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Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaiset sisällöt näyttävät kiinnostavan eniten yleisöä 
uutismedian Instagram-tarinoissa. Aihetta tutkitaan Yle Uutisten Instagram-tilin kautta, sillä 
se on seuraajamäärältään Suomen suurin perinteinen uutismedia. Työn tavoitteena on 
saada tietoa, millaista sisältöä ihmiset haluavat tililtä. Päämääränä on saada aineistoa, 
jonka avulla Instagram-tilillä voidaan tarjota alle 30-vuotiaille yhä merkityksellisempää uu-
tissisältöä. 
 
Aihetta tarkastellaan ensin teorian kautta, jotta lukija ymmärtää, millaisissa olosuhteissa 
opinnäytetyön aiheen kanssa eletään. Teorian jälkeen yleisön kiinnostusta tarinoihin selvi-
tetään tutkimusosuudessa, joka koostuu kahdesta kokonaisuudesta keskittyen ensin ih-
misten tekoihin ja sitten sanoihin. Ensimmäisessä kokonaisuudessa tutkitaan tilin eniten ja 
vähiten klikattuja tarinoita. Toisessa kokonaisuudessa tehdään Yle Uutisten Instagram-tilin 
ensimmäinen yleisökysely. Näiden kahden tutkimuskokonaisuuden myötä piirtyy kuva siitä, 
mitä klikit ja ihmisten omat vastaukset kertovat tarinoiden kiinnostavuudesta. Asiaa tarkas-
tellaan erityisesti aiheiden näkökulmasta.  
 
Ensimmäisessä kokonaisuudessa selviää, että ihmiset klikkaavat enimmäkseen erilaisia 
testejä ja arkielämää koskevia tarinoita, joissa katsojaa puhutellaan suoraan. Aiheet ovat 
myös enimmäkseen melko ajattomia. Vähiten klikattiin politiikkaa koskevia tarinoita sekä 
ajankohtaisia aiheita, jotka vanhenevat melko nopeasti.  
 
Toisessa tutkimuskokonaisuudessa selviää, että 18–24-vuotiaat kertovat haluavansa In-
stagram-tarinoita erityisesti perinteisistä uutisista kuten päivänpolttavista aiheista: politii-
kasta ja maailman menosta. Opinnäytetyön tutkimusosuuden kaksi kokonaisuutta tarjoavat 
siis hieman erilaiset kuvat yleisön mieltymyksistä.  
 
Opinnäytetyö on tarpeellinen, sillä aiheesta ei ole julkisesti ja keskitetysti saatavilla paljoa 
ajankohtaista tietoa. Opinnäytetyö tarjoaa myös yleiskatsauksen siihen, millaista on työs-
kennellä sometoimittajana vuonna 2019. Vaikka opinnäytetyössä keskitytään hyvin vah-
vasti Yle Uutisiin, hyödyttää kokonaisuus ketä vain uutismedian Instagram-tilin kanssa 
työskentelevää. 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaiset sisällöt näyttävät kiinnostavan eniten ylei-

söä uutismedian Instagram storieseissa eli Instagram-tarinoissa.  

Työssä käytetään pääsääntöisesti julkaisuista puhuttaessa suomen kielelle ominai-

sempaa termiä Instagram-tarina tai ihan vain tarina. Kun käsitellään ominaisuutta itse-

ään, käytetään sen virallista kansainvälistä nimeä Instagram stories. Ominaisuus on 

uusi, joten sille ei ole vakiintunut yhtä käyttötapaa suomen kieleen. Sosiaalisesta medi-

asta käytetään myös sanaa some, sillä se on vakiintunut suomen kieleen ja myös Ko-

timaisten kielten keskus käyttää sanaa – tosin se määritellään tyyliltään arkiseksi. 

Some on muuttanut tavan, miten ihmiset kuluttavat ja löytävät netistä sisältöä kuten 

uutisia (Kalogeropoulos & Newman 2017). Eikä tämä kehitys näytä laantuvan. Suoma-

laiset käyttävät yhä enemmän aikaa somessa, ja erityisesti Instagramin käyttö on kas-

vanut parin vuoden aikana (Dentsu Aegis Network, STT 2018). Instagram stories on 

juuri nyt ajankohtainen aihe, sillä sen käyttö on kasvanut voimakkaasti heti julkaisun 

jälkeen ja kasvaa yhä. Tällä hetkellä 500 miljoonaa Instagram-tiliä käyttää Instagram 

storiesia joka päivä (Instagram Business n.d.). 

On siis melko ymmärrettävää, että uutismediat yrittävät löytää yleisöjä sieltä, missä 

ihmiset jo ovat: sosiaalisesta mediasta kuten Instagramista. Lukuisat uutismediat ovat-

kin heränneet Instagramin kasvuun ja alkaneet tuottamaan sisältöä palveluun enem-

män tai vähemmän määrätietoisesti. Isoimmat suomalaiset uutismediat ovat alkaneet 

julkaista myös Instagram-tarinoita yhä säännöllisemmin viimeisen vuoden aikana. 

Keskittyminen tässä opinnäytetyössä juurikin Instagram-tarinoihin on siis järkevää, sillä 

sen kasvu on suurta. Niin suurta, että tarinoiden ennustetaan ohittavan jakomäärien 

perusteella Instagramin perinteisen syötteen eli feedin tämän vuoden aikana (SXSW 

2019). Vertikaalimuodossa tapahtuva tarinatyylinen kerronta on myös levinnyt muihin 

alustoihin, joten kerrontamuoto on nosteessa. 

Aihetta tarkastellaan tässä opinnäytetyössä Yle Uutisten kautta, sillä se on Instagra-

missa Suomen perinteisistä uutismedioista suurin yli 110 000 seuraajallaan. Tilin seu-

raajamäärä ja tavoittavuus on kasvanut hyvin viimeisen vuoden aikana, joten tilin voisi 
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olettaa tekevän jotakin oikein saavuttaessaan ihmisten mielenkiinnon uutissisällöllä. 

Nyt ei kuitenkaan jäädä vain oletusten tasolle, vaan sukelletaan syvemmin aiheeseen.  

