elämä (myös 14) (Kuvio 14). Keskimäärin näiltä juttuosastoilta 

jaettiin toisin sanoen yksi juttu per päivä. Muilta osastoilta juttuja oli nostettu timanttiju-

tuiksi varsin tasaisesti. Lehdistön perinteisistä osastoista Urheilu tosin loisti poissaolol-

laan. 

 

 

Kuvio 14. Helsingin Sanomien timanttijutut osastoittain 29.11.–13.12.2018. 

 

Timanttijuttujen osastojakauma oli silmiinpistävän erilainen kuin Savon Medialla (Kuvio 8). 

Siinä missä Savon Median tilaukset olivat tulleet ensisijaisesti uutisosastoilta ja urheilusta, 

HS haki tilaajia lähes täysin päinvastaisilla sisällöillä. Lehden virallisen linjan osoittavat 

pääkirjoitukset olivat oikeastaan ainoa kärkipään poikkeama muutoin varsin elämykselli-

siin osastoihin. 

 

Kokonaan oma lukunsa olivat Erikoisartikkelit (6 kappaletta), jollaisia Savon Median ai-

neistossa ei ollut lainkaan. Erikoisartikkelit olivat visuaalisesti tavallista näyttävämmiksi 
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tehtyjä juttuja, joissa oli esimerkiksi täysin erilaisia taittoratkaisuja kuin sivuston muissa ju-

tuissa. Kaikille erikoisartikkeleille oli myös tehty erilaiset, tavallista kirjamaisemmat ja lyhy-

emmät otsikot jutun sisälle. 

 

Vaikka erikoisartikkeleita ei HS:n sivustolla erityisemmin mainostettu, niiden erityisyys kävi 

ei-tilaajalle selväksi jutun avaamisen jälkeen. Laaja ilmainen esikatselu osoitti, että mak-

sumuurin takana oleva timanttijuttu ei ollut tavanomainen. HS:n timanttijuttujen esikatselu 

oli muutenkin huomattavasti laajempi kuin Savon Median vastaava: ei-tilaaja näki maksu-

muurin takaa otsikon lisäksi kuvan, ingressin ja jutun alkua. 

 

Kaikki tarkasteluaikana HS:n sivuilla julkaistut erikoisartikkelit olivat timanttijuttuja. Yhtä 

vaille kaikki niistä olivat myös ”päivän timantteja”. 
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8 Kehitysehdotukset 

Tekemäni haastattelut ja eri tavoin jaottelemani journalistiset aineistot paljastivat mieles-

täni selkeitä kehityskohtia Savon Media Oy:n digitilausten metsästyksessä. Tässä luvussa 

käyn läpi kehitysehdotukseni. 

 

Luku sisältää myös ehdotuksiin saamani kommentit Savon Medialta. 

 

8.1 Journalistinen sisältö 

Ensimmäinen havainto, jonka aineisto minulle tarjosi, oli Savon Median kaikilla tasoilla 

vallitseva epätietoisuus siitä, millainen sisältö lukijoita verkossa kiinnostaa. Kenelläkään 

haastateltavista ei ollut näppituntumaa vahvempaa käsitystä asiasta – johtuen arvatenkin 

siitä, että nykyaikainen verkkoanalytiikka oli yhtiössä uusi asia. 

 

Vuoden 2018 uusia digitilauksia tarkastellessa kävi ilmi, ettei verkkopalvelun perusajatuk-

seen ole syytä kajota. Data osoitti, että selvästi eniten tilauksia tuottivat Savo-osaston ju-

tut – ja aihejaottelun perusteella ennen kaikkea uutismaiset sisällöt. Digipäällikkö Jussi 

Murtasaaren mainitsema linjaus, jonka mukaan savonsanomat.fi on ennen kaikkea savo-

lainen uutispalvelu, näyttää siis olevan perusteltu. 

 

Aivan pelkäksi uutispalveluksi savonsanomat.fi:tä ei kuitenkaan kannata typistää. Tästä 

kieli human interest -tyyppisen, kepeän sisällön suosio, etenkin, kun sellaiseksi laski myös 

verokoneen. Kyseisen koneen giganttinen merkitys tilausmagneettina antaa mielestäni 

vahvan signaalin siitä, että isojen datamassojen hyödyntämistä Savon Median journalis-

missa kannattaisi kokeilla myös muissa yhteyksissä kuin kansallisena veropäivänä. Koska 

yhtiössä halutaan tehdä aika ajoin erilaisia sisältökokeiluja, tätä mahdollisuutta ei mieles-

täni tulisi jättää tutkimatta. Rohkean kokeilemisen puolesta puhuu myös Helsingin Sano-

mien tapa julkaista verkkokerronnan keinoja hyödyntäviä erikoisartikkeleita. 

 

Otsikkodata puolestaan paljasti, että salaavat otsikot – joita joskus klikkiotsikoiksikin kut-

sutaan – eivät tilausten metsästyksessä kannata. Sekä Savon Median että Helsingin Sa-

nomien aineistossa salaavuus jäi selkeään vähemmistöön uutismaisuuden ja informatiivi-

suuden rinnalla. Tämän saattoi päätellä johtuvan esimerkiksi siitä, että digitilauksesta 

maksava haluaa rahansa vastineeksi edes hieman tietoa siitä, mistä hän maksaa. Tästä 
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syystä informatiivisuus ja uutismaisuus kannattanevat maksumuuriotsikoissa keskimäärin 

paremmin kuin tiedon panttaaminen. 

