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1 Johdanto 

 
Opinnäytetyöni aiheena on kuvata Muutostarinat-podcast-sarjan (https://sound-

cloud.com/user-831157512) tekemisen vaiheet siitä näkökulmasta, kuinka podcastille 

hankitaan yleisö ja sivuan sitä, kuinka podcastilla voi ansaita rahaa sitten kun kuulijoita on 

riittävästi. 

 

Muutostarinat-podcast on minun ja Jenni Koskensuun yhdessä konseptoima, toteuttama 

ja tuottama kymmenen jakson podcast-sarja, jota julkaisemme SoundCloudissa. Podcast-

sarjamme on kuunneltavissa myös Spotifysta sekä iTunesista. 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa kuvaan projektimme vaiheet vain 

omasta näkökulmastani. Kaikki työssäni esiintyvät pohdinnat ovat vain omiani.  

 

Olemme tehneet podcast-sarjan yhdessä ja jakaneet työvaiheet tasapuolisesti, toki vah-

vuuksiamme hyödyntäen. Työn lopussa on erittely yhden podcast-jakson ajankäytöstä. 

Tulen käymään eri vaiheiden kuvauksien yhteydessä tarkemmin työnjakoa ja vahvuuksi-

amme. 

 

Työni tarkoitus on kuvata tekemisen vaiheet riittävän yksityiskohtaisella tavalla, jotta siitä 

olisi mahdollisimman monelle podcastin aloittamista suunnittelevalle hyötyä. Tarkastelen 

projektimme onnistumista ja pohdin, mitä tekisimme toisin, jos aloittaisimme projektin nyt. 

Samalla pohdin, mikä on se resepti, joka saa podcastin menestymään. 

 

Podcastit ovat tällä hetkellä suosittuja ja niitä tekee yhä useampi. Kuunnelluimpia podcas-

teja ovat bloggaajien tai muuten julkisuudesta tunnettujen henkilöiden tekemät podcastit. 

Podcastit mahdollistavat uudenlaisen tavan tutustua henkilöön ja hänen ajatuksiinsa vielä 

syvällisemmin. 

 

Suomessa podcastit löysivät ison yleisön bloggaajien kautta. Bloggaajat ovat usein ensim-

mäisten joukossa tutustumassa uusiin median ja sisällöntuotannon muotoihin. Ennen pod-

castien suosiota ne tunnettiin enimmäkseen radio-ohjelmien tallenteina. 

 

Olen kirjoittanut Endorfiinikoukussa-nimistä blogia vuodesta 2010 saakka. Bloggajana 

olen päässyt seuraamaan läheltä media-alan muutosta. Olen kiinnostunut viestinnän eri 

muodoista ja seuraan sosiaalista mediaa omasta kiinnostuksestani erilaisia ilmiöitä ja ih-
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misiä kohtaan. Olen opiskellut uusia kanavien käyttöä ja viestinnän uusia muotoja sitä mu-

kaa kun niitä on tullut. Bloggaajat ovat usein yhden ihmisen mediatoimistoja, jotka tuotta-

vat tekstien lisäksi valokuvia, videoita ja nyt viimeisimpänä aluevaltauksena myös au-

diosisällöt.  

 

Halusimme tehdä podcast-sarjastamme sellaisen, jollaista mielestämme ei vielä ole, ja jol-

laista itse haluaisimme kuunnella. Kriteereinämme podcastin tekemiselle oli se, että 

teemme sitä toimittajina ja ammattimaisella otteella, mutta halusimme ohjelmamme ole-

van myös viihdyttävää kuunneltavaa.  

 

Podcast-tarjontaa on valtavasti ja hyvää sisältöä on internet pullollaan, mutta miten hyvä 

sisältö tavoittaa oikean kohderyhmän ja löytää oman yleisönsä? Tähän pureudun opin-

näytetyössäni.  
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2 Podcast  

 
Podcastit ovat verkossa julkaistavia äänitiedostoja, joita voi kuunnella itselle sopivana 

ajankohtana. Podcasteja voi kuunnella usean eri sovelluksen tai palvelun kautta tai ladata 

omalle laitteelleen kuunneltavaksi. (Aalto 17.10.2005)  

 

Podcastien jakelijoita on paljon ja suurin osa podcasteista ovat samaan aikaan kuunnelta-

vissa useamman eri jakelijan kautta. Jakelijoiden kautta podcast-tiliä voi seurata, jolloin 

uuden jakson ilmestymisestä saa ilmoituksen puhelimeen. Suurimpia jakelijoita Suomessa 

ovat Applen ja Googlen omat podcast-sovellukset, Spotify, Sanoman omistama Supla, 

Bauer Median RadioPlay ja Yleisradion Areena.  

 

Podcast-sisältöjä on valtavasti eri aiheista ja niitä tehdään monella tavalla. Tyypillisimpiä 

podcastin toteutusmuotoja on toimitettu ja tuotettu ammattimainen sisältö, joka usein on 

myös journalistista sisältöä. Toinen tällä hetkellä suositumpi podcastin sisältömuoto on va-

paampi keskustelumuotoinen sisältö, jota tehdään kotikutoisella otteella.  

 

Usein podcastien ympärille muodostuu tiivis samanhenkinen ryhmä podcastin aihepiiristä 

kiinnostuneista ihmisistä. Podcast on mediana poikkeuksellisen intiimi ja sen yleisö on 

usein varsin sitoutunutta, tämän ansiosta aito vuorovaikutus on mahdollista podcastin 

muissa kanavissa. (Saukko 2018) 

 

Podcastit ovat audiomuotoista sisältöä, jota julkaistaan sarjoina, mutta myös radiokanavat 

lataavat ohjelmiaan kuunneltavaksi audiotiedostoksi, eli podcasteiksi. Tällä hetkellä on 

yleistymässä podcastien julkaiseminen äänitiedoston lisäksi myös videomuodossa YouTu-

bessa. Näistä puhutaan videopodcasteina tai vodcasteina. Opinnäytetyössäni käsittelen 

pelkästään audiomuotoisen podcastin tekemistä. (Metropolia 2018) 
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(RadioMedia, Podcast-tutkimus 2018) 

 

Podcastien suosio on kasvanut viime vuosina hurjasti. Podcasteja kuunnellaan usein 

muun toiminnan lomassa. Tyypillisin kuunteluaika on illalla klo 18-22. Tällä hetkellä noin 

miljoona suomalaista kuuntelee podcasteja, mutta moni aikoo lisätä podcastien kuuntele-

mista lähitulevaisuudessa. (Podcast-tutkimus 2018) 

 

2.1 Podcastin synty ja historia 

 

Podcastit syntyivät vuonna 2004, jolloin kaksi amerikkalaista ohjelmistosuunnittelija ja 

RSS-syötteen kehittäjä Dave Winer ja tv-toimittaja Adam Curry keksivät, miten RSS-syö-

tettä voi hyödyntää myös audiotiedostojen jakamiseen ja kuinka audiotiedostot saa kopioi-

tua iPodiin tai muuhun audiotiedostoja toistaviin laitteisiin. (Cangialosi 2008) 

 

RSS-syöte mahdollistaa podcastien jakamisen. RSS on lyhenne sanoista Really Simple 

Syndication ja se tarkoittaa XML-kieleen perustuvaa verkkosyötemuotoa, jonka avulla voi 

tilata itseään kiinnostavan sisällön yhteen paikkaan. Tätä toimintoa käytetään myös uutis- 

ja blogisisällön seuraamiseen. (Cangialosi 2008) 

 

Sana podcast tai podcasting tulee sanoista iPod ja broadcasting, joka tarkoittaa äänimuo-

toista lähetystä. Myöhemmin ”pod” on uudelleenmääritelty lyhenteeksi sanoista ”portable 

on demand”, joka kuvaa podcastien ydinajatusta siitä, että se on saatavilla missä vain ja 

silloin kun kuulijalle parhaiten sopii. (Wikipedia) 
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Suomessa ensimmäiset podcastit julkaistiin vuonna 2005, mutta suuremman suosion pod-

castit ovat saaneet vasta viime vuosina ja niiden suosion on ennustettu kasvavan tulevina 

vuosina. (Podcast-tutkimus 2018)  

 

2.2 Podcastin rooli mediakentässä 

 

Mediaa kulutetaan nykyään eri tavoin kuin ennen. Yhä useampi kuluttaa mediaa itselleen 

parhaiten sopivana ajankohtana. Myös televisio-ohjelmia katsotaan erilaisilta alustoilta, 

joista katseluajan voi itse valita. Sosiaalinen media ja älypuhelimet ovat muuttaneet käy-

täntöjämme mediankäytön suhteen. Sosiaalisen median käyttö on Taloustutkimuksen 

teettämän tutkimuksen mukaan lisääntynyt. Alle 34-vuotiaiden median käyttöön kuluvasta 

ajasta 40 % menee yhteisöpalvelujen käyttämiseen. (Podcast-tutkimus 2018) 

 

Kansallisen radiotutkimuksen mukaan podcasteja kuuntelee kuukausittain noin miljoona 

suomalaista, joka tarkoittaa 29 prosenttia suomalaisista. Miehet kuuntelevat podcasteja 

hiukan naisia enemmän: miesten osuus 55 %, naisten osuus 47 %. Podcasteja kuunnel-

laan erityisesti iltaisin muiden medioiden primetimen jälkeen.  

 

 
(Kuva: RadioMedia, podcast-tutkimus) 

 

Mediakenttä on älypuhelimien myötä pirstaloitunut ja viihteellistynyt. Uutisia tulee koko 

ajan kiihtyvällä tahdilla. Nuorempi väestö ei seuraa samalla tavalla perinteisiä uutisia, 

vaan uutiset saadaan sosiaalisen median kautta kavereiden jakamina tai seuraamiensa 

sosiaalisen median vaikuttajien kautta. Sosiaalisen median algoritmit tekevät uutisoinnista 
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ja tiedonsaannista yhä kapeampaa, sillä algoritmit syöttävät sellaista sisältöä, josta sosi-

aalisen median käyttäjä on ennestään kiinnostunut.  

 

Tällä hetkellä aitous on muoti-ilmiö. Nyt halutaan kuulla ihmisten aitoja tarinoita ja nähdä 

tunteita. Tätä edelsi buumi, jolloin kaikki sosiaalisen median sisältö mahdollisimman vii-

meisteltyä. 

 

Parhaillaan meneillään oleva podcast-buumi muistuttaa 2010-luvun alun blogibuumia, jol-

loin monet kokeilivat, saisivatko he oman bloginsa menestymään. Blogit ammattimaistui-

vat tuosta muutaman vuoden päästä, jolloin syntyi ensimmäisiä ammattiblogeja, joiden kir-

joittajat ansaitsivat elantonsa blogin kirjoittamisella sekä muulla sisällöntuotannolla. En-

nustan podcastien kanssa käyvän samalla tavalla. Podcast-mainonta ja sisältöyhteistyöt 

ovat vielä niin uutta, ettei siitä ole vielä kovinkaan paljoa kokemusta. 