Olen itse työskennellyt Yle Uutisissa sometoimittajana vuoden ja todistanut useita on-

nistumisia. Taustalla on kuitenkin myös epäonnistumisia, kokeilua ja pohdintaa, miten 

yleisöä voisi palvella vielä paremmin. Kehittyminen ja kehittäminen olisi luonnollista 

tehdä erilaisia tutkimuksia kaivellen ja muiden oppeja soveltaen käytäntöön. Tällä het-

kellä hankaluus on kuitenkin se, että Instagram-tarinoista ei ole uutismedioiden näkö-

kulmasta paljoa julkista tutkimustietoa keskitetysti ja helposti saatavilla. Yksittäisillä 

tekijöillä on hiljaista tietoa, ja mahdolliset havainnot, tutkimukset, data ja muut tiedon-

muruset ovat sirpaloituneena ympäri kenttää. Yhtenä osana tätä opinnäytetyötä onkin 

koota tätä tietoa yhteen paikkaan, jotta aiheesta saisi kerralla hyvän yleiskuvan.  

On myös hyvä tuoda esiin tutkijan positio tutkimusaiheeseen. Koska työskentelen Yle 

Uutisissa sometoimittajana, koskee tutkimusaihe minun ja kollegoitteni työtä. Huonoa 

tässä on se, että täysin objektiivinen ote voi olla haastavampaa.  Hyvää on se, että 

tiedostan asemani ja pohdin jatkuvasti valintojani kriittisesti. Tärkeintä on, että tutkija 

tiedostaa tilanteen ja toimii parhaansa mukaan siten, etteivät ne vaikuta tutkimukseen 

liiaksi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Hyvää on myös se, että taustani 

ansiosta osaan keskittyä aiheen kannalta olennaisimpiin asioihin. 

Olemassa olevan tiedon etsimisen, koonnin ja analysoinnin lisäksi tässä opinnäyte-

työssä kerätään myös uutta tietoa aiheesta. Tämä tehdään Yle Uutisten Instagram-

tilillä tehdyllä yleisökyselyllä. Kyselyn tuloksissa keskitytään lopulta erityisesti 18–24-

vuotiaiden vastauksiin, sillä tämä on kohderyhmä, johon somedeski haluaa tällä hetkel-

lä keskittyä Yle Uutisten Instagramissa. 

Edellisten lisäksi käydään läpi Yle Uutisten eniten ja vähiten klikattuja tarinoita viimei-

sen puolen vuoden ajalta. Tiedot on kerätty sometoimittajien viikoittaisista katsauksista, 

jotka on tehty Instagramin datan pohjalta. Nämä viikkokatsaukset ovat olleet käytössä 

alle vuoden, ja ne ovat auttaneet sometoimittajia näkemään konkreettisesti, miten mit-

käkin tarinat vetävät klikkien perusteella. Tämä on kuitenkin vain viikkotasolla. Selke-

ämpää koontia ja pohdintaa laajemmalta aikaväliltä ei ole vielä helposti saatavilla. Nyt 

viikkokatsauksien tieto kootaan yhteen ja katsotaan hieman laajempaa kuvaa. Pohdi-

taan myös, millaisia tulkintoja puolen vuoden eniten ja vähiten klikatuista Instagram-

tarinoista voi mahdollisesti tehdä, ja miten nämä suhteutuvat käyttäjäkyselyyn. 
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Pirstaloituneen tiedon kokoamisen, kyselyn tulosten ja viikkoraporttien työstämisen 

jälkeen pohditaan löydettyjä huomioita. Kyselyn ansiosta somedeski kuulee ensimmäi-

sen kerran laajemmin, mitä mieltä yleisö on heidän työnjäljestään Instagramissa. Tämä 

on ensiarvoisen tärkeää, sillä yleisöllehän sisältöä tehdään. Toiveena on, että tulosten 

perusteella yleisö saa äänensä kuuluviin ja Yle Uutiset voi palvella heitä Instagram-

tarinoilla vielä paremmin. 

Opinnäytetyö palvelee myös Yleisradion yhteiskunnallista tehtävää sekä Uutis- ja ajan-

kohtaistoiminnan (U&A) tavoitteita vuodelle 2019. U&A haluaisi palvella vielä paremmin 

juurikin nuoria alle 30-vuotiaita suomalaisia. Vanhempia ikäryhmiä Yle palvelee jo hy-

vin, mutta nuorempi ikäryhmä on perinteisesti koettu hankalaksi tavoittaa (Rasila 

2017). Nuoret seuraavat uutisia ja ajankohtaisia asioita yhä enemmän somen kautta 

(Reunanen 2018), joten Yle Uutisten läsnäolo somessa on loogista. Jotta tämän läsnä-

olon voisi tehdä yhä paremmin, kannattaa tiedon olla kootusti yhdessä paikassa ja sitä 

tulee hankkia lisää yleisöä kuunnellen. 

Opinnäytetyö palvelee siis laajempia tavoitteita, mutta antaa tietoa etenkin ruohonjuuri-

tasolla työskenteleville sometoimittajille. Tiedon myötä saadaan myös työkaluja Insta-

gram-tilin kehittämiseen. Pohjimmainen tarkoitus opinnäytetyössä on siis koota ja kerä-

tä tietoa, jotta Yle Uutiset ja sometekijät voisivat tuottaa yhä merkityksellisempää uutis-

sisältöä etenkin 15–29-vuotiaille. Opinnäytetyö tarjoaa myös napakan katsauksen sii-

hen, millaista on sometoimittajan työ Yle Uutisissa vuonna 2019 ja millaisia asioita sii-

hen sisältyy. Media-ala muuttuu jatkuvasti, ja ammattinimike sometoimittaja on tuore.  

Ennen tutkimusosuutta on tärkeää ymmärtää teoria ja se, millaisessa ympäristössä 

työskennellään puhuttaessa Instagram-tarinoista. Tästä luvuissa kaksi ja kolme. 

2 Yleisradio sosiaalisessa mediassa 

Yleisradio on julkisen palvelun mediayhtiö ja sen omistaa Suomen valtio. Toimintaa 

rahoitetaan Yle-verolla. Vero on yhdelle henkilölle korkeintaan 163 euroa vuodessa. 