 

Aineiston kenties kiinnostavin ristiriita oli Savon Median ja Helsingin Sanomien raju ero ot-

sikoiden kerronnallisuudessa ja kärkien määrässä. HS oli timanttijutuissaan selvästi otta-

nut linjakseen kertoa sisällöstä useita kiinnostavia seikkoja tarinanomaisesti, kun taas Sa-

von Media pitäytyi useimmiten pääasian kertomisessa toteavasti. Pidän tätä osoituksena 

siitä, että digitilausten kartuttamisessa loistavasti kunnostautunut HS on havainnut moni-

kärkisyyden ja kerronnallisuuden toimivan, kun taas Savon Mediassa tätä ei – kenties ot-

sikkotestausmahdollisuuden puuttumisen vuoksi – ollut vielä vuonna 2018 havaittu. 

 

Otsikoiden monikärkisyyden ja kerronnallisuuden lisäämisen voisi siis päätellä olevan Sa-

von Medialle kannattavaa. Tämä pätee tietenkin vain silloin, kun juttu sisältää useita sel-

keitä kärkiä ja on niin syvällinen, että mahdollisuus kerronnallisuuteen on olemassa. Yh-

den asian uutisjutuista on hankalaa vääntää kerronnallista monikärkiotsikkoa. 

 

Otsikoinnin erilaisuuden HS:n ja Savon Median välillä voi osittain selittää myös ansainta-

strategioiden erilaisuus. Siinä missä Savon Median maksumuuri on ”tasaisen tiukka”, Hel-

singin Sanomat erottaa timanttijutuikseen sisällöt, joiden tekeminen vaatii erityistä journa-

listista paneutumista. Timanttijuttujen joukossa ei ollut tarkastelujaksolla yhtään uutista 

vaan laajoja reportaaseja, syvällisiä henkilöhaastatteluja, perusteellisia taustaselvityksiä, 

tiukasti kantaa ottavia pääkirjoituksia ynnä muita otsikoille ”tarttumapintaa” tarjoavia sisäl-

töjä. Juttujen aiheet ja osastot poikkesivat suuresti niistä aiheista ja osastoista, jotka tuotti-

vat tilauksia Savon Medialle. 

 

Mielestäni HS:n ratkaisu on järkevä ja ymmärrettävä. Aivan erityisen laadun nostaminen 

markkinoinnillisesti tikun nokkaan (timanttijutuiksi) on bränditeko, joka eittämättä on ollut 

osaltaan vaikuttamassa siihen, että lehti on nyt kaupallisten medioiden digitilausten edel-

läkävijä Suomessa. Samalla HS saanee merkittävästi tilauksia myös mittaroidun maksu-

muurin kautta uutisista. 

 

Savon Median kuluttajamyynti voisi mielestäni pohtia vakavasti, voisiko edellä kuvattua 

menestysreseptiä kopioida tai soveltaa savonsanomat.fi-palveluun. Sivuston uudistumi-

nen syksyllä 2019 antanee luontevan mahdollisuuden ainakin pohtia asiaa. 

 

Uudistuksen yhteydessä voisi myös puntaroida maksumuurin esikatselunäkymän laajen-

tamista. Pelkän otsikon esittäminen potentiaaliselle uudelle digitilaajalle on ratkaisu, johon 
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vertailukohtana toimiva Helsingin Sanomat ei luota. HS:n timanttijutuista – kuten itse asi-

assa kaikista muistakin jutuista – on ei-tilaajille näkyvillä otsikko, ingressi ja kuva tai kaksi. 

Tällöin tilausta harkitseva voi tarkemmin nähdä, mistä hän on maksamassa. En näe syytä, 

miksi Savon Media ei voisi toimia samoin. 

 

Yhteenveto 

1. Savolaisesta uutistuotannosta tulee pitää jatkossakin huolta. Se on uusien digiti-
lausten tämänhetkinen kivijalka. 

2. Isoja datamassoja personoivia juttutyyppejä, kuten uutispelejä tai koneita kannat-
taa harkita kokeiltavaksi nykyistä enemmän. Niiden potentiaali on verokoneen suo-
sion perusteella valtava. 

3. Salaavia otsikoita kannattaa välttää. Niiden sijaan kannattaa suosia informatiivisia 
tai uutismaisia otsikoita. 

4. Jos jutussa on useita kiinnostavia seikkoja, niitä ei kannata jättää mainitsematta 
otsikossa. Monikärkisyys on suotavaa silloin, kun se luontevasti onnistuu. 

5. Tavallista suurempaa vaivannäköä vaativia journalistisia tuotoksia (ei uutisia) voisi 
harkita markkinoitavaksi erikseen. Helsingin Sanomat on tehnyt tätä menestyksek-
käästi jo vuosia. 

6. Maksumuurin takaa näkyvää jutun esikatselua kannattaa harkita laajennettavaksi. 
Kuvan ja ingressin paljastaminen ei-tilaajalle on Helsingin Sanomien valinta – 
miksei siis myös Savon Median? 

 

8.2 Analytiikka 

Kaikissa tutkimushaastatteluissa mainittiin, että Savon Media Oy:ssä ei ole vakiintunutta 

kulttuuria nykyaikaisen data-analytiikan käytöstä. Yhtiössä oli tarkoitus panostaa asiaan 

voimakkaasti – ja hyvä niin. 