 

Blogien suosio on alkanut hiipua, koska ihmisillä on koko ajan vain vähemmän aikaa ja 

kiinnostusta lukemiseen. Tällä hetkellä blogikentässä menestyvät laadukkaat ja aikakaus-

lehtimäisesti tuotetut blogit. 

 

Podcastit mahdollistavat saman kuin blogit, mutta kuulija voi saada niistä parhaimmillaan 

vieläkin enemmän irti, koska podcastien kuunteleminen ei ole yhtä sitovaa, kuin lukemi-

nen tai videoiden katselu. Puhuttu sisältö mahdollistaa syvällisemmän kokemuksen, koska 

se sisältää myös äänenpainot, joista kuulee herkästi pienetkin vivahteet. Podcastissa ai-

heita voi käsitellä laajemmin kuin blogeiteksteissä. 

 

Podcastit ovat usein vain yksi osa jotakin laajempaa kokonaisuutta. Useimmilla podcas-

taajalla on podcastin julkaisualustan lisäksi käytössään myös useita sosiaalisen median 

kanavia ja mahdollisesti myös jokin nettisivu, joka täydentää podcastin sisältöä. Menesty-

vän podcastin ylläpitäminen vaatii jatkuvaa markkinointia ja kommunikointia kuulijoiden 

kanssa. 

 

Podcasteja hyödynnetään myös nykyään myös yritysten viestinnässä erilaisin keinoin. 

Parhaillaan myös lehtitalot käynnistelevät erilaisia podcast-tuotantoja täydentämään tar-

jontaansa.  
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3 Podcast-sarjan konseptointi ja tuottaminen 

 
3.1 Lähtötilanne 

 
Aloitimme Jenni Koskensuun kanssa podcast-sarjan suunnittelun tammikuussa 2019. 

Olimme olleet samalla radiotyön kurssilla syyslukukaudella. Radiotyön kurssilla toteu-

timme toimeksiannon mukaisen podcast-jakson osana isompaa kokonaisuutta. Yhteis-

työmme sujui vaivattomasti ja löysimme nopeasti luontevan tavan työskennellä yhdessä, 

vaikka emme tunteneet toisiamme ennestään. Ensimmäistä yhteistä podcastia tehdes-

sämme keskustelimme Suomen podcast-tarjonnasta ja olimme samaa mieltä siitä, että 

sellainen podcast puuttuu, joka olisi sopivasti viihteellinen asiaohjelma, jota tehtäisiin jour-

nalistisella otteella. Löimme kurssin päätteeksi kättä päälle ja sovimme, että joululoman 

jälkeen aloitamme tällaisen podcast-sarjan tekemisen.  

 

Olemme Jennin kanssa taustoiltamme ja luonteiltamme hyvin erilaisia. Meillä on erilainen 

työhistoria ja kiinnostuksen kohteemme poikkeavat toisistaan, mutta meitä kuitenkin yh-

distää utelias elämänasenne ja kiinnostus ihmisiä kohtaan. Erilaisuutemme on tehnyt yh-

teistyöstämme erityisen hedelmällistä, sillä kummallakin on sellaisia vahvuuksia, mitä toi-

sella ei ole. Tämän ansiosta olemme saaneet jatkuvasti oppia toiselta uutta. 

 

Työparillani Jennillä on aiempaa työkokemusta sekä ammatillinen koulutus radiotyön teke-

misestä, mutta itselleni kaikki oli aivan uutta. Minulla puolestaan on kokemusta bloggaa-

misesta, sosiaalisesta mediasta sekä työkokemusta markkinoinnista. Olen kirjoittanut 

kymmenen vuotta urheiluun ja hyvinvointiin keskittyvää blogia. Tuona aikana olen ehtinyt 

verkostoitua moneen suuntaan ja blogityöni vuoksi seuraan ajankohtaisia ilmiöitä ja kes-

kustelunaiheita tarkasti. En halunnut aloittaa podcastia henkilöbrändini kautta ja niistä ai-

hepiireistä, joita käsittelen blogissani. Halusin oppia uutta ja kehittyä ammatillisesti ja 

tehdä podcastia nimenomaan toimittajana, en Endorfiinikoukussa-Elinana.  

 

Ennen podcastimme aloittamista tutustuimme Suomen suosituimpiin podcasteihin ja ana-

lysoimme näiden suosiota. (Sulopuisto 2.1.2019) Yhteneväistä kuunnelluimmissa podcas-

teissa oli se, että tekijät olivat ennestään tunnettuja sosiaalisen median vaikuttajina, blog-

gaajina tai julkisuuden henkilöinä. Kuunnelluimpien podcastien joukossa ei ollut kovinkaan 

montaa journalistisella otteella toteutettua sisältöä, vaan sisällöt olivat usein kahden tai 

kolmen henkilön keskinäistä jutustelua vaihtuvista aiheista.  
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Näkemykseni mukaan tämän kaltaisten podcastien suosio perustuu siihen, että podcas-

taaja on syystä tai toisesta kiinnostava henkilö, josta saa podcastin kautta uudenlaisen 

näkökulman. Podcastissa tämä henkilö antaa itsestään samaistuttavamman kuvan kuin 

esimerkiksi sosiaalisen median tai blogin kautta, joissa julkaistaan viimeisteltyä, suunnitel-

tua ja aikakauslehtimäistä sisältöä. Tästä hyvänä esimerkkinä Nonsense podcast, jota te-

kevät Alexa Dagmar ja Linda Juhola. He ovat tulleet tunnetuiksi blogiensa kautta ja laajen-

taneet sisällöntuotannon kanaviaan sosiaaliseen mediaan, YouTubeen ja nyt myös pod-

castiin. (Turunen 29.3.2019) 

 

Halusimme aloittaa podcastien tekemisen intohimosta audioviestintää kohtaan, halusta 

oppia radiotyötä sekä siitä toiveesta, että voisimme tulevaisuudessa ansaita elantomme 

podcasteja tekemällä. Sitä ennen podcast-sarja täytyy konseptoida ja miettiä kenelle oh-

jelmaa tehdään ja viimeisenä vaikein osuus: ohjelmalle täytyy löytää kuulijat tai kuulijoiden 

täytyy löytää meidän podcast.  

 

Teimme podcast-sarjaa kaiken muun elämän ohella omalla ajalla ja niillä resursseilla, joita 

meillä oli käytettävissä. Emme perehtyneet yhtä radiokurssia enempää podcastin tekemi-

sen teoriaan, vaan siirryimme hyvin nopeasti suunnittelusta toimintaan. Tekemisen kautta 

oppiminen on minulle tyypillistä. Toimin vahvasti intuition ohjailemana ja uskallan kokeilla 

rohkeasti erilaisia tapoja ja muuttaa toimintaa, jos näyttää, että jokin ei toimi. Minulla on 

meistä kahdesta ehkä herkemmin jalka kaasulla. 

 

3.2 Kohderyhmän määrittely 

Kohderyhmän määrittely on tärkeää ennen kuin aloittaa uuden tuotteen tai palvelun mark-

kinointia. Tässä tapauksessa tuote on podcast-sarja ja kuulijat ovat asiakkaitamme. Koh-

deryhmän määrittely on keskeistä, koska sen avulla täytyy samalla pohtia sitä, miten oma 

tekeminen poikkeaa kilpailijoista. Mikä on meidän erikoisuutemme? Mitä meillä on tarjota 

kuulijoille, mitä muilla ei ole? Millä tavoin erotumme muista ja minkälaisia ihmisiä halu-

amme tavoittaa? Mitään tuotetta ei kannata yrittää markkinoida kaikille ja pyrkiä miellyttä-

mään mahdollisimman laajaa joukkoa, koska silloin kaikki vaiva valuu hukkaan. Kaikkia ei 

voi miellyttää. Mitä yksilöidympi ja tarkempi oma kohderyhmä ja oman tuotteen erottuvuus 

on, sitä helpompaa on tuotteen markkinointi. (Kotler & Armstrong 2001, 244–249) Podcas-

tien ympärille usein muodostuu pienempiä, mutta sitäkin sitoutuneempien kuulijoiden 

joukko, jotka ovat kiinnostuneet samanlaisista asioista.  
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Kohderyhmän määrittely kannattaa aloittaa luomalla asiakasprofiileja, joille luodaan kuvi-

tellut elämäntilanteet tarpeineen ja haasteineen. Näiden avulla pyritään ymmärtämään 

markkinoinnin haasteet sekä se, minkälainen sisältö valittua kohderyhmää puhuttelee. 

(Rauhala & Vikström 2014) 

 

Aloitimme podcast-sarjan konseptin suunnittelun määrittelemällä kohderyhmämme. Halu-

simme tavoittaa podcastillamme kaltaisiamme aikuisia, jotka ovat kiinnostuneet yhteiskun-

nallisista asioista ja haluavat ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja kulttuurien monimuotoi-

suutta. Kohderyhmämme on 30-45-vuotiaat, jotka ovat tiedostavia, kouluttautuneita ja ha-

luavat oppia uusia asioita.  

 

Kohderyhmän määrittely ja ymmärtäminen on keskeistä sisältöjen tekemisessä. Oma koh-

deryhmä täytyy pitää kaikessa tekemisessä kirkkaana mielessä. (Geller 2011, 3–4) Sisäl-

töjä tehdään yleisölle, he ovat meidän asiakkaitamme, joita haluamme palvella mahdolli-

simman hyvin. Ilman yleisöä podcast ei voi menestyä.  

 

Otimme selvää, minkälaiset ihmiset kuuntelevat podcasteja ja minkälaiset podcastit ovat 

tällä hetkellä suosiossa. Podcast-tutkimuksen mukaan podcasteja kuuntelee nuoret aikui-

set, joista valtaosa on alle 45-vuotiaita. Miehet kuuntelevat podcasteja hiukan naisia 

enemmän. Lähes 90 prosenttia alle 30-vuotiaista tietää, mitä podcastit ovat, sitä vanhem-

mat hiukan huonommin. Podcastit ovat nuoremman väestön juttu, mutta uskon, että keski-

ikäiset naiset tulevat vielä löytämään podcastit. Ehkä heitä kiinnostavaa sisältöä ei vielä 

ole niin paljon tarjolla kuin nuoremmille suunnattua sisältöä. Olettamustani tukee myös tut-

kimustulos, jossa sanotaan, että joka neljäs kyselyyn vastannut (N=1081) aikoo jatkossa 

kuunnella enemmän podcasteja. Meidän kohderyhmämme ei ole vielä löytänyt podcastien 

pariin. (Podcast-tutkimus) 

 

Podcasteja kuunnellaan eniten älylaitteilla, kotona, ilta-aikaan prime timen jälkeen kotitöitä 

tehdessä. Toiseksi eniten podcasteja kuunnellaan matkustaessa ja kolmanneksi eniten 

kuunnellaan keskittyen vain podcastin kuuntelemiseen.  