(Yleisradio 2018). Ylen toiminnasta säädetään laissa Yleisradio Oy:stä. Laki mm. mää-

rittelee hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät sekä Ylen julkisen palvelun tehtävät 

(Yleisradio n.d.) Yle kertoo tehtävästään muun muassa näin: 
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Ylen tehtävänä on tukea kansanvaltaa ja vahvistaa suomalaista kulttuuria sekä 
näyttää monipuolinen ja monikulttuurinen kuva maailmasta. Kaikilla suomalaisilla 
tulee olla myös yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä 
sekä sivistää ja kehittää itseään. (Yle 2018.) 

Yle listaa strategiassaan missionsa, visionsa ja arvonsa näin: 

Missio: Yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria. Visio: Yle on suoma-
laisten merkityksellisin media ja alan rohkea uudistaja. Arvot: Ylen arvot ovat 
riippumattomuus, luotettavuus ja ihmisen arvostaminen. (Yle 2017.)  

Ylen tehtävänä on siis tarjota sisältöä kaikille suomalaisille, joten Ylen on järkevää olla 

siellä missä ihmiset ovat – verkon, television ja radion lisäksi myös sosiaalisessa medi-

assa. Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo tiivistää asian näin: 

Meidän pitää olla läsnä myös nuorempien ikäryhmien media-arjessa. Se tarkoit-
taa, että Ylen sisältöjen pitää olla nykyistä paremmin löydettävissä, ja niitä pitää 
tarjota siellä, missä nuoretkin ovat. (Honka 2017.) 

Ylellä on useita sosiaalisen median kanavia, mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään 

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan alaisuudessa toimivan Yle Uutisten Instagramiin. 

Kuten koko Ylessä, on nuorten parempi palvelu tavoitteena myös U&A:ssa. 

Julkisen palvelun mediayhtiön työskentely kolmansien osapuolien alustoilla ei ole pelk-

kää juhlaa, sillä suuret someyhtiöt ovat merkittäviä vallankäyttäjiä. Someläsnäolon 

merkitys on silti tärkeää monesta eri syystä. Yksi näistä on Ylen sosiaalisen median 

päällikkö Tuija Aallon mukaan muun muassa mediakentän nykytila: ”Ylen on oltava 

somessakin merkittävä journalistinen toimija, jottei disinformaatio ja valemedia saa liian 

suurta roolia suomalaisten tiedonsaannissa” (Aalto 2017). 

Somessa läsnäolo siis tukee Ylen strategiaa. Kun ihmisten mediankäyttö muuttuu, Ylen 

kannattaa pysyä mukana muutoksessa ja olla osa sitä. On kuitenkin tärkeää toimia 

omien arvojen mukaisesti eikä vain kolmansien osapuolien armoilla. Tämän kanssa 

tasapainoilevat useat yleisradioyhtiöt Euroopassa. (Sehl, Cornia & Nielsen 2018.) 

2.1 Yleisradio ja nuoret 

Nuorten tavoittaminen on koettu tärkeäksi, sillä Yle haluaa palvella kaikkia suomalaisia. 

Kuten johdannossa jo mainittiin, on Yleisradiosta kerrottu avoimesti, kuinka 15–29-

vuotiaiden ikäryhmä on koettu perinteisesti vaikeaksi tavoittaa. Tämän vuoksi juuri tä-
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män ikäryhmän tavoittamisen yrittäminen on nähty tarpeelliseksi. Ylen julkaisujohtaja 

kiteytti asian jo vuonna 2017 näin:  

Vanhemmat ikäryhmät ovat Ylen palveluihin tyytyväisimpiä ja tavoitamme hyvin 
myös lapset. Sen sijaan 15–29-vuotiaiden kiinnostus Ylen sisältöjä kohtaan heik-
kenee. Julkinen palvelu kuuluu kaikille, myös tämä yleisö odottaa saavansa kiin-
nostavaa ja heille merkityksellistä sisältöä ja vastinetta Yle-verolle. (Honka 2017.) 

Some on nähty yhdeksi keinoksi toteuttaa ikäryhmän tavoittamista ja se näyttää toimi-

van. Ylen tilaaman ja Taloustutkimuksen teettämän kanava- ja palvelumielikuvatutki-

muksen mukaan some on auttanut tavoittamaan 15–29-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan 

95 % suomalaisista käytti vähintään yhtä Ylen palvelua viikoittain vuonna 2018. 15–29-

vuotiaiden tavoittavuus kasvoi verkossa ja etenkin somessa. (Karvinen 2018.) Aina on 

kuitenkin parantamisen varaa. Esimerkiksi teknologiayhtiö Qvikin tekemän käyttäjätut-

kimuksen mukaan 16–17-vuotiaiden mielestä yläkäsitteenä Yle tuntui nuorista etäiseltä 

ja vanhemmille ikäryhmille suunnatulta uutislähteeltä (Erkko 2018). 

Ylen sosiaalisen median päällikön Tuija Aallon mukaan yksi pointti Ylen someläsnä-

olossa on nuoria ajatellen se, että somen kautta on mahdollisuus yrittää saada suhde 

niihin nuoriin läheiseksi ja merkittäväksi, jotka eivät muuten hakeudu Ylen sisältöjen 

pariin (Aalto 2017). Aiheeseen kuitenkin kuuluu paljon muutakin kuin vain somessa 

läsnäolo. Tämä pitää tehdä hyvin, laadukkaasti ja säännöllisesti pitkän aikaa, jotta nuo-

ret aidosti kokevat Ylen henkilökohtaisesti merkitykselliseksi. 

Kaiken mainitun lisäksi Yle Uutiset noudattaa somessa “destination site” -strategiaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisiä pyritään ohjaamaan somesisällön yhteydessä Ylen 

omille alustoille. 

2.2 Yle Uutiset sosiaalisessa mediassa 

Yle Uutiset on osa Ylen uutis- ja ajankohtaistoimintaa (U&A). Tämä yksikkö vastaa 

journalistisesta sisällöstä Ylellä. Toimituksen sisältöä julkaistaan radioon, televisioon, 

verkkoon ja someen. Yle Uutisilla on sometilit Facebookissa, Instagramissa ja Twitte-

rissä. Facebookissa seuraajia on lähes 208 000, Twitterissä 218 000 ja Instagramissa 

yli 110 000. 