 

Vuoden 2018 digitilausaineiston perusteella voi varovaisesti päätellä, että Savon Median 

toimituksissa tehtiin verkkojournalismia yhä varsin printtivetoisin ajatuksin. Osoituksena 

tästä pidän yhtiössä yleistä otsikointitapaa, jossa korostui yksikärkisyys ja toteavuus. HS:n 

timanttijuttujen otsikoissa korostui tätä vastoin monikärkisyys ja kerronnallisuus, minkä li-

säksi HS:n otsikot olivat havaintojeni mukaan keskimäärin pidempiä. Pidän HS:n valintoja 

verkonomaisempina – enemmän verkkojulkaisemisen mahdollisuuksia hyödyntävinä – 

kuin Savon Median varsin konservatiivisia ratkaisuja. 

 

Loppuvuodesta käyttöön otettu Chartbeat-työkalu on saattanut tätä kirjoitettaessa jo vai-

kuttaa Savon Median otsikointiin. Työkalun mahdollistama otsikkotestaus osoittaa yhtiön 

toimittajille ensi kertaa, miten vetävä sama juttu on eri otsikkovaihtoehdoilla. Työkalun 

käytöstä on jo järjestetty toimituksille koulutusta, mikä on analytiikan käytön yleistymisen 

kannalta hyvä asia. 
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Analytiikkakulttuurin juurruttamista toimituksiin on edelleen syytä jatkaa. Digipäällikkö 

Jussi Murtasaaren mainitsema ”iso savotta” uusien työkalujen täysipainoisen hyödyntämi-

sen tieltä on tärkeää suorittaa nopeasti loppuun. Tässä avainasemassa ovat toimitusten 

esimiehet – muun muassa Murtasaari itse. Tarvitaan lisää koulutuksia, lisää analytiikasta 

puhumista ja lisää analytiikan käyttöön ohjaavia valintoja. Hyvä merkki analytiikan hyödyn-

tämisestä on, että verkkotoimitus hyödyntää savonsanomat.fi:n kävijätietoja säännöllisesti 

muun muassa juttujen julkaisuajankohtaa miettiessään. 

 

Samalla, kun analytiikan käyttöä lisätään, tulee myös itse analytiikkaa kehittää. Savon Me-

dian käytössä olevat työkalut tarjoavat toimituksille lukuisia hyviä metriikoita, mutta jättä-

vät silti paljon arvailun varaan. Mielestäni keskeisintä olisi saada toimitusten käyttöön tie-

dot verkkopalvelua käyttävien ikä- ja sukupuolijakaumasta. Tämän puolesta puhuu Savon 

Median päätös niin sanottujen mallilukijoiden luomisesta vuonna 2019. 

 

Kun sisällöntuotannossa aletaan tavoitella tarkkaan määriteltyjä kohdeyleisöjä, pitäisi ana-

lytiikan tukea tätä tavoitetta. Nykyisellä analytiikallaan Savon Media ei voi lainkaan tietää, 

lukevatko sen juttuja vaikkapa 40-vuotiaat naiset – ja missä määrin. Kuluttajamyynnin digi-

tilaajatietoja täysimääräisesti hyödyntämällä asiasta voisi saada vihiä. Aivan kuten Yle 

News Labin analytiikka, myös Savon Median analytiikka voisi tarjota sivustolla liikkuviin 

digitilaajiin perustuvan arvion siitä, minkä ikäiset ja minkä sukupuolen edustajat juttuja lu-

kevat. 

 

Nykyisellään Savon Median digitilaajiksi ryhtyviltä ei kysytä tilauksen yhteydessä syntymä-

aikaa eikä sukupuolta. Näiden kysymysten lisääminen – ja kummankin tiedon saattaminen 

myös yleisöanalytiikan käyttöön – auttaisi kohdennetun sisällön tuotantoa ja etenkin sen 

onnistumisen seuraamista merkittävästi. 

 

Kaiken kaikkiaan Savon Median käyttämä yleisöanalytiikka on toistaiseksi varsin tavan-

omaista. Määritelmällisesti yhtiö asettuu Cherubinin ja Nielsenin mittaristolla ”geneerisen 

analytiikan” toimitusorganisaatioksi, eli se käyttää toimitustyöhön tarkoitettuja analytiikan 

välineitä ilman mainittavaa analytiikan hyödyntämisen kulttuuria. 

 

Pitkällä aikavälillä Savon Median kannattaa räätälöidä analytiikkaansa hiljalleen kohti juuri 

sen omia tarpeita. Tällä tarkoitan käytännössä omien työkalujen luomista. Koska yhtiö on 

osa konsernia, jonka analytiikkakehitys on keskitetty, sen mahdollisuudet vaikuttaa näiden 

työkalujen rakentamisen nopeuteen ovat rajalliset. Mutta koska kukin yhtiö vastaa analy-

tiikkansa käyttöönotosta itse, kannattaa Savon Median tarttua näihin uusiin työkaluihin 

heti, kun ne aikanaan tulevat tarjolle. 
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Edellä kuvatun muutoksen jälkeen Savon Media olisi Cherubinin ja Nielsenin määritelmän 

mukaan ”toimituksellisen analytiikan” organisaatio. Sen on syytä olla tavoite yhtiölle, joka 

haluaa ymmärtää lukijoitaan mahdollisimman hyvin. 

 

Yhteenveto 

 

1. Analytiikkatyökalujen käyttökulttuuria tulee edelleen vahvistaa. Analytiikan käytön 
on oltava muuhun työhön integroidumpaa kuin vuonna 2018 – muutoin se ei tuota 
sen mahdollistamia hyötyjä. 

2. Kuluttajamyynnin hallussa olevat digitilaajien demografiatiedot tulee saattaa osaksi 
toimitusten yleisöanalytiikkaa. Etenkin tiedot tilaajien ikä- ja sukupuolijakaumasta 
olisivat tarpeellisia. 