 

3.3 Storytelling 

 

Tarinat ovat ihmisten vanhin riippuvuus. Kautta aikojen olemme oppineet asioita tarinoi-

den kautta. Se on inhimillinen tapa kommunikoida ja välittää tietoa. Tarinoita on käytetty 

selviytymisen kannalta välttämättömän tiedon välittämiseen. Tarinoiden avulla on opittu 
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keinoja toimia sosiaalisissa tilanteissa toisten ihmisten jaettujen kokemusten kautta. Tari-

nat ovat yhdistäneet kansoja ja tiivistänyt yhteenkuuluvuuden tunnetta. Olemme voineet 

myötäelää toisen kokemaa ja asettua toisen asemaan. Tarinat ovat myös viihdyttäneet ja 

niiden avulla on voitu paeta hetkeksi arjesta kuviteltuun todellisuuteen. Ihmisyyden ydintä 

on myös pohdittu tarinoiden kautta – miten maailma on syntynyt ja mitä kuoleman jälkeen 

tapahtuu. (Rauhala & Vikström 2014, 56–60) 

 

Elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja dramaturgi Jan Forsström määrittelee tarinan niin, että 

tarinassa on aina oltava alkutilanne, jonka jälkeen tapahtuu jokin käänne tai muutos, jonka 

jälkeen on lopputulos. Alun ja lopun on liityttävä toisiinsa. (Rauhala & Vikström 2014, 59) 

 

Tarina on usein tehokkaampi tapa koskettaa yleisöä kuin vaikkapa ohje. Tarina jättää kuu-

lijalle tilaa omille oivalluksille. Kuulija voi käydä mielessään läpi tarinan tapahtumia ja liit-

tää ne omiin elämänkokemuksiinsa ja luoda niille merkityksiä.  

 

Tarinan rakenne 
 

Lähtötilanne Mistä tarina alkaa? 

Toimija/ 
päähenkilö 

Tarina ei toimi passiivimuodossa, että tarinaan voi samaistua. 

Tavoite/ 
motiivi 

Mitä päähenkilö haluaa? Mitä hän tavoittelee? 

Tapahtuma Erilaiset tapahtumat kuljettavat tarinaa eteenpäin.  

Konflikti/ 
haaste/ 
vaikeus 

Ilman minkäänlaisia jännitteitä tarina kuolee. Tarinaan kuuluu 

olennaisesti konflikti, ongelma, ristiriita tai haaste. Draama imai-

see huomiomme. Vaikeuksia kokevaan päähenkilöön on hel-

pompi samaistua ja saa sympatiamme. 

Muutos Toimijoissa tai asioissa täytyy tapahtua jonkinlainen muutos. Muu-

toksen ei tarvitse olla iso.  

Tunne-elementti Tarinalle on ominaista, että tapahtumita kertomiseen on lisätty 

eräänlainen emotionaalinen taso. Tavoitteena on usein puhutella 

järjen lisäksi tunnetta. 

(Rauhala & Vikström 2014, 63)  

 

3.4 Konspetin suunnittelu 

Podcast-konseptilla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä valmis podcast-sarja tulee pitämään si-

sällään. Konseptin valinnan yhteydessä päätetään jaksojen aihepiirit, joita podcast-sarja 
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tulee käsittelemään. Pohditaan, minkälaisia vieraita podcastiin halutaan ja mitä heidän 

kauttaan pyritään viestimään. Kuinka monta vierasta ja toimittajaa on yhdessä jaksossa. 

Pohditaan toimittajien rooli. Mikä podcastin tavoite on ja mitä sillä halutaan saavuttaa. 

Konsepti sisältää päätöksen julkaisuaikataulusta, jaksojen määrästä ja kestosta. Konsepti 

paketoidaan valitsemalla valmiille lopputulokselle nimi, joka antaa jonkinlaisen lupauksen 

siitä, mitä konsepti sisältää.   

 

Valittuamme podcastillemme kohderyhmän ryhdyimme miettimään, minkälaista podcast-

sarjaa alamme tekemään. Pysyimme alkuperäisessä ajatuksessa, josta koko homma sai 

alkunsa; Halusimme luoda sellaisen podcast-sarjan, jota itse haluaisimme kuunnella ja 

sellaisen, jollaista ei mielestämme vielä ole.  

 

Aika nopeasti päätimme, että podcastimme keskittyy ihmisiin ja ihmisten tarinoihin. Halu-

amme jakaa erilaisten ihmisten tarinoita, joiden kautta voisimme oppia elämästä uusia asi-

oita ja joiden kautta pääsisimme tutustumaan erilaisiin maailmoihin. Ydinajatuksena meillä 

oli halu ymmärtää ihmisten poikkeavia ja kummallisiakin valintoja ja elämäntyylejä. Halu-

simme kuulla ihmisten tarinoita ja jakaa ne siten, että jokainen kuulija voisi jakson kuun-

neltuaan nähdä käsiteltävän aiheen edes hiukan uudessa valossa ja saada sitä kautta 

uutta ajateltavaa.  

 

Podcastimme konsepti lähti rakentumaan ihmisten tarinoiden ja niiden ymmärtämisen ym-

pärille. Halusimme, että tarinat olisivat sellaisia, että ne saisi liitettyä osaksi isompaa koko-

naisuutta tai jotakin yhteiskunnallista ilmiötä. Kiinnostavat tarinat liittyvät yleensä jonkinlai-

seen elämän taitekohtaan, jossa on opittu itsestä tai elämästä jotakin uutta. Päätimme 

keskittyä muutoksen hetkiin, muutostarinoihin.  

 

Tärkeänä ohjenuorana meille itsellemme halusimme pitää sen, että olemme podcastis-

samme kuuntelemassa tarinaa ja välittämässä tarinaa kuulijoille. Pohdimme paljon sitä, 

minkälaisen roolin ohjelmassa otamme. Halusimme pitäytyä toimittajina, mutta samalla 

myös ymmärtäjänä ja tietynlaisena tulkkina tai siltana erilaisten maailmojen välissä. Aluksi 

valitsimme podcastimme nimeksi "Kuulolla, Elina ja Jenni" juuri tuosta syystä, kun halu-

simme, että nimi välittäisi ajatuksemme roolistamme kuuntelijoina ja ymmärtäjinä. 

 

Podcast-sarjamme tärkein elementti on vieras ja hänen henkilökohtainen tarinansa. Tä-

män lisäksi päätimme, että jokaiseen jaksoon haastattelemme kulloiseen aiheeseen liitty-

vää asiantuntijaa, jonka avulla aiheen voi liittää hiukan laajempaan perspektiiviin. Konsep-

tin suunnitteluvaiheessa päätimme myös muut ohjelman kiinteät elementit, kuten sen min-

kälaisen rakenteen valitsemme jaksoihin.  
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Valitsimme ohjelmamme pituudeksi maksimissaan puoli tuntia ja mieluiten hiukan alle, 

jotta sen kuunteleminen olisi psykologisesti helpompi aloittaa, koska se ei veisi niin kauaa 

aikaa. Puoli tuntia on sellainen aika, joka on useimmiten mahdollista käyttää podcastin 

kuuntelemiseen. Se on usein se aika mikä käytetään paikasta toiseen siirtymiseen.  

 

Jaksojen synopsis: 
 

1. Podcastin ohjelmatunnus  

2. Vieraan tarina hänen kertomana 

3. Toimittajan juonto päivän aiheeseen, näkökulma 

4. Keskustelua päivän aiheesta 

5. Vieras esittää kysymyksen tai pohdinnan aiheen kuulijoillemme 

6. Ohjelmatunnus ja kuulijoiden ohjaaminen someen jatkamaan keskustelua 

 

3.5 Podcast-sarjan nimeäminen 

 

Podcast-sarjan konseptin muut osat saimme päätettyä vaivattomasti, mutta podcastin ni-

men valitseminen oli vaikeampi juttu. Podcastin nimen täytyisi kuvata podcastin ideaa, olla 

sopivan lyhyt ja konkreettinen, mutta kuitenkin mieleenpainuva. Podcast-sarjamme ydin-

ajatus on ihmisten tarinat ja niiden avulla maailmankuvan laajentaminen. Ihastuimme aja-

tukseen, että podcastimme nimi välittäisi tätä ajatustamme siitä, että toimimme kuulijoina 

ja tarinan välittäjinä kuulijoille. 

 

Nimeä pohtiessamme listasimme muutosta kuvaavia sanoja ja sanontoja, mutta mieles-

tämme kaikki vaihtoehdot olivat liian itsestään selviä tai yksinkertaisia emmekä olisi halun-

neet valita niitä. Olisimme halunneet, että nimemme on jollakin tavalla erottuva tai oival-

tava. Valitsimme podcastimme nimeksi Kuulolla, Elina ja Jenni. (Perustelut nimivalintaan 

kerroin edellisessä kappaleessa.) 

 

Ensimmäisen jakson julkaisemisen jälkeen saimme kahdelta radiotyön opettajaltamme ja 

eräältä tuotantoyhtiöltä palautetta nimestä, että podcatin nimen täytyisi kuvata paremmin 

podcastin sisältöä. Konkreettinen ja kuvaava nimi helpottaisi saamaan kuulijoita sekä 

markkinointi olisi helpompaa, jos jo nimi antaa vihjeen ohjelman sisällöstä. 
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Listasimme jälleen vaihtoehtoja, mutta tällä kertaa pidimme mielessä sen, että podcastin 

idean täytyy avautua nimen avulla. Emme millään olisi halunneet päätyä näin tylsään ni-

mivaihtoehtoon, mutta lopulta päädyimme kaikista konkreettisimpaan ja kuvaavimpaan, 

joka ei kyllä jätä mitään arvailujen varaan. Lopulliseksi nimeksi tuli Muutostarinat. 

 

3.6 Sisällön suunnittelu ja aiheiden valinta 

 

Konseptia suunnitellessamme makustelimme erilaisia sisältö- ja aihevaihtoehtoja ja sa-

malla meille rupesi muotoutumaan käsitys siitä, minkälaiset sisällöt ja tarinat sopivat mei-

dän podcast-konseptiimme. Ajattelemme, että jokainen ihminen on kiinnostava ja etenkin 

muutostarinat ovat kiinnostavia. Muutoksen keskellä ihminen joutuu pohtimaan elä-

määnsä ja arvojaan monesta näkökulmasta. Muutoksen läpikäyneellä ihmisellä on muille 

paljon annettavaa. 

 

Muutos vaatii aina syvällisempää pohdintaa, omien arvojen perinpohjaista tarkastelua ja 

kipuakin. Muutos voi joskus tulla pakotettuna tai sen myötä, kun tutustuu itseensä ja ar-

voihinsa paremmin. Muutokseen ei koskaan sopeuduta hetkessä. Muutoksen läpikäynyt 

ihminen on aina pohtinut muutoskohtaa useammasta näkökulmasta ja joutunut mahdolli-

sesti kohtaamaan monenlaisia tunteita. Kaiken tämän jälkeen hän osaa vastata vaikeisiin-

kin kysymyksiin aiheeseensa liittyen. Juuri tämän vuoksi muutostarina on kiinnostava ja 

juuri tämän vuoksi meillä on mahdollisuus oppia toisen ihmisen tarinan avulla. 