Julkaisusta Yle Uutisten sosiaalisen median kanaviin vastaa tehtävään erikseen nimi-

tetty somedeski. Julkaisupäätökset tehdään sen mukaan, minkä somedeski arvioi kiin-
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nostavan kussakin somekanavassa. On myös yhteiskunnallisesti merkittäviä uutisia, 

jotka jaetaan vaikka ne eivät somessa mitään hittejä olisikaan. Tämä sisältyy Ylen yh-

teiskunnalliseen tehtävään. Facebookiin julkaistaan vuorokaudessa pääsääntöisesti 

kymmeniä uutisia. Instagramiin sisältöä julkaistaan mietitymmin etenkin nuorempaa 

kohderyhmää ajatellen, ja siitä kerrotaan enemmän seuraavissa luvuissa. Twitterissä 

uutisvirrasta pitää huolen botti, joka julkaisee Yle Uutisten jutut automaattisesti. 

Suomen yleisradioyhtiö ja Yle Uutiset ei ole yksin. Lukemattomat mediatalot ympäri 

maailman tuottavat sisältöä ja vuorovaikuttavat somessa. Reuters Institute selvitti, mi-

ten yleisradioyhtiöt Euroopassa ovat läsnä sosiaalisessa mediassa 2018. Selvisi, että 

Suomen lisäksi Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa on 

omat sometiiminsä, jotka ovat omistautuneet kokonaan työskentelyyn sosiaalisessa 

mediassa. Kaikilla yleisradioyhtiöillä on sama päämäärä somessa: tavoittaa nuoria, 

muuten yleisradioyhtiöiden hankalasti tavoittamia ihmisiä. (Sehl, Cornia & Nielsen 

2018.) 

2.3 Sometoimittajan työ Yle Uutisissa 

Yle Uutisten sometiimiä kutsutaan somedeskiksi ja siinä työskentelee kolme sometoi-

mittajaa. Somedeski on osa Ylen U&A:n keskustoimitusta. Lyhyesti sanottuna some-

deski huolehtii Yle Uutisten Facebook-, Instagram- ja Twitter-tileistä. Sometoimittajat 

työskentelevät aamu- ja iltavuoroissa sekä viikonloppuvuoroissa. Somedeskillä on 

yleensä kerrallaan vuorossa yksi sometoimittaja. 

Somedeskin tehtävä on tärkeä: tukea Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan pyrkimyksiä 

tavoittaa yhä paremmin 15–29-vuotiaita suomalaisia. Sometoimittajan tehtävä on yrit-

tää tavoittaa juuri ne nuoret ja nuoret aikuiset, jotka seuraavat uutisia ja ajankohtaisia 

asioita yhä enemmän lähinnä somesta. Tavoitteena on myös löytää niitä nuoria, jotka 

eivät ehkä muuten hakeutuisi Yle Uutisten sisällön pariin. 

Sometoimittajan tehtävä on kuratoida koko U&A:n tarjonnasta sisältöä, joka voisi kiin-

nostaa etenkin alle 30-vuotiaita. Tai pohtia, miten jokin yhteiskunnallisesti tärkeä mutta 

ehkä paperinmakuinen asia saataisiin kerrottua nuoria kiinnostavalla tavalla. Sometoi-

mittajan pitää muotoilla ja sanoittaa verkkojutun sisältö sellaiseen muotoon, että se 

toimii esimerkiksi Instagram-tarinoissa ja palvelee sillä tavalla ihmisiä somessa. Par-

haimmillaan seuraaja kiinnostuu sen verran aiheesta, että hän menee Ylen sivuille lu-
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kemaan koko jutun. Tämä palvelee Yle Uutisten “destination site” -strategiaa, jota so-

medeski noudattaa vahvasti. 

Sometoimittajan työ on monipuolinen yhdistelmä monen erilaisen työtehtävän osia. 

Työhön kuuluu kirjoittamista, tekstin editoimista, videoeditointia, toimittamista, mode-

rointia ja jopa piirteitä kuvatoimittajan sekä uutistuottajan työstä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että yhden vuoron aikana sometoimittaja julkaisee lukuisia juttuja Yle 

Uutisten Facebook- ja Instagram-tileille. Hän siis valitsee jutut, poimii niistä kiinnosta-

vimman somekulman ja julkaisee lopputuloksen Facebookiin ja Instagramiin. Some-

deski ei pääsääntöisesti tuota esimerkiksi verkkojuttuja itse, vaan paketoi muiden toimi-

tusten jutuista sellaisia, että ne pääsevät oikeuksiinsa ja toimivat somessa. Esimerkiksi 

Instagram-tarinoissa tämä tarkoittaa sitä, että sometoimittaja editoi yleensä verkkojutun 

pohjalta tarinan tekstien muotoilusta ja kuvien valinnasta videoeditoinnin kautta julkai-

suun. 

Näiden lisäksi sometoimittajan tehtävänä on myös vuorovaikutus somessa. Tämä tar-

koittaa vastaamista kommentteihin ja yksityisviesteihin sekä osallistumista uutisen alla 

tapahtuviin keskusteluihin mahdollisuuksien mukaan. Sometoimittaja tietysti myös välit-

tää kiinnostavat uutisvinkit ja juttuideat eteenpäin tuottajille. Vuorovaikutus nähdään 

erittäin tärkeänä Ylessä. 

Julkaisun ja vuorovaikutuksen lisäksi olennainen osa sometoimittajan työtä Yle Uutisis-

sa on moderointi. Tämä tarkoittaa sitä, että sometoimittaja lukee Yle Uutisten some-

kanaville tulevia kommentteja läpi ja siivoaa sieltä ne, jotka rikkovat Ylen keskusteluoh-

jeita. Sometoimittajan päivittäisiin tehtäviin kuuluu myös Yle Uutisten artikkeleiden 

kommenttien jälkimoderointi. Moderointia tehdään keskusteluihin tulevien epäasiallis-

ten kommenttien vuoksi. Joinakin päivinä vuoron aikana puhutaan kaiken kaikkiaan eri 

kanavat huomioiden jopa useista sadoista läpi käytävistä kommenteista. 