3. Pitkällä aikavälillä Mediatalo Keskisuomalaisen kannattaa kehittää omat, räätä-
löidyt analytiikkatyökalut. Savon Median tulee ottaa ne käyttöön heti, kun se tulee 
mahdolliseksi. 

 

8.3 Kehitysehdotuksista saatu palaute 

Esittelin kehitysideani Savon Media Oy:lle toukokuussa 2019. Maanantaina 9. toukokuuta 

ehdotukseni kuuli yhtiön keskeinen johto ja torstaina 9. toukokuuta muu toimitus. Tilai-

suuksista kumpikin oli Savon Sanomien toimitiloissa Kuopion Vuorikadulla ja jälkimmäinen 

oli avoin yhtiön koko henkilökunnalle. 

 

Esitykseni koostui käsittelemästäni Savon Median vuoden 2018 digitilausaineistosta (Ku-

viot 1–9) ja Helsingin Sanomien timanttijuttujen aineistosta (Kuviot 10–14). Loin tiedoista 

Powerpoint-yhteenvedon (Liite 2), jonka yhteyteen lisäsin myös esimerkkejä keskimääräi-

sistä otsikoista yhtäältä Savon Median ja toisaalta Helsingin Sanomien aineistosta. Esityk-

sen lopussa luettelin kehitysehdotukseni ja pyysin paikallaolijoita keskustelemaan ai-

heesta. 

 

Powerpoint-esitys oli molempina päivinä sisällöltään ja muodoltaan sama. Seuraavassa 

käyn läpi aiheesta käytyä keskustelua ja sen poikimia kommentteja. 

 

8.3.1 Yhtiön johto 

Maanantaina 9. toukokuuta opinnäytetyöni tuloksia olivat kuulemassa Mediatalo Keski-

suomalaisen digitaalisen liiketoiminnan päällikkö Kirsi Hakaniemi, Savon Sanomien di-

gipäällikkö Jussi Murtasaari, Mediatalo Keskisuomalaisen Savon alueen kuluttajamyynnin 

johtaja Carita Laakkonen, Savon Sanomien toimituspäällikkö Heikki Toivanen ja Mediatalo 

Keskisuomalaisen verkkoanalyytikko Matti Niskanen. 
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Murtasaari ja Laakkonen kiinnittivät huomiota Savon Median suosituimpiin yksittäisiin jut-

tusivuihin. Heidän näppituntumansa mukaansa kahta vaille kaikki eniten tilauksia tuotta-

neista sivuista oli julkaistu aikana, jolloin kuluttajamyynti kampanjoi maksutonta kokeiluti-

lausta. Kumpikin uskoi, että kampanja oli vaikuttanut voimakkaasti siihen, että juuri nämä 

jutut olivat suurimpia tilausmagneetteja. 

 

Ainoat ”omilla ansioillaan” eli luontaisen vetovoimansa vuoksi listalla olleet juttusivut olivat 

Murtasaaren ja Laakkosen mielestä verokone ja näköislehti. He olivat siksi tyytyväisiä, 

että eniten tilauksia generoineita juttuaiheita oli tarkasteltu myös koko vuoden ajalta. Toi-

mituspäällikkö Heikki Toivanen oli samaa mieltä. 

”Mielestäni juttuosastojen tarkastelu ei kerro tässä suhteessa meille mitään hyödyl-
listä. Meidän pitäisi keskustella nimenomaan siitä, millaiset aiheet poikivat tilauksia, 
eikä jumiutua osastoajatteluun. Aihe kertoo paljon enemmän kuin osasto”, Toivanen 
kommentoi. 

 
Kaikki osallistujat sanoivat ymmärtävänsä, miksi verokone oli tuottanut selvästi eniten ti-

lauksia. Veropäivää pidettiin lehdistön ”juhlapäivänä”, jona kansalaisten uteliaisuus kai-

kenlaista journalistista tiedonvälitystä kohtaan oli perinteisesti huipussaan. Carita Laakko-

nen huomautti, että veropäivänä muodostettuja tilaajasuhteita oli kuitenkin tavallista han-

kalampi saada kestämään pitkään. 

 

Jussi Murtasaaren mukaan juttujen otsikointi oli vuoden 2018 jälkeen kehittynyt Savon 

Mediassa huomattavasti Helsingin Sanomien timanttijuttujen suuntaan. Tarinallisuus ja 

monikärkisyys oli lisääntynyt, mitä hän piti hyvänä asiana. Sekä Murtasaari että Toivanen 

uskoivat, että Helsingin Sanomat oli valinnut otsikointilinjansa hyvästä syystä: siksi, että 

se toimii. Murtasaaren mukaan Savon Media oli saanut samansuuntaista oppia otsikoin-

nista paitsi Chartbeat-ohjelman, myös juttujensa rohkeamman somemarkkinoinnin myötä. 

”Olen somemarkkinointia tehdessäni kuitenkin havainnut, että myös salaavat otsikot 
toimivat joskus ja tuovat paljon tilauksia. Siksi en lähtisi niitä kokonaan tyrmäämään. 
Viime vuonna emme saaneet tilauslukuihin sosiaalisen median markkinoinnin vaiku-
tusta, se pitää muistaa”, Murtasaari huomautti. 

 

Kaikki kehitysehdotukset saivat osakseen ymmärrystä. Analytiikan käyttökulttuuria oli Mur-

tasaaren mukaan tarkoitus alkaa systemaattisesti vahvistaa jo samaan kuukauden aikana. 