 

Listasimme ylös kiinnostavia aiheita ja mahdollisia vieraita, joiden tarinan haluaisimme 

päästä jakamaan. Halusimme valita aiheita, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä tai 

kiinnostavia. Useimmat aiheet olivat sellaisia, jotka ovat parhaillaan ajankohtaisia ja niistä 

käydään julkista keskustelua. Aiheiden valintaa helpottaaksemme seurasimme aktiivisesti 

mediaa, sosiaalista mediaa ja eri keskustelupalstoja, joista poimimme kiinnostavia näkö-

kulmia ja eritysesti havaintoja ristiriitaisuuksista. Olimme hämmästyttävän yksimielisiä 

siitä, minkälaisia tarinoita ja aiheita haluamme valita podcastiimme.  

 

Valeria Gellerin mukaan ennen jokaisen aiheen valintaa täytyy kysyä itseltään seuraavat 

kysymykset: 

 

• What's in this for me-your listener? 

• Is it relevant? 

• Does it matter? 

• Do you care? 
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• Can you make the audience care? 

 

(Geller 2011, 303) 

 

Listallemme päätyi paljon sellaisia aiheita, jotka ovat meille ennestään vieraita tai jotka he-

rättivät meissä ristiriitaisia ajatuksia tai jopa kummastusta sekä myös aiheita, joista 

olimme itse ennestään kiinnostuneita ja joista meillä oli jo tietoa tai kokemusta.  

 

Vaikeiden aiheiden valintaperusteena oli halu ymmärtää, miksi joku suhtautuu kielteisesti 

vaikkapa maahanmuuttajiin tai miksi joku haluaa muokata ulkonäköään epäluonnolliseksi 

tai haluaisimme kuulla, minkälaista elämä uskonnollisessa yhteisössä on. Muun muassa 

tällaisiin tarinoihin halusimme paneutua. 

 

Päätimme ensimmäisen jakson aiheen ja lähdimme kokeilemaan konseptiamme käytän-

nössä. Olimme ensimmäiseen pilottijaksoomme tyytyväisiä ja huomasimme, että konsep-

timme on mielestämme toimiva ja päätimme lukita konseptin, tosin olemme uusien jakso-

jen myötä tehneet vielä pieniä muutoksia ja parannuksia. 

 

Emme tässä vaiheessa lyöneet lukkoon aihevalintoja tai jaksojen lukumäärää tai julkai-

surytmiä.  

 

3.7 Vieraiden valinta 

 

Valitsimme podcast-jaksoihimme vieraita joko sen perusteella, että tiesimme henkilön tari-

nan ennalta ja haluaisimme syventyä siihen jostakin tietystä näkökulmasta tai valitsimme 

aiheen, josta on käyty yhteiskunnallista keskustelua ja etsimme aiheeseen sopivan vie-

raan. 

 

Olen blogityöni vuoksi seurannut viimeisen vuosikymmenen ajan tiiviisti mediaa ja tunnen 

hyvin ne aiheet, joita uuden ammattikunnan (bloggaajat, vloggaajat, sosiaalisen median 

vaikuttajat) edustajat käsittelevät medioissaan. Tätä kautta olen kerryttänyt tietoa useista 

eri aihepiireistä ja verkostoitunut laajasti. Mielestäni olen hyvin perillä siitä, mistä milloinkin 

puhutaan ja mitkä aiheet kiinnostavat tai herättävät keskustelua. Vieraiden hankkimiseen 

hyödynsin osaamistani ja verkostojani. Henkilöbrändini tunnettuus on saattanut auttaa vie-

raiden hankinnassa. Useat vieraat ovat minun verkostojeni kautta löytymiä. 
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Alussa ajattelimme, että haluaisimme jakaa ihan tavallisten ihmisten tarinoita. Mutta jos 

podcastille haluaa saada kuulijoita ja haluaa saada sen kasvamaan ilman suuren henki-

löbrändin tukea, kiinnostavan ja tunnetun vieraan valitsemisella on valtavan suuri merki-

tys. Ennalta suurelle yleisölle tunnettu vieras, jolla on esimerkiksi somessa laaja sitoutunut 

seuraajakunta auttaa saamaan podcast-jaksolle lisää kuulijoita. Tunnetun henkilön seu-

raajia mitä todennäköisemmin kiinnostaa kuulla, mitä hän on sanonut meidän podcastis-

samme. Tämän avulla voimme kasvattaa podcastimme yleisöä tehokkaimmin. 

 

Muutimme alkuperäistä suunnitelmaamme ja päätimme valita vieraaksemme sellaisia 

henkilöitä, joilla on oma sitoutunut yleisönsä, joiden avulla voisimme saada kasvatettua 

tunnettuuttamme nopeammin. 

 

Halusimme jokaiseen jaksoon myös asiantuntijahaastattelun, jonka avulla käsiteltävän ai-

heen saa liitettyä laajempaan kontekstiin ja sen avulla tietylle näkökulmalle voi saada ihan 

erilaisen painoarvon. Muutostarinansa kertovan vieraan sanomana asia on vain henkilön 

kokemukseen pohjautuvaa. Toimittajina olemme aina tehneet pohjatyön hyvin ja meidän 

sanaamme voi luottaa, mutta asiantuntijan tuoma tutkimustieto ja perehtyneisyys jakson 

aiheeseen tuo kuulijalle aivan uutta syvyyttä ja luotettavuutta asian todenperäisyyteen. 

 

Asiantuntijan valitseminen ja haastattelun saaminen on ollut paikoitellen erityisen haasta-

vaa, sillä meidän omista verkostoistamme ei löydy näin vaihteleviin aiheisiin asiantunti-

joita. Välillä asiantuntijan löytäminen on vaikeaa. On paljon sellaisia aiheita, johon tietyn 

ammattikunnan edustaja sopisi, mutta seuraavaksi täytyisi miettiä, kuka olisi paras ja luo-

tettavin juuri siihen tiettyyn aiheeseen. Julkisen tahon edustajia on vaikea saada kiinni ja 

jos asiantuntijan saa langan päähän, niin häntä ei välttämättä saada suostumaan haastat-

teluun, joka julkaistaisiin podcastissa. 

 

3.8 Jaksojen käsikirjoittaminen ja toimittajan rooli 

Käsikirjoituksen merkitys vaikuttaa lopputulokseen. Jos käsikirjoitus on kirjoitettu huonosti 

ja se on vaikeaa kieltä, sitä on vaikea lukea, jolloin se myös kuulostaa huonolta. Käsikirjoi-

tuksessa pitää välttää pitkiä monimutkaisia lauseita ja vaikeita sanoja. Käsikirjoitus tulisi 

kirjoittaa niin, kuten sen luonnollisesti sanoisi, jos asian kertoisi toiselle ihmiselle. Jos 

asian voi sanoa yksinkertaisemmin, se kannattaa myös sanoa yksinkertaisemmin.  

Lähetystä ei kannattaisi aloittaa nimillä, vaikeilla sanoilla tai kliseillä, vaan käyttää yksin-

kertaisia lauserakenteita. (Geller 2011, 207–211)  
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Käsikirjoitusvaihe on podcastin tekemisessä työläin vaihe. Ennen kun käsikirjoituksessa 

lukee sanaakaan, jakson vieras täytyy olla selvillä, näkökulma päätettynä ja vasta sitten 

alkaa syvällisempi aiheeseen perehtyminen. Tiedonhaku ja aiheen sisäistäminen on aikaa 

vievää, etenkin jos täytyy omaksua paljon uutta tietoa, ymmärtää isoja asiakokonaisuuksia 

ja niiden yhteyksiä toisiinsa. Aiheesta riippuen toisella meistä on saattanut olla aiheesta 

ennalta hiukan parempi tietämys tai kiinnostus, joka on helpottanut aiheeseen tarttumista. 

 

Olemme käsikirjoittaneet jokaisen jakson ennalta ja noudattaneet niiden tekemisessä kon-

septisuunnitelmassa päätettyä rakennetta. Aiheen käsittelyn olemme jakaneet karkeasti 

kolmeen osaan journalismin perusteista tuttua kaavaa mukaillen: eilen – tänään – huo-

menna.  

 

Aluksi käsikirjoitusten päävastuu oli Jennillä, koska hänellä on ollut työkokemuksensa 

kautta ammattitaitoa käsikirjoittamiseen ja siihen, miten puhuttua tekstiä kannattaa käsikir-

joittaa. Vasta tuotannon loppupuolella minäkin pääsin tähän rutiiniin paremmin kiinni ja 

huomasin nopeasti, että minun täytyi kirjoittaa itse omat repliikkini, että ne kuulostavat mi-

nun sanomana luonnolliselta ja minun suuhuni sopivalta. Olen oppinut Jenniltä paljon, 

suurkiitos hänelle kaikista opeista!  

 

Minä puolestani olen keskittynyt käsikirjoitusvaiheessa miettimään kysymyksenasettelua 

ja sitä ovatko kysymykset riittävän konkreettisia ja pysyvätkö ne lähellä vierasta ja hänen 

tarinaansa. Halusimme uskaltaa kysyä myös ne tyhmemmätkin kysymykset, joita kuulija 

miettii, mutta halusimme tehdä tämän vierasta kunnioittaen ja siten, että vieraalla olisi 

seurassamme turvallinen ja hyvä olo. Yleensä ihminen on kiinnostavampi ja hänen tari-

nansa kautta isompi ilmiö tulee lähemmäksi tavallista kuulijaa kuin ilmiön laajempi yhteis-

kunnallinen käsittely. 

 

Käsikirjoituksia laatiessamme olemme hioneet omia työskentelytapojamme moneen ker-

taan paremmiksi ja olemme koittaneet löytää tähän mahdollisimman tehokkaan ja toimi-

van tavan. Aikatauluhaasteiden vuoksi olemme päätyneet siihen ratkaisuun, että ennen 

käsikirjoituksen aloittamista olemme yhdessä valinneet näkökulman ja miettineet jakson 

tärkeimmät kysymykset, jonka jälkeen olemme tahoillamme kirjoittaneet osuutemme käsi-

kirjoitukseen. 

 

Olemme pohtineet useaan otteeseen käsikirjoituksia tehdessämme omaa rooliamme. 

Olemme tasapainoilleet sen kysymyksen kanssa, minkälaisen roolin haluamme podcastis-

samme ottaa. Päätimme, että haluamme tehdä podcastia toimittajina. Radiossa toimitta-

jan täytyy antaa itsestään kuulijoille jotakin, että ohjelmaan saadaan sitoutuneita kuulijoita. 
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Valerie Gellerin mukaan omien persoonallisuuksien ja elämänkokemusten tuominen lähe-

tykseen tuo kuulijalle samaistumispintaa. Olemme jakaneet jonkin verran omia ajatuksi-

amme ja kokemuksiamme aiheista, mutta olemme yrittäneet pitää tämän riittävän yleisellä 

tasolla. ”There is a difference between personal and private.” (Geller 2011, 132) Siinä on 

selvä ero, onko persoonallinen vai jakaako kuulijoille liian yksityisiä tietoja. Jaksojemme 

tähti on vieras ja hänen tarinansa. Meidän tehtävämme on johdatella hänet puhumaan ai-

heesta kiinnostavasti. 