Somedeskin tehtävä on myös sitoa yhteen kaikki toimitukset maailmasta urheiluun ja 

politiikasta ja kulttuurista aluetoimituksiin. Yle haluaa, että Yle Uutisten somekanavilla 

näkyy monipuolinen ja kiinnostava kattaus kaikkien osastojen sisältöjä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että sometoimittajan tulee pitää yllä yhteyksiä kaikkiin toimituksiin. Sometoimittaja 

auttaa tarvittaessa juttujen tekijöitä somekulman pohtimisessa juttuihinsa. Somedeski 

yrittää koko ajan tukea ja kannustaa sellaiseen toimituskulttuuriin, jossa some nähtäi-
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siin yhtenä julkaisuvälineenä jo heti jutun ideointivaiheessa. Tällöin esimerkiksi Insta-

gramiin voitaisiin julkaista yhä mietitympää ja kiinnostavampaa sisältöä. 

Vaikka aiemmin mainittu “destination site” -strategia on somedeskille tärkeä, on myös 

hyvä tiedostaa laajempi näkökanta sometoimituksen merkitykseen. Tämä puoli työstä 

liittyy brändiin. Somedeskin tehtävä on myös pitää yllä ja jopa parantaa Ylen ja Yle 

Uutisten kuvaa nuorille suomalaisille. Sisällön kautta halutaan näyttää, että Yle Uutisis-

sa on myös nuorille merkityksellistä sisältöä. 

Tällä hetkellä sometoimittajan työnkuva on tiivistettynä tällainen, mutta vuoden päästä 

asiat voivat olla aivan toisin. Monipuolisuuden lisäksi työssä on tärkeää ketteryys ja 

rohkeus. Työnkuva on jo muuttunut useasti ja muuttuu yhä aina tarvittaessa, sillä so-

medeskiä kehitetään koko ajan tehokkaammaksi. 

3 Millainen sosiaalinen media on Instagram? 

Instagram on sosiaalinen media, jossa jaetaan kuvia ja videoita pääsääntöisesti mobiili-

laitteilla. Kuka vain voi jakaa Instagramissa kuvia, videoita ja tarinoita julkisesti tai yksi-

tyisesti, kunhan hänellä on oma tili. Julkaistu sisältö näkyy julkaisijan tilin seuraajien 

etusivun syötteessä Instagramin algoritmien sanelemana. 

Visuaalisen sisällön julkaisun lisäksi sosiaalisuus on luonnollisesti olennainen osa In-

stagramia. Muiden julkaisuja voi tykätä, kommentoida ja jakaa. Sisällön löydettävyyttä 

helpottavat mm. avainsanat (hashtagit) ja sijaintimerkinnät. Muita käyttäjiä voi myös 

“tägätä” eli merkitä julkaisuihin ja kommentteihin. 

Instagramin sisällä on lukuisia sosiaalisia rakenteita ja yhteisöjä. Parhaimmillaan onnis-

tunut Instagram-tili pystyy luomaan ympärilleen oman yhteisönsä. Instagramissa voi 

myös olla yhteydessä muihin Instagramin käyttäjiin henkilökohtaisemmin yksityisviesti-

en kautta. Tämä viestittely tapahtuu siis kahden käyttäjän välillä yksityisesti. 

3.1  Instagramin historia lyhyesti alusta nykypäivään 

Instagram on osa monen arkea nykypäivänä, mutta aina näin ei ole ollut. Instagram 

julkaistiin lokakuussa 2010. Tuolloin palvelussa pystyi pääosin julkaisemaan kuvia ne-

liömuodossa. Ensimmäisen vuorokauden aikana sovelluksella oli jo 25 000 käyttäjää, 
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ja luku kiipesi nopeasti yhä suuremmaksi. Kahden vuoden päästä Facebook osti Insta-

gramin. Vuonna 2013, kun sovelluksen julkaisusta oli kaksi ja puoli vuotta, Instagramia 

käytti kuukausitasolla sata miljoonaa ihmistä. (Instagram Info Center n.d.) Muun muas-

sa Telegraph-lehti kuvaili tuolloin, kuinka Instagram valloitti koko maailman kolmessa 

vuodessa (Riley-Smith 2013). 

Instagram ei kuitenkaan jäänyt vain kuvien jakopalveluksi. Instagram on koko histori-

ansa ajan julkaissut melko tasaiseen tahtiin uusia ominaisuuksia ja pysynyt siten ajan-

kohtaisena. Kesäkuussa 2013 Instagram ilmoitti, että palvelussa voi julkaista kuvien 

lisäksi myös videoita. Instagramin yksityisviestimisominaisuus julkaistiin samana vuon-

na. Elokuussa 2016 julkaistiin Instagram stories. Tämän jälkeen käyttäjämäärien on 

kuvailtu lähtevän rakettimaiseen nousuun (Dhillon 2018). Instagramin päivittäisten ak-

tiivisten käyttäjien määrä kiipesi vuodessa tarinoiden julkaisun jälkeen sadasta miljoo-

nasta 500 miljoonaan (Statista 2019). Tämän jälkeen yrityksen avaukset ovat koske-

neet lähinnä pidempää videomuotoa. 2017 julkaistiin Live stories eli mahdollisuus pitää 

livelähetystä. 2018 julkaistiin IGTV, joka on myös vertikaalivideota mutta jopa tunnin 

kestolla. Näiden suurempien ominaisuuksien ohella Instagram on kehitellyt koko ajan 

uusia pienempiä ominaisuuksia, jotka ovat olleet käyttäjien keskuudessa suosittuja. 

Näitä ovat muun muassa erilaiset filtterit ja kuvanmuokkaustyökalut. 

Maailmanlaajuisesti kuukausitasolla aktiivisia Instagram-tilejä on tällä hetkellä miljardi. 

Yli 500 miljoonaa aktiivista Instagram-tiliä käyttää sovellusta joka päivä. (Instagram 

Business.) Maailmanlaajuisesti Instagram on aktiivisten käyttäjien perusteella kuuden-

neksi suosituin some (Statista 2019). Instagramia käyttävät maailmanlaajuisesti eniten 

25–34-vuotiaat ja seuraavaksi eniten 18–24-vuotiaat (Statista 2019). 

Suomessa Instagram on kolmanneksi suosituin some WhatsAppin ja Facebookin jäl-

keen Ylen ja Taloustutkimuksen 2018 teettämän kyselyn mukaan (Kallunki 2019). So-

siaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pöngän koostamien tilasto-

jen mukaan Instagram on neljänneksi suosituin, ja eniten sitä käyttävät Suomessa 15–

24-vuotiaat. Elämäntilannetta tarkastellessa Instagramia käyttävät eniten opiskelijat ja 

koululaiset. Huhtikuussa 2019 Instagramia käytti 1,6 miljoonaa suomalaista. Instagra-

min käyttäjämäärä on kasvanut Suomessa vuodessa noin 7 %. (Pönkä 2019.) 