Asiasta ei vielä ollut ehditty kertoa toimittajille. 

”Aloitamme hankkeen, jonka nimi on ”datasta näkemykseksi”. Siinä kutsumme Matti Niska-
sen kanssa toimittajia muutaman hengen pienryhmäpalavereihin, joissa pureudumme joi-
hinkin heidän yksittäisiin juttuihinsa. Mietimme, miten erilainen otsikointi ja visualisointi olisi 
voinut vaikuttaa juttujen suosioon – ja mitä somemarkkinointi tai jutun erilainen rakenne 
olisi voinut tarkoittaa suosiolle. Hanke kestää vuoden loppuun”, Murtasaari paljasti. 

 

Myös maksumuurin esikatselunäkymään oli Murtasaaren mukaan luvassa ”jonkinlaisia vii-

lauksia”, kun verkkopalvelu uudistuu syksyllä 2019. Kuvien lisäämistä esikatseluun hän ei 
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pitänyt itsestäänselvyytenä, koska konsernin eräässä toisessa maakuntalehdessä niiden 

todettiin muutamaa vuotta aiemmin vähentäneen sivun selaamista alas tilauspainikkee-

seen saakka. 

 

Carita Laakkosen mukaan uusilta digitilaajilta ei toistaiseksi voida alkaa tiedustella ikä- ja 

sukupuolitietoja, vaikka se hyödyllistä olisikin. Tämä johtuu siitä, että Savon Median tilauk-

sia käsittelevän verkkokaupan kehitystyö on keskitetty konsernin digiyksikölle. Yksikön 

johtaja Kirsi Hakaniemi totesi, että asiaa on pohdittu, mutta päätöksiä tietopyynnön laajen-

tamisesta ei ole tehty. 

”Sitten, kun se tapahtuu, se tapahtuu yhtä aikaa muillekin konsernin yhtiöille kuin Savon 
Medialle. Analytiikan kannalta näin varmaan kannattaisi tehdä, mutta meidän on pitänyt ot-
taa huomioon myös kaupalliset seikat – esimerkiksi se, että uuden tilaajan rekisteröinnin 
pitää olla mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa”, Hakaniemi kertoi. 

 

Kaikki osallistujat kiittivät analyysistä ja kertoivat sen antaneen hyödyllisiä ajatuksia jatkoa 

varten. Välittömiä muutoksia ei kuitenkaan analytiikan käyttökulttuurin jatkojuurruttamista 

lukuun ottamatta luvattu. 

 

8.3.2 Muu toimitus 

Torstaina 9. toukokuuta esitystä oli kuulemassa noin 15 Savon Median henkilökunnan 

edustajaa. Rivitoimittajien ohella paikalla oli tuottajia, kuluttajamyynnin ja asiakaspalvelun 

edustajia, digipäällikkö Jussi Murtasaari ja Savon Sanomien päätoimittaja ja Savon Me-

dian sisältöjohtaja Seppo Rönkkö. 

 

Keskustelu oli varsin vilkasta. Toimittaja Janne Laitinen toivoi, että tutkimukseen olisi si-

sällytetty myös vertailu Savon Median verkkopalvelussa julkaistujen juttujen kokonaismää-

rään. Eli digitilauksia tuottaneita aiheita ja osastoja olisi pitänyt suhteuttaa siihen, kuinka 

paljon nämä aihepiirit ja osastot olivat palvelussa esillä vuonna 2018. ”Minusta tuntuu, että 

meillä tehdään paljon rikos-, oikeus- ja poliisijuttuja. Totta kai se osaltaan vaikuttaa siihen, 

että tilauksia aiheesta on noin paljon”, Laitinen totesi. 

 

Päätoimittaja Rönkkö hämmästeli, että elokuussa 2018 sattunut Kuopion traaginen bussi-

turma ei esiintynyt tilatuimpien juttusivujen joukossa lainkaan. Uutistuottaja Marika Löf to-

tesi, että ehkä syynä tähän oli se, että kyseisestä uutistapahtumasta kertoivat käytän-

nössä kaikki Suomen suuret mediat. Löfin mielestä olisikin kiinnostavaa tietää, missä 

määrin Savon Median paikalliset skuupit toivat tilauksia verrattuna bussiturman kaltaisiin 

koko kansan uutistapahtumiin. 
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Moni paikallaolijoista kertoi huomanneensa Savon Median otsikoinnin kehittyneen vuoden 

2018 tyylistä huomattavasti Helsingin Sanomien timanttijuttujen otsikoinnin suuntaan. Uu-

tistuottaja Löfin mielestä HS:n otsikointityylin suora matkiminen ei kuitenkaan olisi mahdol-

lista verkkosivujen teknisten rajoitteiden – pääasiassa sivujen taiton – vuoksi. Digipääl-

likkö Murtasaari myönsi tämän olevan totta ja kertoi asiaan olevan tulossa muutoksen syk-

syllä, kun verkkopalvelun ulkoasu uudistuisi. 

 

Päätoimittaja Rönkkö kiinnitti huomiota aihepiirin Politiikka ja yhteiskunta puuttumiseen 

Savon Medialle tilauksia tuoneiden aiheiden joukosta. Hän huomautti, että kyseisen aihe-

piirin uutisoinnin yhtiölle hoitaa Mediatalo Keskisuomalaisen Uutissuomalainen-yhteistoi-

mitus. Rönkkö pohti, oliko aiheen vähäinen suosio siis seurausta Uutissuomalaisen hei-

kosta otsikoinnista ja verkkokerronnasta. 