 

Käsikirjoittaessa olemme pyrkineet miettimään, mikä tässä tarinassa on kaikista kiinnosta-

vinta ja kertomaan sen mahdollisimman mielenkiintoisesti, mutta kuitenkin vierasta hieno-

tunteisesti kohdellen. Toimittajina haluamme kysyä vaikeitakin kysymyksiä ja haluamme 

saada vastauksia juuri niihin kysymyksiin, joita jokainen miettii. Haluamme luoda käsikir-

joituksessa sellaisen tunnelman, että vieraalla on turvallista puhua asiasta meidän kans-

samme. 

 

Audioviestinnässä ei ole käytettävissä samoja tehokeinoja kuin muussa viestinnässä, 

jossa voi hyödyntää otsikkoja, kuvia, graafeja tai erilaisia efektejä. Audioviestinnässä käy-

tössä on vain ääni. Ääni paljastaa tunnetilat ja pienetkin sävyt helposti, se onkin tämän la-

jin hienous. Ääneen puhutut lauseet heräävät ihan eri tavalla henkiin, kun siinä voi kuulla 

hienoisetkin sävyerot. (Kern 2008, 221) 

 

Käsikirjoittaessa kannattaa keskittyä erityisesti ohjelman alkuun, että kuulijan saa sitoutet-

tua jakson kuunteluun. Ohjelman alun täytyy olla riittävän kiinnostava. Siinä täytyy kertoa 

mitä ohjelmassa on luvassa, ketä studiossa on, mitä aihetta käsittelee ja sen lisäksi jokin 

kiinnostava koukku, joka saa kuulijan pysymään mukana ohjelman loppuun saakka.  

 

6 steps by Tommy Kramer 
 

1. Start with the ending. Ending needs to be something we haven’t heard already. 
The beginning comes next.  

2. Put yourself last. 
3. Never be typical. 
4. Use real language. 
5. Don’t read to me – if you are quoting, say it. 
6. Find another “camera angle”. 

 

(Geller 2011, 195) 

 

3.9 Jaksojen ja asiantuntijahaastattelun nauhoittaminen 
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Olemme nauhoittaneet podcast-jaksomme koulumme radiostudiossa, jossa on vastaavat 

laitteet kuin Yleisradion radiostudiossa. Tämä on mahdollistanut podcast-jaksojemme am-

mattilaistason äänenlaadun.  

 

Ennen vieraan tuloa olemme puhuneet käsikirjoituksen muutamaan kertaan läpi ääneen ja 

samalla viimeistelleet kysymykset parhaimpaan muotoon, kysyneet toisiltamme täsmentä-

vät kysymykset ja tarkennukset, jotta ymmärrämme varmasti mitä toinen tarkoittaa. 

Olemme halunneet olla valmiita ja varmoja aiheesta, josta kulloinkin puhumme. 

 

Gellerin kirjassa Susan Berkley neuvoo avaamaan äänen ennen lähetystä, hengittämään 

syvään ja lämmittelemään ennen lähetystä. Lähetyksessä ei kannattaisi muuttaa normaa-

lia äänenkorkeutta tai tempoa, vaan puhua luonnollisella äänellä. (Geller 2011, 211) 

 

Olemme vaihtaneet jokaisessa nauhoituksessa rooleja siinä, kumpi johtaa jakson keskus-

telua. Olemme olleet vuorotellen siinä roolissa, joka aloittaa ja lopettaa ohjelman. 

 

Se kumpi on sopinut vieraan kanssa haastattelusta, hän on ottanut tuottajan roolin ja oh-

jeistanut vierasta miettimään etukäteen noin kahden minuutin pituisen tarinan siitä muu-

toksen hetkestä, jota jakso käsittelee. Tämä tarina tulee julkaistavaan jaksoon ensimmäi-

senä. Vieras on saanut valita, puhuuko hän tarinan heti äänitysten alussa nauhalle vai 

vasta haastattelun päätteeksi. Kokeneet esiintyjät ovat voineet aloittaa tästä ja ohjelma on 

saatu kerralla lopullisessa muodossaan nauhalle. Kokemattomammat ovat halunneet en-

sin nauhoittaa haastattelun, jonka jälkeen tarinan nauhoittaminen on luonnistunut helpom-

min. 

 

Olemme äänittäneet jaksot siten, että olemme lisänneet siirtymäelementit, eli jinglet, ja 

muut tunnukset vasta editointivaiheessa nauhalle, mutta kuitenkin sillä ajatuksella, että 

jakso saadaan mahdollisimman valmiina kerralla nauhalle ihan kuin tekisimme suoraa ra-

diolähetystä. Varsinaiset nauhoitukset eivät ole kestäneet kovin pitkään, enimmillään 45 

minuuttia, joista olemme editoineet noin puolen tunnin mittaisen jakson.  

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan meillä oli tarkoitus saada asiantuntijahaastattelu val-

miiksi ennen muutostarina-haastattelua ja kuunteluttaa tämä lähetyksessä vieraalle. Asi-

antuntijahaastattelun saaminen on osoittautunut vaikeaksi ja siksi olemme lisänneet asi-

antuntijahaastattelun nauhalle vasta editointivaiheessa.  
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3.10 Editointi ja ohjelman tunnusmusiikit 

 

Ensimmäisen podcast-jakson nauhoittamisen jälkeen Jenni etsi AudioBlocsista ohjelmal-

lemme tunnusmusiikkivaihtoehtoja ja muita tunnusäänet, joista valitsimme yhdessä par-

haat. Nauhoitimme ohjelmatunnukset ja editoimme nämä valmiiksi. Teimme tämän myö-

hemmin toisen kerran, koska vaihdoimme nimen ensimmäisen jakson julkaisemisen jäl-

keen ja neljännen jakson äänittämisen jälkeen päätimme tehdä vielä alun muutostarina-

osioon oman tunnuksensa. 

 

Olemme pyrkineet nauhoittamaan jaksot mahdollisimman lähelle lopullista muotoa, ettei 

editoiminen olisi kauhean kovatöistä. Joidenkin vieraiden kanssa emme ole osanneet etu-

käteen arvioida, kuinka laajasti he vastaavat ja nauhoitukselle on tullut ennakoitua enem-

män pituutta. Näiden jaksojen editoiminen on ollut työläämpää, koska olemme halunneet 

pitää julkaistavien jaksojen pituuden suunnitelman mukaisesti alle puolessa tunnissa. 

 

Jaksojen kesto on mielestäni tärkeä pitää aina 2-6 minuutin tarkkuudella samana, että 

kuulija osaa etukäteen varautua siihen, kuinka kauan podcast-sarjan kuunteleminen vie 

aikaa. Mielestäni jakson keston muuttaminen kesken tuotantokauden on asiakkaan pettä-

mistä. Samalla periaatteella myös ohjelman rakenne täytyy pitää samana, että kuulija op-

pii, mitä missäkin vaiheessa ohjelmassa on luvassa. Pientä hienosäätöä voi tehdä, mutta 

mitään isoja muutoksia ei mielestäni voi tehdä kesken tuotantokauden.  

 

Kuten kaikessa muussakin tekemisessä, olemme tehneet myös jaksojen editoimisen puo-

liksi ja olemme editoineet jaksot vuorotellen. Editointivaiheessa käydään läpi äänentasot, 

poistetaan tarvittaessa pitkät mietintätauot ja turhat täytesanat ja ylimääräiset äänet kuun-

telukokemuksen sujuvoittamiseksi. Tämän lisäksi nauhaan lisätään tunnisteet niihin koh-

tiin, kun keskustelun aihe vaihtuu. Tunnisteet auttavat kuulijaa hahmottamaan aiheen 

vaihtumisen ilman hämmennystä ja mahdollistaa kuulijalle hetken mietintätauon, lisäksi 

tunniste muistuttaa kuulijaa, mitä ohjelmaa hän kuuntelee. 

 

Äänenlaadulla on suuri merkitys siihen, että kuuntelukokemus on mahdollisimman miellyt-

tävä. Ihmiset kuuntelevat podcasteja usein liikkuessaan, jolloin podcastin nauhoituksessa 

ei saa tulla enää ylimääräisiä ääniä. 

 

3.11 Julkaisu & jakelu 
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Ennen podcast-sarjamme tekemistä emme tienneet mitään podcastien julkaisemisesta tai 

jakelusta muuten kuin podcastin kuluttajan näkökulmasta.  

 

Lähdimme tekemään podcastia sisältö ja valmis lopputuotos edellä miettimättä sitä, missä 

podcast-jaksoja julkaistaisiin tai miten sille saadaan kuulijat. Ajattelimme, että hyvälle si-

sällölle on aina kuulijoita. Ja minä luotin hiukan siihen, että saamme henkilöbrändini kana-

vien kautta nopeasti suuren kuulijakunnan. Valitettavasti olin väärässä. Tuottamamme si-

sältö ja aihepiirit poikkeavat täysin henkilöbrändini sisällöstä eikä toimittajaroolini ole sel-

västikään herättänyt seuraajissani kiinnostusta.  

 

Suunnitteluvaiheen alussa lähestyin eri tuotantoyhtiöitä ja tiedustelin, miten voisimme 

päästä jonkun yhtiön listoille podcastaajiksi. Selvittelin, miten podcasteja tuotetaan ja min-

kälaisia tuotantoprosesseja yhtiöissä on ja miten podcasteilla voi ansaita rahaa.  

 

Saimme melko ympäripyöreitä vastauksia, joissa meille kerrottiin, että podcastin tuottami-

nen on todella kallista ja tuotantoyhtiöiden listoille pääseminen on vaikeaa. Tuotantoyhtiöt 

sanoivat, että listoille pääsy mahdollistaa podcastille laajemman jakelun, he tarjoavat stu-

diotilat käyttöön ja pakettiin kuuluisi myös ulkopuolinen editoija. Podcastin tekijöille jäisi 

kuulijoiden hankkiminen, promokuvien ottaminen sekä muu markkinointi.  

 

Tuontantokulujen euromääräistä erittelyä en saanut liikesalaisuuteen vedoten, mutta itsel-

leni kustannuksien suuruus ei aukea. Mistä kalliiksi sanotut kustannukset syntyvät, jos pa-

kettiin ei sisälly muu kuin studioaika ja editointi? Kulueriksi listattiin seuraavia: 

 

- studio/äänitystila 

- editointi 

- jakelu 

- mahdollinen midroll- ja pre-roll-mainosten ajo sisään julkaisualustaan 

- mahdollinen brändityö, konseptointi, markkinointi ja PR, mahdollinen mai-

nonta 

 

Kerron kaupallisista sisällöistä ja podcastien ansaintalogiikasta omassa osiossaan tar-

kemmin. 
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Loimme podcastillemme tilin SoundCloudiin ja otatimme sitä varten meistä promokuvat. 

Perustimme myös Instagram-tilin (@muutostarinat), Facebook-tilin sekä sähköpostitilin. 