Jos katsotaan tilannetta pelkästään nuorten suomalaisten kohdalla, tulokset näyttävät 

samaan suuntaan. Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 
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teetti kyselyn 13–29-vuotiaille suomalaisnuorille. SoMe ja Nuoret 2019 – katsaus nuor-

ten sosiaalisen median käytöstä -kysely kertoo hyvin Instagramin asemasta suoma-

laisnuorten arjessa. Katsauksen mukaan Instagram on kolmanneksi käytetyin sovellus 

13–29-vuotiaille suomalaisnuorille. Sen suosio on kasvanut joka vuosi. (Ebrand 2019.) 

Suomen Tietotoimisto ja Markkinointi & Mainonta uutisoivat markkinointiviestintäkon-

serni Dentsu Aegis Networkin tekemästä kuluttajatutkimuksesta syyskuussa 2018, jon-

ka mukaan suomalaisten sosiaaliseen mediaan kuluttama aika on kasvanut kahdessa 

vuodessa 52 prosenttia. Yritys arvioi, että Instagram tulee nousemaan Facebookin rin-

nalle muutamassa vuodessa. (Dentsu Aegis Network CCS-tutkimus 2018 STT 

20.9.2018.) 

Mutta millaisia tilejä ihmiset sitten seuraavat Instagramissa? Jos asiaa katsoo sen pe-

rusteella, millä tilillä on eniten seuraajia maailmanlaajuisesti, niin Instagramissa seura-

taan ihmisiä ja erityisesti julkkiksia. Kaikista eniten seuraajia on Instagramin omalla 

tilillä. Seuraavaksi seuratuimpia ovat Christiano Ronaldo, Ariana Grande, Selena Go-

mez ja Dwayne Johnson. (Statista 2019.) Instagramin mukaan 80 % tileistä seuraa 

ainakin yhtä yritystä (Instagram Business 2019). Markkinointitoimisto Mediakixin mu-

kaan kiivaimmin kasvavat tilit ovat meemitilejä (Mediakix 2018). 

Instagram on siis kasvanut merkittävään asemaan ihmisten elämässä yhdeksän vuo-

den aikana. Se on tällä hetkellä muutakin kuin pelkkä sovellus puhelimessa – se on 

muuttanut useiden ihmisten arkea ja luonut uusia ilmiöitä niin hyvässä kuin pahassa. 

Instagram antaa mahdollisuuden melkein kenelle vain nousta esiin taidoillaan, mutta se 

asettaa myös muun muassa epärealistisia ulkonäköpaineita. Puhumattakaan disinfor-

maation levittämisestä ja kiusaamisesta. Instagram on muutakin kuin sisällön jakamis-

ta. Siellä myös syntyvät ja leviävät erilaiset ilmiöt, jotka voivat vaikuttaa ihmisten käy-

tökseen. Instagramin myötä on syntynyt mm. termi “instagrammable”, joka voi ohjata 

ihmisten arkisia valintoja aina vaatteista matkakohteen valintaan. Termi tarkoittaa lyhy-

esti sitä, saako tilanteesta, esineestä tai paikasta edustavan kuvan, jonka voisi jakaa 

Instagramissa. Tähän markkinarakoon ovat iskeneet useat yritykset, ja Instagramista 

on kasvanut merkittävä markkinointipaikka, jossa kilpaillaan kuluttajien huomiosta. 

Kaupallisuudesta puhuttaessa on luonnollista mainita myös ns. vaikuttajat. He ovat 

yleensä yksittäisiä henkilöitä, joilla on sitoutunut seuraajajoukko somessa. Yrityksille 

vaikuttajat ovat tärkeä kanava päästä kuluttajien tietoisuuteen. Markkinointitoimisto 

Mediakixin mukaan Instagram on yrityksille tärkein paikka vaikuttajamarkkinointiin. Me-
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diakix arvioi vaikuttajamarkkinoinnin paisuvan Instagramissa yli kahden miljardin bis-

nekseksi vuoteen 2020 mennessä (Mediakix 2019). Instagram on siis tällä hetkellä 

suuri vallankäyttöväline, jossa kaupallisuuden osuus näyttää yhä vain kasvavan. Vuosi 

sitten Instagramin arvoksi arvioitiin 100 miljardia dollaria (McCormick 2018). 

Tässä lyhyesti Instagramista ja sen asemasta ihmisten elämässä. Tämä luku kertoo 

hieman, millaisessa ympäristössä Instagramissa toimivat tilit elävät. Seuraavaksi pe-

rehdytään lyhyesti Instagramin tärkeimpiin osiin: syötteeseen ja tarinoihin. 

3.2 Instagram-syöte 

Instagramin ”feed” eli syöte on paikka, mihin kuvat ja videot julkaistaan. Jokaisella käyt-

täjätilillä on oma syötteensä, jossa kuvat ja videot näkyvät kronologisesti julkaisupäivän 

mukaan. Oman tilin syötteen lisäksi kaikilla on ns. etusivun syöte, joka on ikään kuin 

uutisvirta, johon nousevat tilin seuraamien tilien sisältö. Se, missä järjestyksessä mui-

den sisältö näkyy etusivun syötteessä, määräytyy Instagramin algoritmin mukaan.  