 

Tilausaineiston analyysiä ja vertailua Helsingin Sanomiin pidettiin kiinnostavana ja ajatuk-

sia herättävänä. Tuottaja Kristiina Poutiainen toivoi näkevänsä vastaavan analyysin aika-

naan myös vuoden 2019 uusista tilauksista. 
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9 Pohdinta 

Tässä luvussa kertaan tutkimukseni vaiheita ja arvioin opinnäytetyöni onnistumista. Käyn 

vielä kerran läpi tutkimuskysymykseni ja pohdin, onnistuinko vastaamaan niihin. 

 

Esitän myös ajatuksia mahdollisille jatkotutkimuksille. 

 

9.1 Onnistuminen ja tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli auttaa murroksessa elävää mediayhtiötä isossa 

toimituksellisessa muutoksessa, joka tuntui sille osin epäselvältä. Mielestäni työ onnistui 

tavoitteessaan. 

 

Nykyaikaisen yleisöanalytiikan liittäminen osaksi journalismia on kompleksinen muutos. 

Kyse ei ole yhtä suoraviivaisesta tuotannon optimoinnista kuin monella muulla toimialalla, 

koska journalismiin liittyy markkinaehtoisuuden lisäksi ihanteita ja periaatteita. Journalis-

min tulisi olla totuuspohjaista, tarkistettua ja riippumatonta. Näihin asioihin vakavasti suh-

tautuville mediayhtiöille yhtälö on väistämättä hankala – joskaan ei missään nimessä 

mahdoton. 

 

Savon Media Oy:n tilanne Suomen pitkän linjan mediayhtiöiden joukossa on hyvin tyypilli-

nen. Yhtiöllä on kova paine parantaa tuloksellisuuttaan, mutta ajattelumalli, jossa tuloksel-

lisuuden mittaaminen ulotetaan journalistisiin sisältöihin, on yhä uusi. Muutoksen tarve on 

eittämättä tiedetty pitkään, mutta yleisöanalytiikkaan ei printtivetoisessa bisneksessä 

nähty vuosiin kiirettä satsata. 

 

Yhtiö on valmis uuteen askeleeseen vasta nyt. Tekninen valmius yleisöanalytiikan hyö-

dyntämiselle saatiin rakennettua vuonna 2018 – seuraavaksi on analytiikan laajamittaisen 

hyödyntämisen vuoro. 

 

Koen toteuttaneeni tämän opinnäytetyön juuri oikealla hetkellä. Aloitin ideoinnin ja tiedon-

hankinnan vuoden 2018 loppukesällä, jolloin Savon Median uusi verkkopalvelu oli vasta 

saatu otettua käyttöön. Analytiikkaan liittyvät asiat olivat nousemassa ajankohtaisiksi. Me-

diatalo Keskisuomalainen oli käynnistänyt konsernin digikehitystä kiihdyttävän ”Ami-pro-

jektin”, joka ei kuitenkaan ollut vielä ehtinyt tehdä analytiikkaan liittyviä linjauksia tai sisäl-

töanalyysejä. 
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Opinnäytetyöni näkökulma kumpusi arkisista kokemuksistani Savon Sanomien toimitta-

jana. Koin, ettei minulla ja kaltaisillani rivityöntekijöillä ollut aavistustakaan siitä, miten ylei-

söanalytiikkaa kannattaisi hyödyntää. Aiheesta ei ollut esimiesten taholta juurikaan pu-

huttu, vaikka kaikenlaisia uusia työkaluja tuotiin käytettäväksemme koko ajan. Samaan ai-

kaan yhtiössä asetettiin hurja tavoite digitilausten määrän voimallisesta kasvattamisesta, 

mikä vain lisäsi halua ymmärtää, kuinka voisimme olla asiassa avuksi. 

 

Valitsin keskeisimmäksi lähestymistavakseni vuoden 2018 digitilausdataan syventymisen. 

Päädyin tutkimaan juttuosastoja, juttuaiheita ja otsikointia, koska nämä olivat ainoita muut-

tujia, jotka potentiaalinen digitilaaja näki tilauspäätöksen hetkellään. Mielestäni valintani oli 

looginen. Tiesin, että juttuosastojakauma tuskin tuottaisi sisällöntuotannon kannalta suo-

raan hyödynnettävissä olevia tuloksia, koska – kuten toimituspäällikkö Heikki Toivanenkin 

palautteessaan totesi – osastot ovat lehdistön omia määreitä, joilla ei ole median kulutta-

jalle juurikaan väliä. 

 

Mielestäni minun kannatti kaikesta huolimatta tarkastella myös osastoja, kun se kerran oli 

teknisesti mahdollista. Digitilaajien hankkimiseen ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, 

minkä vuoksi mahdollisimman monipuolinen tiedon esittäminen oli analyysissäni hyödyl-

listä. Nähdäkseni Savon Media elää digitilaajien hankkimisessaan eräänlaista jatkuvan 

epävarmuuden aikaa, jossa tärkeintä on kerätä kokemuksia ja tietopohjaa valistuneita si-

sältökokeiluja varten.  