Aluksi jaksomme löytyivät pelkästään SoundCloudista, kunnes selvitimme, miten podcas-

tin voi lisätä Spotifyyn ja iTunesiin. Tuotantoyhtiöt olivat antaneet ymmärtää, että näihin 

kanaviin jakelu on mahdollista vain heidän kauttaan, mutta lisääminen kävi hyvin helposti 

ja nopeasti muuttamalla RSS-jakoasetukset SoundCloudista ja kopioimalla sieltä RSS-

syötteen osoiterivin Spotifyyn ja iTunesiin. Tämä ei maksanut mitään eikä vaatinut tuotan-

toyhtiötä onnistuakseen. 

 

Päätimme, että julkaisemme uuden jakson aina kahden viikon välein perjantaisin ja pää-

timme, että ensimmäisen tuotantokauden pituus on kymmenen valmista jaksoa.  
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4 Markkinointi 

 

4.1 Somestrategia 

 

Perustimme sosiaalisen median tilit Instagramiin ja Facebookiin heti ensimmäisen jakson 

nauhoittamisen jälkeen, jolloin otimme meistä myös edustuskuvat podcastin markkinointia 

varten. Viikko ennen meidän ensimmäisen podcast-jakson julkaisemista teimme someka-

naviin ensimmäiset julkaisut, joissa kerroimme podcastistamme ja esittelimme itsemme.  

 

Facebook-tilimme nimi on edelleen alkuperäisen nimen mukainen: Kuulolla, Elina ja Jenni. 

Facebook ei lukuisista yrityksistä huolimatta anna meidän vaihtaa sivumme nimeä eivätkä 

he vastaa tiedusteluviesteihimme. Tämä vaikuttanee löydettävyyteen. 

 

 
 

Vasta tässä vaiheessa tajuntaamme jysähti se, että kuulijat täytyy tosiaan ihan itse haalia 

ja ansaita. Emme olleet tätä ennen laatineet tarkempaa somestrategiaa tai miettineet, mi-

ten ja mistä saamme ohjelmallemme kuulijat. Olimme tuudittautuneet siihen ajatukseen, 
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että hyvä sisältö puhuu puolestaan ja kuulijat vain löytävät kuin itsekseen hyvän sisällön 

äärelle. 

 

Olimme sopineet, että sosiaalinen media on se paikka, jossa voimme tuoda enemmän 

esiin omia persooniamme ja henkilökohtaisia ajatuksiamme käsiteltävistä aiheista. Mai-

nostimme somekanavissamme sisältöjä ennen jakson julkaisemista ja jakson julkaisemi-

sen jälkeen.  

 

 
(Muutostarinat-podcastin Instagramin Tarinat-osion videoiden pysäytyskuvia) 

 

Olen työskennellyt sosiaalisessa mediassa vuosia, mutta oman henkilöbrändin kautta te-

keminen on itselleni helppoa ja luontaista, eikä sitä tarvitse erikseen miettiä. Tunnen 

oman kohderyhmäni hyvin, koska olen ollut heidän kanssaan vuorovaikutuksessa vuosi-

kausia.  

 

Tässä olin ihan uuden äärellä, samoin Jenni, jolle sosiaalisen median tekeminen ja mark-

kinointi oli kokonaan uutta. Podcastimme kohderyhmä on olemassa vain paperilla, mutta 

yleisöä ei vielä ollut. Ei ollut vielä vuorovaikutusta, emme tienneet minkälaisen vastaan-

oton podcastimme saa, emmekä tienneet oliko tällaiselle ohjelmalle oikeasti kysyntää.  

 

Täytyi vain ryhtyä tuottamaan sisältöä myös sosiaaliseen mediaan ja luottaa, että tekemi-

nen kantaa ja oma kohderyhmä löytää meidän luoksemme. Tässä vaiheessa iski pieni 

epätoivo puseroon. Ohjelman tekeminen vei meiltä valtavasti aikaa ja resursseja, mutta 

teimmekö kaiken ihan turhaan ja vain itsellemme?  
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Olemme sisällöistämme hurjan ylpeitä. Jaoimme julkaistuja jaksoja iloisesti kaikissa mah-

dollisissa kanavissa, joita meillä oli käytettävissämme. Käytin hyväksi tietysti oman henki-

löbrändini kanavia, mutta se tuntui myös itselleni aluksi vieraalta, koska nämä kaksi roolia 

poikkeavat niin paljon toisistaan. Ehkä tämä on myös yksi syy, miksi henkilöbrändini seu-

raajat eivät ottaneet podcast-sarjaa heti omakseen. 

 

Jenni oppi nopeasti Instagramin käytön. Hän otti nopeasti sosiaalisen median sisältöjen 

ideoinnin ja tekemisen haltuun. Hän ihailtavasti innostui sosiaalisen median sisältöjen te-

kemisestä ja sinnikkäästi teki sisältöjä ja analysoi niiden onnistumista. Inspiroiduin hänen 

tuoreesta otteestaan ja tavastaan tehdä sisältöjä. Olen tehnyt niin pitkään sosiaalisessa 

mediassa töitä ja näiden vuosien aikana olen ehtinyt nähdä paljon erilaista markkinointia 

ja sisältöjä, että kaikki tuntuu kuluneelta ja kertaalleen nähdyltä. Minulla oli hetken aikaa 

motivaatio hukassa sosiaalisen median sisältöjen tekemiseen. Olisin halunnut vain keskit-

tyä podcastien tekemiseen, mutta Jenni onnistui innostamaan minut näkemään tekemisen 

uudella tavalla. Jenni onkin ottanut isomman roolin sosiaalisen median sisältöjen tekemi-

sessä, mikä tuntuu taustani huomioiden hiukan erikoiselta. 

 

Kuulijoiden saaminen osoittautui siis kovaksi työksi, joka olisi vaatinut kunnollista etukä-

teisvalmisteluita ja huolellisemmin suunniteltua somestrategiaa. Yleisö olisi täytynyt ottaa 

mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Jaksoja nauhoittaessa ja suunnitellessa olisi täytynyt ja-

kaa pieniä paloja ja ajatuksiamme aiheista. Podcast-oppaissa sanotaankin, että ensin 

kannattaa tuottaa ja editoida noin viisi jaksoa valmiiksi asti ja vasta sen jälkeen aloittaa 

ohjelman markkinointi sosiaalisessa mediassa. (Blake 27.4.2017) 

 

4.2 Podcastin kaupallistaminen ja ansaintamallit 

 

Ensimmäisen jakson julkaisemisen jälkeen pääsimme neuvottelemaan Asennemedian 

kanssa. Asennemedia osti ruotsalaisen aCast-podcast-tuotantoyhtiön itselleen ja ovat 

Suomessa yksi tunnetuimmista podast-tuottajista. Neuvottelimme Asennemedian kanssa, 

olisivatko he kiinnostuneita ottamaan podcast-konseptimme tuotantoyhtiönsä listoille. Sa-

malla selvitimme, miten podcastin ansaintalogiikka toimii.  

 

Podcastin kaupallistaminen vaatii ensiksi riittävän suuren yleisön, jolloin podcastilla on 

mainostajalle tai yhteistyökumppanille jokin arvo. Ennen olemassa olevaa yleisöä tuotan-

toyhtiö ei ole kiinnostunut ottamaan podcastia tsalliinsa eikä tähän voi myydä mainoksia, 

vaikka konsepti olisi kuinka hyvä ja sisältö ammattimaista. 
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Podcasteissa mainostaminen on vielä aika uutta. Tällä hetkellä podcastien tekeminen on 

suosittua. On huomattu, että podcast on tehokas tapa vaikuttaa ja sitouttaa kohderyh-

määnsä. Podcast on intiimi media ja kuulijat ovat sitoutuneita ja aidosti kiinnostuneita 

kuuntelemastaan asiasta. (Kern 2008, 221) Eri alojen yritykset laajentavat markkinointiaan 

myös podcast-sisältöjen pariin ja sitä kautta pyrkivät tuomaan yritystä lähemmäksi kohde-

ryhmäänsä. 

 

Podcastien ansaintalogiikka perustuu yleisön määrään, jonka mukaan podcastiin voidaan 

myydä kaupallisia sisältöjä. Yleisön määrän mukaan muodostuu myös hinta kaupalliselle 

sisällölle. Kaupallisia sisältöjä voidaan tehdä kolmella tavalla. Puhutaan midroll- ja preroll-

mainoksista, jotka ovat podcastaajien omalla äänellä nauhoitettuja mainosmaisia spotteja, 

joita soitetaan joko podcastin alussa tai keskellä ohjelmaa. Ne toimivat jaksossa mainos-

katkon tavoin. Näiden lisäksi voidaan toteuttaa kokonainen jakso kaupallisessa yhteis-

työssä jonkin tahon kanssa, jolloin sisältö käsittelee yhteistyökumppanin tuotetta tai palve-

lua podcastaajalle luontevalla tavalla. 

 

"Blogipuolelta on puuttunut selkeä keino ostokehotukselle. Esimerkiksi blo-

geissa se on ollut enemmän sellaista suosittelua ja omien kokemusten jaka-

mista, mutta podcast-puolella voidaan tehdä selkeä toiminnallinen mainos-

katko" (Noora Kunttu, Asennemedia) 

 

Midroll-mainos tarkoittaa ohjelman keskellä soitettavaa podcastaajan omalla äänellä nau-

hoittamaa mainosta, jossa hän kertoo tuotteesta tai palvelusta mahdollisimman houkutte-

levalla tavalla, jonka tarkoituksena on antaa suora ostokehoitus kuulijalle. Preroll-mainos 

on puolestaan ohjelman alussa soitettava podcastaajan omalla äänellä kerrottu mainos. 

(Asennemedia) 

 

Kokonaisen jakson pituinen yhteistyösisältö toteutetaan blogeissa tehtyjen kaupallisien 

yhteistyösisältöjen tavoin, mutta audiomuodossa, eli podcastaaja valitsee näkökulman ja 

tarinan yhteistyötahon tuotteesta tai palvelusta, joka liittyy luontevasti hänen omaan elä-

määnsä tai kokemuspiiriinsä. Kaupallisessa yhteistyösisällössä tuotteesta tai palvelusta 

luodaan omaan suuhun sopivalla tavalla tarina tai keskustelu. 

 

Kaupallisien yhteistyösisältöjen valitsemisessa täytyy olla todella huolellinen, sillä jos si-

sältö ei ole riittävän kiinnostava tai uskottava, niin yhteistyöstä on enemmän haittaa kuin 

hyötyä. Huonosti toteutettu yhteistyö vaikuttaa kummankin tahon brändin arvoon heikentä-

västi. 
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Alla esimerkki yhteistyösisältöjaksosta, jonka on tehnyt No filter -podcastin Arttu ja Viena 

yhdessä If-vakuutusyhtiön kanssa. Tässä jaksossa he keskustelevat elämässään kohtaa-

mistaan epävarmuustekijöistään ja siitä, minkälaista turvaa vakuutus luo näihin erilaisiin 

tilanteisiin. Parhaimmillaan tällaiset sisältöyhteistyöt ovat oivaltavia, innostavia ja tarjoavat 

uuden näkökulman aiheeseen. Epäonnistuessaan ne jättävät kylmäksi ja lähinnä ärsyttä-

vät. 