 

Kuvio 1. Kuvassa vasemmalla Yle Uutisen oman tilin syöte. Kuvassa oikealla Yle Uutisten 
etusivun syöte. Kuvakaappaus 12.4.19. Kuva: Instagram @yleuutiset 

Kukin käyttäjä voi julkaista kuvan, videon, karusellin tai IGTV-jakson. Karusellissa voi 

julkaista 2–10 kuvaa ja/tai videota kerralla:  
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Kuvio 2. Yleisimmät julkaisumuodot Instagram-tilillä: video, kuva ja kuvakaruselli. Kuvakaap-
paus 12.4.19. Kuva: Instagram @yleuutiset 

Instagram-syötteestä on kehittynyt ajan myötä sellainen, että monet käyttäjät julkaise-

vat yhä korkeammalla kynnyksellä kuvia ja videoita sinne. Oma tili on voitu rakentaa 

esimerkiksi tiettyjen värisävyjen mukaan. Tämän vuoksi omalle tilille julkaistaan usein 

vain ne kuvat, jotka ovat käyttäjän mielestä täydellisiä. Instagramin syötteestä on muo-

dostunut monelle visuaalinen kokoelma täydellisen näköisiä kuvia ja hetkiä. Syötteen ja 

tykkäysmäärien aiheuttamat paineet ovat johtaneet siihen, että tällä hetkellä Instagram 

pohtii kokonaan tykkäyksistä luopumista sellaisenaan kuin ne nyt tunnetaan. Monet 

teknologia-alan vaikuttajat ovat jo pitkään rinnastaneet tykkäysten tavoittelun addikti-

oon, joten tämän vuoksi tykkäyksien piilottaminen on harkinnassa. (Hallamaa 2019.) 

Muun muassa syötteen asettamien julkaisupaineiden avuksi julkaistiin Instagram sto-

ries (Minh 2017).   

3.3 Instagram-tarinat 

Instagram stories on ominaisuus, jossa voi julkaista kuvia tai videota pääsääntöisesti 

vertikaalimuodossa. Tarinat ovat tilin omissa tarinoissa näkyvillä 24 tuntia, jonka jäl-

keen ne katoavat muilta näkyvistä. Omia tarinoitaan voi myös tallentaa näkyviin niin 

pitkäksi aikaa kuin haluaa “kohokohdat”-osioon. Instagramin tarinat on suosittu ominai-

suus ja sitä käyttää päivittäin 500 miljoonaa tiliä (Instagram Business 2019). Kun ta-

rinaominaisuus julkaistiin 2016, ei se ollut ainoa laatuaan. Se itse asiassa muistutti 

hyvin paljon Snapchatin tarinaominaisuutta, joka oli julkaistu jo 2013. Useat mediat 

uutisoivatkin, kuinka kyseessä on Instagramin kopio Snapchatista. Kopiopuheet eivät 

kuitenkaan hidastaneet Instagram-tarinoiden suosiota. Alkuvuonna 2017 Instagram 

stories ohitti Snapchatin (Richter 2017). 
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Instagram-tarina näkyy seuraajille vain vuorokauden, joten julkaisukynnys ei välttämät-

tä ole niin korkea. Kun tarinaominaisuus julkaistiin, Instagramin tuolloinen toimitusjohta-

ja Kevin Systrom kertoi, kuinka tarinoiden toivotaan antavan käyttäjille reitin julkaista 

enemmän – myös niitä hetkiä, jotka eivät ole siloiteltuja ja täydellisiä (Constine 2016). 

Tarinoihin voi siis julkaista hieman rohkeammin sisältöä ilman huolta oman syötteen 

”pilaantumisesta” ja tykkäysten määrästä. Tällä hetkellä tarinamuotoinen kerronta pys-

tyvideona on myös käytössä monissa muissa alustoissa, joten kerrontamuoto näyttää 

tulleen jäädäkseen. Seuraavaksi käydään läpi Instagram-tarinoiden teknistä puolta. 

Kun tilin profiilikuvan ympärillä on purppurainen rinkula, tarkoittaa se, että tilillä on jul-

kaistu tarinoita, joita ei ole nähnyt. Katsomattomat tarinat näkyvät etusivun syötteen 

yläpuolella. Tarinat alkavat pyöriä automaattisesti, kun klikkaa kunkin tilin profiilikuvaa. 

Tilin tarinat näkyvät kronologisesti ja kuvasarjamaisesti diaesityksen tapaan. Näytön 

yläkulmassa näkyy katkoviivoja, jotka kertovat kuinka monta tarinaa kyseiseltä tililtä on 

katsomatta. Seuraavaan tarinaan voi liikkua eteenpäin “täppäämällä” eli painamalla 

näytön oikeasta laidasta. Tarinan voi pysäyttää pitämällä sormea paikallaan näytöllä. 

Edelliseen tarinaan pääsee painamalla näytön vasemmasta laidasta. Kun tilin tarinat 

loppuvat, alkavat automaattisesti seuraavan tilin tarinat. Jos tarinat eivät kiinnosta, seu-

raavan tilin tarinoihin voi liikkua pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle. Tarinoista pääsee 

pois pyyhkäisemällä alas. Yksi Instagram-tarina on maksimissaan 15 sekuntia pitkä. 

Instagram-tarinoita voi julkaista vuorokaudessa maksimissaan sata (Wong 2017). 

 

Kuvio 3. Vasemmalla etusivun syöte ja katsomattomia tarinoita. Oikealla kuvassa näkyy Insta-
gram-tarina Yle Uutisilta. Kuvakaappaus 26.4.2019. Kuva: Instagram @yleuutiset 
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Joillakin tileillä on mahdollisuus lisätä linkki Instagram-tarinoihinsa. Tämä on mahdollis-

ta pääsääntöisesti verifioiduille tileille tai yritystileille, joilla on yli 10 000 seuraajaa (Pa-

sarow 2018). Kun tarinassa on linkki, tulee näyttöön ”näytä lisää” -merkki, jota paina-

malla tai pyyhkäisemällä voi siirtyä linkin taakse verkkosivulle. Tämä on suosittu omi-

naisuus yrityksille ja uutismedioille, sillä näin voi ohjata liikennettä suoraan omalle alus-

talle. Kolmasosa katsotuimmista Instagram-tarinoista on peräisin yrityksiltä (Instagram 

Business 2019). Tämä ominaisuus on tärkeä myös Yle Uutisille mm. “destination site”       

-strategian vuoksi. 

Instagram-tarinoihin on myös mahdollista lisätä muun muassa filttereitä ja erilaisia “tar-

roja”. Näitä tarroja ovat mm. sijainti, emoji, gif, avainsana, maininta ja kysely. Nämä 

voivat parantaa tarinan visuaalisuutta ja tuoda vuorovaikutteisuutta. (Gollin 2018.) Esi-

merkiksi kyselyn ja kysymyksien kautta seuraaja voi kertoa oman mielipiteensä asioihin 

ja nähdä mitä muut ajattelevat asioista. Instagramin omat työkalut ovat kätevä tapa olla 

yhteydessä seuraajiin ja parantaa vuorovaikutusta. Tarinoihin voi myös laittaa sijainnin 

tai avainsanan. Jos laittaa vaikka avainsanan #kesä, niin Instagramissa kuka vain voi 

nähdä kyseisen avainsanan alta tarinat, jotka käyttävät kyseistä tunnistetta. 