 

Tutkimukseni toteutustapa eli jonkin verran tutkimuksen edetessä. Minulle esimerkiksi tuli 

yllätyksenä, että Keskisuomalaisen uutispäällikkö Keijo Lehto käsitteli Savon Median digi-

tilausdataa kanssani samaan aikaan. Päätös sisällyttää Lehdon tekemä aiheanalyysi tutki-

mukseeni oli perusteltu, koska Lehdon tekemien valintojen (aineiston rajaamisen ja aihe-

luokittelun suhteen) voidaan katsoa pohjautuvan hyvään harkintaan, kun ottaa huomioon 

Lehdon aseman ja kokemuksen alalla. Jos olisin itse tehnyt aiheluokittelun (Liite 1), olisin 

todennäköisesti jättänyt muutamia luokkia pois ja korvannut niitä toisilla, mutta en usko, 

että tällä olisi ollut merkittävää vaikutusta analyysin lopputulokseen. 

 

Millaiset journalistiset valinnat poikivat Savon Medialle digitilauksia vuonna 2018? Mitä 

niistä voisi oppia? Miten yhtiön analytiikkaa kannattaisi kehittää? Nämä olivat keskeisim-

mät tutkimuskysymykseni. Mielestäni sain kaikkiin vastauksia, joista oli Savon Medialle 

juuri tässä murroksen vaiheessa hyötyä. 

 

On totta, että tutkimukseni oli vain pintaraapaisu yleisöanalytiikan syvään ja alati kehitty-

vään maailmaan. Savon Media Oy:ssä tuota pintaraapaisua ei kuitenkaan ollut koskaan 
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aiemmin tehty. Siksi näen, että tällä opinnäytetyöllä oli merkittävää käytännön arvoa yh-

tiön taipaleella kohti lukijoidensa syvempää ymmärtämistä. Työ tuotti uutta tietoa yhtiön 

hyödynnettäväksi. 

 

Mikäli nyt tekisin tutkimukseni uudelleen, ottaisin sen yhdeksi teoreettiseksi lähtökohdaksi 

Cherubinin ja Nielsenin määrittelemän analytiikkakyvyn arviointikolmion (2016, 7), jonka 

perusteet esittelin lyhyesti tämän opinnäytetyön luvussa 4.1. Savon Median työskentelyta-

pojen peilaaminen kyseiseen teoriaan saattaisi tuottaa yhtiön analytiikan kehittämiselle 

konkreettisempia ehdotuksia kuin ne ehdotukset, joita itse tässä työssä esitin. Mutta 

koska ensisijainen tarkoitukseni oli tuottaa kehitysajatuksia sisällöntuottajille, en koe teh-

neeni asiassa suoranaista virhettä. En etenkään siksi, että analytiikkaan liittyvät kehitys-

ehdotukseni saivat kuitenkin Savon Medialta varsin positiivista palautetta. 

 

Yleisesti ottaen tutkimus tuntui palautteesta päätellen herättäneen Savon Mediassa oras-

tavaa kiinnostusta yleisöanalytiikkaa ja sen hyödyntämistä kohtaan. Tämä kertoo, että tut-

kimusprosessi onnistui olemaan osa muutosta, jota se käsitteli. Analytiikkakulttuuri vahvis-

tui, mistä olen mielissäni. 

 

Oli mielenkiintoista kuulla, että Savon Media suunnittelee toimittajiensa kouluttamista ana-

lytiikan tehokkaaseen käyttöön jo lähitulevaisuudessa. Yhtiö on selvästi matkalla kohti 

Cherubinin ja Nielsenin (2016) määrittelemää yleisöanalytiikan hyödyntämisen korkeinta 

tasoa, toimituksellista analytiikkaa. Matka on kuitenkin pitkä ja vaatii uutteraa toimituksen 

kouluttamista. 

 

Mielestäni yhtiö on alan kotimaisiin olosuhteisiin nähden hyvällä uralla, jolla sen kelpaa 

jatkaa eteenpäin. 

 

9.2 Aiheita jatkotutkimukselle 

Tutkimukseni jätti avoimeksi lukuisia kiinnostavia kysymyksiä. Esimerkiksi Savon Medialta 

saadussa palautteessa esiin nousseet ideat yhteistoimitus Uutissuomalaisen juttujen suo-

sion mittaamisesta ja digitilauksia tuottaneiden juttujen vertailusta kaikkiin verkkopalve-

lussa julkaistuihin juttuihin ovat hyviä. Näiden asioiden selvittäminen voisi tuottaa yhtiön 

sisällöntuotannolle erittäin hyödyllistä tietoa. 

 

Edellä mainittujen selvitysten tekemisessä on kuitenkin haasteensa. Tätä tutkimusta teh-

dessä ei esimerkiksi ollut teknisesti mahdollista saada dataa kaikista savonsanomat.fi-pal-
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velussa julkaistuista yksittäisistä jutuista. Myöskään yksittäisten juttujen tekijätietoja ei ol-

lut saatavilla, mikä teki Uutissuomalaisen tuottamien juttujen erittelyn mahdottomaksi. Tä-

mäntyyppisten tutkimusten tekeminen vaatii siis Savon Media Oy:n käytössä olevan tek-

niikan kehittymistä. 

 

Kiinnostavia olisivat myös selvitykset juttutyyppien ja skuuppien merkityksestä digitilaus-

ten synnylle. Skuupilla tarkoitetaan median ”omaa, yksinoikeudella hankkimaa jymy- tai 

kohu-uutista, jolla on merkitystä viestimien keskinäisessä uutiskilpailussa” (Kuutti 2006, 

203) ja juttutyypillä sitä, onko kyseessä vaikkapa reportaasi, uutinen, henkilökuva tai uu-

tiskone. Mikäli nämä muuttujat olisivat esillä Savon Median digitilausdatassa, tarkastelun 

voisi tehdä samalla tavalla kuin otsikoiden, juttuaiheiden ja juttuosastoiden analyysin 

tässä opinnäytetyössä. 