 

Tässä esimerkkijaksossa podcastaajat puhuvat aiheesta itselleen sopivalla, luonnollisella 

tavalla, joka on myös uskottavaa. He jakavat erilaisia tilanteita elämästään, jossa va-

kuuuksen merkitys korostuu. Näihin tarinoihin on helppo samaistua. 

 

 
(Jakson linkki: https://play.acast.com/s/nofilter/35.epatietoisuudenvarjo ) 

 

Edellä mainittujen kaupallisten ansaintamallien lisäksi on vielä yksi ansaintamahdollisuus. 

Podcast-sarjan voi myydä. Konsepti-idean voi myydä tai valmiin tuotetun sisällön jollekin 

isommalle toimijalle, joka maksaa tästä sovitun summan.  

 

4.3 Kaupallinen sisältö ja journalistin etiikka 

 

Mikäli podcastilla haluaa ansaita rahaa ja tehdä kaupallisia sisältöjä, lähtökohtaisesti pod-

castilla on jo oltava olemassa oleva yleisö. 

 

Ennen yhteistyösisältöjen tekemistä täytyy miettiä hyvin tarkkaan, missä omat rajat kau-

pallisen sisällön tekemisessä kulkevat.  
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Kaikki edellisessä kappaleessa kuvatut kaupallisen yhteistyön muodot voisivat teoriassa 

sopia podcastiimme, mikäli yhteistyötahon arvomaailma sopisi meidän arvomaail-

maamme. 

 

Journalismin tekeminen on pitkään ollut riippuvainen mainostuloista. Median kuluttajat 

ovat tottuneet siihen, että tv-ohjelma katkaistaan mainoskatkolla, lehtien sivuilla on välissä 

mainossisältöä ja radiossa kuunnellaan välillä kaupallisia tiedotteita. Toimittaja ei toimi 

mainostajana eikä se ole journalistin etiikan mukaista. (Arola 12.12.2018) 

 

Blogi- ja somemainonnan yleistymisen myötä uutena mainonnan tyylinä on tullut henkilö-

kohtaisempi sisältömarkkinoinnin muoto, jossa bloggaaja, somevaikuttaja tai podcastaaja 

liittää mainostettavan asian osaksi omaa elämää, arkea tai kokemuspiiriään. Tämä mai-

nonnan muoto on tehokas silloin kun sisältö on aitoa ja uskottavaa.  

 

Me olemme halunneet tehdä podcastiamme toimittajina emmekä niinkään samaistuttavina 

persoonina, jolloin haluamme olla erityisen tarkkoja siitä, minkälaisiin kaupallisiin yhteis-

työsisältöihin olisimme valmiita. Mitä tahansa mainosta emme olisi valmiita lukemaan 

omalla äänellä, toimittajina. 

 

Mahdolliset yhteistyötahot voisivat olla julkisyhteisöjä tai yleishyödyllisiä järjestöjä. Mitään 

poliittista kantaa emme haluaisi ottaa emmekä suosittelisi kovin herkästi mitään tiettyä 

tuotetta tai palvelua.  

 

Journalistin ohjeet 
 
Toimittajina noudatamme ja kunnioitamme journalistin ohjeita ja toimimme niiden edellyt-

tämällä tavalla. Oman persoonan esiintuominen ei ole ristiriidassa journalistin ohjeiden 

kanssa, mutta se on hyvä tehdä kuulijalle selväksi, milloin puhuu toimittajana ja milloin 

omana itsenään. 

 

Journalistin ohjeet löytyvät opinnäytetyön liitteistä kokonaisuudessaan. Alla kohdat, joiden 

kanssa meidän täytyy Podcast-sarjan toimittajina olla erityisen tarkkoina.  

 

”Ammatillinen asema 
4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä ai-

heita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai 

vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammat-

tietiikan.” 
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”Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen 
 16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilo-

mainonta on torjuttava.” 

 

Mikäli podcast-sarjamme saisi kaupallisia yhteistyökumppaneita, meidän täytyisi miettiä 

tarkkaan, minkäalaisten tahojen kanssa tekisimme yhteistyötä ja miten mahdolliset mai-

nokset toteutettaisiin, ettei se olisi vastoin journalistin ohjeita. 

 

”Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet 
17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhtey-

dessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haas-

tattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina 

kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-ai-

neistoksi.” 

 

Tätä ongelmaa ei studiovieraiden kanssa ole, mutta asiantuntijahaastatteluita tehdessä 

täytyy aina tehdä asiantuntijalle selväksi, minkälaista ohjelmaa varten haastattelu teh-

dään, mitä aihetta tuleva jakso käsittelee ja mistä näkökulmasta sekä tietysti, mikä asian-

tuntijan rooli jaksossa on. 

 

”Yksityinen ja julkinen 
26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, 

sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa 

ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.” 

 

Tämä on kaiken tekemisemme ydin ja lähtökohta. Ihmisarvon kunnioittaminen ja erilaisuu-

den hyväksymisen lisääminen on koko ohjelmamme tarkoitus. 
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5 Pohdintaa 

 
Nyt kun kirjoitan tätä opinnäytetyötä, olemme nauhoittaneet kahdeksan jaksoa ensimmäi-

sen tuotantokauden kymmenestä jaksosta ja olemme julkaisseet kuusi jaksoa. 

 

Podcast-sarjan tekeminen on ollut todella antoisaa, mielenkiintoista ja etenkin opetta-

vaista. Innostukseni ja kiinnostukseni audioviestintää kohtaan ei ole hiipunut lainkaan, 

vaan päinvastoin, se on syventynyt entisestään. Olen iloinen, että uskalsin lähteä toteutta-

maan tätä projektia, vaikka se etukäteen pelotti. En tiennyt etukäteen mitään siitä, miten 

audioviestintää tehdään tai onko minulla edes potentiaalia tehdä tällaista työtä. 

 

Opinnäytetyön tekeminen ja sen myötä podcast-projektin tarkemman analysoimisen ansi-

osta olen oppinut valtavasti radiotyöstä ja podcastien tekemisestä. Koen, että tämän pro-

jektin kautta olen saanut niin hyvät opit, että voisin hyvin antaa konsultointipalveluita esi-

merkiksi lehtitaloille siitä, kuinka podcast-sarja kannattaa konseptoida ja mitä sen markki-

noinnissa kannattaisi ottaa huomioon.  

 

Jos nyt lähtisin tekemään podcast-sarjaa alusta, tekisin sen tämän kokemuksen myötä 

saamieni oppien avulla aivan toisella tavalla. Kaikista haasteista huolimatta olen ylpeä 

siitä, mitä olemme saaneet kaiken tämän aikaiseksi aivan omin avuin, ihan kahdestaan. 

Vaikka monen asian olisi voinut tehdä toisin ja nyt tekisinkin, jos aloittaisisin podcast-pro-

jektin alusta, mutta tämä on ollut kaiken vaivan arvoista. 

 

Toivomme kovasti, että saisimme mahdollisuuden tehdä Muutostarinoista toisen tuotanto-

kauden. Sen tekeminen edellyttäisi sitä, että saisimme taaksemme tuotantoyhtiön tai 

muun isomman toimijan, joka auttaisi meitä podcastin markkinoinnissa ja mahdollistaisi 

jaksoille laajemman jakelun. Mielestämme tarvitsisimme ohjelmallemme tuottajan, joka 

voisi tarkastella tekemistämme hiukan etäämmältä ja suoraviivaistaa prosesseja. Tuottaja 

voisi antaa meille palautetta ja kehitysideoita käytännön tekemiseemme. Tuottajan avulla 

voisimme tehdä ohjelmastamme vielä paremman. 

 

Kuten aikaisemmin kerroin, lähdimme toteuttamaan tätä projektia omasta intohimosta au-

dioviestintää kohtaan, halusta oppia tekemään radio-ohjelmaa ja toiveesta työllistää. 

Tämä haave on nyt hiukan realistisempi tämän projektin toteuttamisen jälkeen. 
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5.1 Haasteet 

 

Projektimme suurin haaste oli aika, joka näky lopputuloksessa monella tavalla. Tiesimme, 

että jos haluamme toteuttaa tämän projektin, meidän täytyy toteuttaa tämä alusta loppuun 

kuluvan kevään aikana, joten ryhdyimme toimeen ja opimme tekemisen kautta. Kalente-

rimme olivat jo ilman podcast-projektia aivan täynnä opiskelua sekä lapsiperhearkea. 

Olemmekin rimpuilleet kevään läpi taistellen väsymystä, stressiä ja kasvavia silmäpusseja 

vastaan. 

 

Käynnistimme projektin tammikuussa ja siirryimme nopeasti suunnittelusta konkreettiseen 

tekemiseen. Nyt asiaan syvällisen perehtymisen jälkeen osaan sanoa, mitä olisi kannatta-

nut tehdä toisin – suunnitteluvaiheen olisi pitänyt kestää pidempään. Huolellisemman 

suunnittelun avulla olisimme voineet välttää tiettyjä haasteita ja sujuvoittaa käytännön te-

kemistä. Toisaalta emme osanneet ottaa kaikkia niitä seikkoja huomioon suunnitteluvai-

heessa, kun kummallakaan meistä ei ollut yhtä laajaa käsitystä podcastien tekemisestä 

kuin nyt.  

 

Mitä olisi pitänyt tehdä toisin? 
 
Kohderyhmän määrittelyyn olisi kannattanut käyttää aikaa. Tarkemman ja yksityiskohtai-

semman kohderyhmäprofiilien laatiminen ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen olisi autta-

nut yleisön hankkimisessa huomattavasti. Kohderyhmän syvempi ymmärrys olisi myös 

auttanut meitä rajaamaan aihettamme tarkemmin. Aiheen tarkempi rajaus olisi myös hel-

pottanut podcast-sarjamme markkinointia. 

 

Muutostarinat-podcastin ensimmäisen tuotantokauden jaksot ja niiden aiheet: 
 

1. Ilmastoahdistusta ja keskustelua lentomatkustamisesta 

2. Keskustelua kehonkuvasta, kauneuskirurgiasta ja somepaineista 

3. Ekologisen elämäntavan puolesta #arvokasmaailma 

4. Elämäntyönä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 

5. Toipumista työuupumuksesta 

6. Huippu-urheilijan elämää ja urheilu-uran lopettaminen 

7. Vanhoillislestadiolaisesta yhteisöstä irtaantuminen ja identiteetin uudelleenraken-

tuminen 

8. Älä osta mitään turhaa paskaa: säästäminen elämäntapana 

9. Muslimina suomalaisessa yhteisössä: rasismin kohtaaminen 
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10. Suomi onnellisuustilastojen kärjessäSuomi onnellisuustilastojen k√§rjess√§ 

 

Lankesimme perinteiseen ansaan ja lähdimme tekemään sisältöä vähän kaikille. Konsep-

tin suunnittelemisen jälkeen olisi kannattanut miettiä valmiiksi kaikkien jaksojen aiheet, 

haastateltavat ja asiantuntijat. Jaksojen aiheiden etukäteissuunnittelun avulla olisi voinut 

miettiä jaksoille parhaan mahdollisen julkaisujärjestyksen ja niille mahdollisen punaisen 

langan. Tämä olisi helpottanut myös podcastin markkinointia huomattavasti. 