 

Talvella 2018–2019 Savon Media alkoi ensi kertaa kokeilla yksittäisten juttujen markki-

nointia sosiaalisessa mediassa. Markkinointisatsausten suhde saatuihin uusiin digitilauk-

siin olisi todennäköisesti yhtiötä tällä hetkellä eniten kiinnostava tutkimuksen aihe. Myös 

erilaisten digitilaustyyppien pitkän aikavälin sitouttavuus tarjoaisi aiheen tutkimukselle, 

joka olisi yhtiön digimurroksessa juuri nyt erittäin ajankohtainen. 

 

Kiinnostavia tuloksia voisi tarjota myös seurantatutkimus, jossa vuoden 2019 digitilausda-

taa tutkittaisiin samoin kuin tässä opinnäytetyössä tehtiin vuoden 2018 datalle. Se paljas-

taisi, missä määrin Savon Median tekemät yleisöanalytiikkaponnistelut tuottavat tulosta 

käytännön tasolla. 

 

Yleisöanalytiikan kehittyessä uutta tutkittavaa voi ilmetä teoriassa loputtomasti – aivan 

kaikista Suomen mediataloista. 

 

9.3 Lopuksi 

Savon Media Oy ei lopulta saavuttanut kunnianhimoista digitilaustavoitettaan vuonna 

2018. Tähtäimessä olleen sadan prosentin kasvun sijaan digi-only -levikit kohentuivat 

verkkopalvelun eri lehdissä 50–80 prosentin verran (Vänttinen 24.1.2019). Tarkkoja digi-

only -tilaajalukuja yhtiö ei kerro, liikesalaisuuteen vedoten. 

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessä minulle kävi nopeasti selväksi, että kasvutavoite oli epärea-

listinen. Lähtökohdat olivat liian vaikeat, koska yhtiöllä oli vain ja ainoastaan tavoite, mutta 

ei käsitystä, kuinka siihen päästään. Tilanteen muutosjohtamisen pohjana vaikutti olevan 

kuuluisa John P. Kotterin kahdeksan askeleen malli – ilman lukuisia keskeisiä askeleita. 
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Askelmallin mukaisesti organisaatioon oli aluksi luotu kiireen tuntu ja sitten muodostettu 

ohjaava ydintiimi (Appelbaum, Habashy, Malo & Shafiq 2012, 765–766). Jo kolmas askel 

– vision ja strategian kehittäminen – oli kuitenkin jäänyt puolitiehen. 

 

Kaikesta huolimatta Savon Median ei enää kannata muuttaa tavoitettaan. Viimeisimpien 

tietojen mukaan vuosi 2019 on alkanut digitilausten osalta huomattavasti vuotta 2018 lu-

paavammin. Pidän todennäköisenä, että yhtiö hivuttautuu vuoden aikana lähelle tavoitet-

taan – ja seuraavana vuonna ehkä jo saavuttaa sen. 

 

Kehitystä ei voi pitää ihmeenä. Savon Median tekemät satsaukset yleisöanalytiikkaan pi-

tävät sisällään juuri niin paljon potentiaalia kuin yhtiössä toivotaan. Jos yhtiö osaa valjas-

taa uuden teknologian oikealla tavalla avukseen, sisällön keskimääräisen kiinnostavuuden 

kasvu näyttää lähes väistämättömältä. Lopulta tämän pitäisi näkyä myös tilausluvuissa. 

 

Hieman ennen tämän opinnäytetyön valmistumista uutisoitiin, että Savon Media Oy:n 

emokonserni sai Google Digital News Innovation Fundilta mittavan rahoituksen analytiik-

kansa kehittämiseen (Ylä-Anttila 2019). Tarkoituksena on selvittää, miten tunneäly luo si-

toutumista digitaalisiin sisältöihin. Hankkeen lopullisia vaikutuksia voidaan toistaiseksi vain 

arvailla, mutta oletettavaa on, että se ei ainakaan hidasta analytiikkakulttuurin juurrutta-

mista osaksi toimitusten arkea – myöskään Savon Mediassa. 

 

Yleisöanalytiikasta ei pidä odottaa journalismin pelastajaa. Kaikki merkit viittaavat kuiten-

kin siihen, että se on tullut jäädäkseen. 

 

Pekka Nykäsen sanoin: ””Analytiikka – – ohjaa journalismia suuntaan, jossa sitä on mah-

dollista jatkossa ylipäätään harjoittaa.” (2017a.) 
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Asunnot, rakentaminen 

Autot 

Henkilöhaastattelut 

Historia 

"Human interest" 

Julkkikset (ja TV) 

Kauneus, seksi 

Kaupunginosat/kylät 

"Kiistat" 

Kotieläimet 

Koulutus 

Kulttuuri 

Kuntauutiset 

Kuolemat 

Kuvasarjat 

Liikenne 

Listat 

Luonto, ympäristö 

Maahanmuutto 

Maanpuolustus 

Maa- ja metsätalous 

"Moraliteetit" 

Näköislehti 

Omat kilpailut 

Onnettomuudet 

Politiikka (ja yhteiskunta) 

Reportaasit 

Rikokset, oikeus, poliisi 

Ruoka (ja ravintolat) 

Sosiaalikysymykset 

Sää 

Talous 

Tapahtumat 
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Terveys 

Tiede 

Tietotekniikka (ja pelit) 

Työelämä 

Uhkapelit 

Urheilu 

Uskonto 

Videot 
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Liite 2. Powerpoint-esitys analyysin tuloksista Savon Medialle 
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