 

Yleisö olisi täytynyt ottaa mukaan heti alusta saakka ja käydä heidän kanssaan dialogia jo 

siinä vaiheessa, kun ensimmäistäkään jaksoa on julkaistu. Podcast-sarjan markkinointi 

kannattaakin aloittaa siinä vaiheessa, kun valmiita jaksoja on viisi eikä niin kuin me 

teimme: heti, kun ensimmäinen jakso oli nauhoitettu.  

 

Meidän olisi kannattanut panostaa vieläkin enemmän vieraiden valintaan ja valita vieras 

sen hänen julkisuusarvonsa perusteella. Tämä olisi edesauttanut podcastimme näkyvyyttä 

ja kuulijoiden saamista. 

 

Kaiken tämän lisäksi meidän oslisi kannattanut tehdä huolellinen somestrategia, sisältö-

suunnitelma ja julkaisukalenteri. Tämä olisi vähentänyt stressiä ja tehostanut ajankäyttö-

ämme, koska nyt kaiken muun tekemisen ohessa meillä meni valtavasti aikaa ja energiaa 

somesisältöjen suunnitteluun ja tekemiseen. Kun teimme sisältöjä silloin kun olimme sy-

vällä tekemisessä ja keskellä hektisintä vaihetta, somesisältöjen tekemiseen ei ollut enää 

riittävästi aikaa ja kapasiteettia, emmekä kyenneet näkemään kirkkaasti, mikä on olen-

naista.  

 

Huolellisen suunnittelun ja näiden edellä mainittujen asioiden avulla yleisön saaminen olisi 

saattanut olla helpompaa. Toisaalta sosiaalisessa mediassa kohderyhmän tunteminen 

vaatii vuorovaikutusta ja erilaisia kokeiluja. Ei ole olemassa mitään oppikirjaa tai ohjetta, 

jota noudattamalla varmasti onnistuu. Itselleni jäi vain sellainen tunne, että minulla olisi pi-

tänyt olla tähän osa-alueeseen enemmän annettavaa kuin nyt olen onnistunut näyttä-

mään. Huolellisen suunnittelu avulla ainakin meidän tekemisemme olisi ollut tehokkaam-

paa ja vähemmän stressaavaa. 
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5.2 Aikataulutus 

 

Ennen podcast-sarjan tekemistä meillä ei ollut aavistustakaan siitä, kuinka paljon aikaa 

tämä projekti tulisi viemään. Jos olisimme tienneet, en tiedä olisimmeko uskaltaneet ryh-

tyä tähän. Valitsimme podcast-sarjamme konseptiksi työlään toteutustavan. Helpointa olisi 

ollut tehdä ohjelma, jossa vain me kaksi keskustelisimme vaihtuvista aiheista. Olisimme 

säästyneet työläältä tiedonhankinnalta, haastateltavien etsimiseltä, aikataulujen sovitte-

lulta ja asiantuntijahaastattelujen etsimiseltä. 

 

Monta kertaa heikkoina hetkinä mietin, olisiko sittenkin kannattanut luoda podcast-sarja 

henkilöbrändini ympärille, koska henkilöbrändilläni on jo olemassa iso yleisö ja sitoutunut 

seuraajakunta ja aiheen rajaaminen olisi ollut selkeää sitä kautta. Mutta sitä en nimen-

omaan halunnut tehdä, halusin kehittyä ammatillisesti ja oppia aidosti jotakin uutta. Tämä 

projekti on ollut erityisen opettavainen juuri siitä syystä, kun kaikki on täytynyt tehdä alusta 

alkaen itse ja eri työvaiheissa on täytynyt pohtia omaa toimittajan roolia sekä aiheiden ra-

jaamista ja näkökulmaa ihan uudella tavalla. Olemme oppineet jokaisesta työvaiheesta ja 

jokaisesta virheestä. Tämän projektin toteuttamisen jälkeen koen, että nyt olen parempi 

toimittaja kuin ennen tätä projektia ja nyt osaan tehdä podcastia. 

 

Emme myöskään halunneet tehdä meidän kahden välistä keskusteluohjelmaa, vaikka sen 

toteuttaminen olisi ollut aikataulullisesti, tiedonhankinnallisesti ja kaikin tavoin paljon hel-

pompaa. Halusimme tehdä ohjelman, josta voisimme olla ylpeitä ja ohjelman, jota itse ha-

luaisimme kuunnella. 

 

Olemme pitäneet projektistamme työaikaseurantaa (liitteenä). Projektimme ajankäyttö kar-

kasi monella tavalla käsistä. Emme osanneet ennalta millään arvioida eri työvaiheiden 

kestoa. Nyt projektin lopulla arvioimme, että yhden jakson toteuttamiseen menee aikaa 

noin 27 tuntia. Tämän lisäksi olemme käyttäneet aikaa konseptin suunnittelemiseen, ide-

oimiseen, oman roolimme pohtimiseen ja oppimisprosessiin. 

 

Alla erittely yhteen jaksoon käytettävästä ajasta sekä työvaiheet eriteltyinä. Suuren osan 

työvaiheista teemme yhdessä, eli näihin kuluu molempien työaikaa. Osa työvaiheista on 

sellaisia, joita teemme vuorotellen. Näitä ovat: haastateltavan hankkiminen ja hänen kans-

saan kommunikointi, asiantuntijahaastattelun hoitaminen sekä jakson editoiminen.  
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Uskon, että ajankäyttö tehostuu kokemuksen myötä, mutta tällä kokemuksella projek-

tiimme on kulunut valtava määrä työtunteja. 

 
Työvaiheiden erittely ja ajankäyttö 
 

Työvaihe 
Ajankäyttö 

(h) 

Jakson aiheen ideointi 2 

Haastateltavan valinta & kontaktointi 2 

Näkökulman valinta ja alustavan kysymysrungon hahmottelu 2 

Haastateltavan ohjeistaminen ja aikataulun sopiminen 1 

Asiantuntijahaastattelun suunnittelu ja tekeminen 3 

Käsikirjoitus 5 

Ohjelman harjoittelu ja käsikirjoituksen viimeistely 3 

Somesuunnitelma ja sen toteutus 2 

Editointi 5 

Jakson julkaiseminen ja sometus 2 

Yhteensä 27 
 

 

5.3 Onnistumiset 

 

Vaikka podcastin tekeminen on ollut työlästä, aikaa vievää ja matkan varrella on ollut mo-

nia epätoivon hetkiä, olen sitä mieltä, että tämä oli kaiken vaivan arvoista. Olen lopputu-

lokseen tyytyväinen ja olen todella ylpeä siitä, kuinka hienon konseptin kehitimme. Tämä 

on ollut huikea oppimisprosessi. 

 

Projektimme onnistumisen yksi tärkein tekijä on onnistunut tiimityö. Olemme mahtavalla 

tavalla pystyneet täydentämään toistemme osaamista omilla vahvuuksillamme. Jennin 

vahvuuksia on toimittajan ammattitaito, tiedonhankinta ja kokemus radiotyöstä. Minun 

vahvuuksiani on sosiaalisen median tuntemus ja kiinnostavien aiheiden ja ihmisläheinen 

työskentelytapa.  

 

Teemme päätöksiä yhtä nopeasti ja löydämme aiheiden ytimen helposti. Meillä on saman-

kaltaiset työskentelytavat ja olemme kumpikin yhtä nopeita omaksumaan uusia asioita. 

Olen hämmästynyt siitä, etten ole kertaakaan koko projektin aikana turhautunut työpariini 
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millään tavalla. Tämä on poikkeuksellista, sillä olen nopeatempoinen ja turhaudun hel-

posti, jos muilla on hitaampi tapa työskennellä. 

 

Olemme saaneet podcast-jaksoistamme palautetta, joissa on kiitelty ammattimaista toimit-

tajan otetta, hyvää äänenlaatua ja erityistä kiitosta olemme saaneet asiantuntijahaastatte-

luista, joiden kautta jaksojen aiheisiin on saatu lisää syvyyttä. Tärkein palaute on tietysti 

se, että valitsemamme aiheet ja haastateltavat ovat olleet kiinnostavia.  

 

Olen kaiken kaikkiaan varsin tyytyväinen siihen mitä olemme saaneet aikaiseksi ja siitä, 

mitä kaikkea olen projektin myötä oppinut.  
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Liitteet 

Liite 1. Muutostarinat-podcastin työaikaseuranta 

https://haagahelia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/a0504038_myy_haaga-he-

lia_fi/EexPY2V-jv1LoqMCy9qloPoBNl9WsRxPi_XnYzrkSvyDgA?email=elina.hovi-

nen%40myy.haaga-helia.fi&e=UYUZvC 

 

Liite 2. Journalistin ohjeet 

 
Ammatillinen asema 
 

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä 

on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. 

 

2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä 

päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille. 

 

3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään oh-

jata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä. 

 

4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy 

henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat 

vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan. 

 

5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilö-

kohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa. 

 

6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asi-

oita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi. 

 

7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun 

käytetään toisen julkaisemia tietoja. 
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Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen 
  

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.  

 

9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä 

hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvit-

tää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla 

keinoilla. 

 

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin 

julkaistu. 

 

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myös-

kään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti. 

 

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asi-

oissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. 

 

13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtu-

mista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä 

seuraamaan loppuun saakka.  

 

14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henki-

löllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.  

 

Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julki-

suutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittu-

jen tietojen luotettavuus on varmistettu. 

 

 

15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on 

löydyttävä sisällöstä kate. 

 

16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on 

torjuttava. 
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Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet 
 

17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen 

lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää 

useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu jul-

kaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi. 

 

18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, 

jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan 

omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuo-

lelle. 

 

19. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat 

haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi sel-

västi kohtuutonta. 

 

 

Virheen korjaus ja oma kannanotto 
  

20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman 

kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen 

toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ol-

lut. 

 

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita 

asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi 

juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan. 

 

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistami-

nen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu. 

 

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden 

mukaan se korjaa virheensä.  

 

21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tie-

toja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata 

tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. 
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22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden 

kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan 

kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. 

 

23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman 

sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä. 

 

24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi 

sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanot-

toon. 

 

25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan 

kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista 

asiallisessa muodossa. 

  

 

Yksityinen ja julkinen 
 

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, 

seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä 

tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. 

 

27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomai-

sen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityis-

elämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä. 

 

28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja 

hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta. 

 

29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asi-

anosaisten suostumusta. 

 

30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki 

julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsi-

tellään alaikäisiä koskevia asioita. 
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31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomi-

tun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana 

tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen. 

 

32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on 

vasta rikosepäilystä tai syytteestä. 

 

33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne pal-

jastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin. 

 

34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksel-

lista yhteiskunnallista merkitystä. 

 

35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdolli-

suuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiatto-

masti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syylli-

syyteen. 