 

Kuvio 4. Vasemman kuvan alalaidassa näkyvät pallot ovat Yle Uutisten tilin “kohokohdat”-
osioita. Oikealla kuvassa näkyvät “tarrat” Instagram-tarinoihin. Kuvakaappaus 
26.4.2019. Kuva: Instagram @yleuutiset 

Instagramin tarinat ovat armoton paikka yrittää saada ihminen kiinnostumaan sisällös-

tä. Tämä johtuu siitä, että tarinoista on helppo pyyhkäistä seuraavan tilin tarinaan jos 

kiinnostus ei herää välittömästi. Ensimmäiset sekunnit ovat äärimmäisen tärkeitä. Jos 

katsojien huomiota ei saa kiinnitettyä 2–3 sekunnissa, lähtee suuri osa heistä pois tari-
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nasta (Metzler 2018). Vain 65 % heistä, jotka katsovat ensimmäiset kolme sekuntia, 

jatkavat katsomista kymmeneen sekuntiin asti (Boland 2018). Huomion kiinnittämisen 

lisäksi kannattaa myös varoa, ettei yritä liikaa. Seuraaja voi nimittäin hiljentää helposti 

koko tilin tarinat, tai lopettaa tilin seuraamisen, jos jostakin syystä sisältö ärsyttää. Jos 

brändin sisältö koetaan ärsyttäväksi, painaa 51 % “lopeta seuraaminen” -nappia. Jos 

esimerkiksi äänet ovat liian kovalla tai tarinassa on liikaa visuaalisia ärsykkeitä, saate-

taan tarina kokea ärsyttäväksi. (York 2018.) Sprout Socialin 2017 tekemän tutkimuksen 

mukaan milleniaaleista mm. 69 % kokee slangin käytön ärsyttäväksi brändeiltä (Sprout 

Social’s Q2 Index 2017). 

Sisällön lisäksi on tärkeä pohtia määrää, eli kuinka monta tarinaa julkaisee vuorokau-

dessa tai kerralla. Jotkut seuraajat voivat kokea raskaaksi ja aikaa vieväksi, jos yhdeltä 

tililtä tulee vuorokaudessa kymmenittäin tarinoita. Jos julkaisee kerralla paljon, ja seu-

raajalla menee yli 15 täppäystä päästä seuraavan tilin tarinaan, on mahdollista että hän 

haluaa hiljentää tarinat (Carbone 2019). Sosiaaliseen mediaan ja analytiikkaan erikois-

tuneet yritykset Buffer ja Delmondo tutkivat 15 000 Instagram-tarinaa 200:lta maailman 

tunnetuimmalta brändiltä. Tutkimuksessa todetaan, ettei ole olemassa yhtä ja oikeaa 

määrää siihen, kuinka monta tarinaa kannattaa julkaista. Määrä riippuu mm. siitä, mihin 

seuraajat ovat tottuneet ja odottavat tililtä. Tutkimuksessa kuitenkin saatiin selville, että 

yhdestä seitsemään tarinaa vuorokaudessa näyttää olevan optimaalisin määrä. Luku 

perustuu siihen, kuinka monta kertaa tarinat katsottiin alusta aivan loppuun 24 tunnin 

aikana. Seitsemän tarinan jälkeen määrä lähti laskuun. Tutkimuksessa kuitenkin koros-

tetaan, että lukuja kannattaa pitää suuntaa antavina eikä kiveen hakattuina sääntöinä. 

Mainittavaa on myös se, että luku pysyy seuraavissa tarinoissa melko samana, julkai-

see sitten 12 tai 20 tarinaa vuorokaudessa. (Peters 2019.) Tärkeintä on kuitenkin 

säännöllisyys ja se, että julkaisee tarpeeksi ja monipuolisesti. 

3.4 Instagramin algoritmi 

Instagramin algoritmi elää välillä jopa mystisessä maineessa, ja liikkeellä on usein spe-

kulaatioita sen toiminnasta. Ainoa sataprosenttisen varma julkinen tieto on, että algo-

ritmi on tärkeä jokaiselle tilille. Algoritmi määrittelee, mitä sisältöä käyttäjä näkee mis-

säkin järjestyksessä. Algoritmi vaikuttaa siis siihen, näkevätkö seuraajat tilin julkaise-

maa sisältöä. Tämä on olennainen osa Instagramia ja sisältöjen sekä tilien menesty-

mistä. Algoritmi on tärkeä ja täysin Instagramin käsissä. Luultavasti vain tärkeimmät 

henkilöt Instagramissa ja Facebookissa lopulta tietävät, mitä kaikkea algoritmi todella 
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tekee. Usein liikkuu myös huhuja, että algoritmia olisi jotenkin muutettu. Instagram on 

välillä oikaissut huhuja ja kertonut hieman algoritminsa toiminnasta, mutta ei se aihees-

ta kovin yksityiskohtaisesti tiedota. Joskus someammattilaiset huomaavat itse erinäisiä 

asioita algoritmista. Seuraavaksi käydään läpi julkisuudessa olevia tietoja algoritmista. 

Instagramin mukaan algoritmi näyttää julkaisuja perustuen käyttäjän käytökseen. Yhtiö 

on kertonut algoritmin perustuvan ensisijaisesti kiinnostukseen, viimeaikaisuuteen ja 

suhteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että algoritmi nostaa esiin sisältöä, jonka uskoo kiin-

nostavan käyttäjää hänen aiemman käytöksensä perusteella. Viimeaikaisuus tarkoittaa 

sitä, että algoritmi ei nosta esiin välttämättä viikkokausia vanhaa sisältöä. Myös käyttä-

jän suhde julkaisijaan vaikuttaa – eli se, onko aiemmin esim. kommentoinut tai tykännyt 

tilin sisällöstä. Algoritmiin vaikuttavat myös käyttäjän Instagramin käyttötavat: kuinka 

montaa tiliä seuraa, kuinka usein käy Instagramissa ja kuinka kauan yleensä käyttää 

aikaa sovelluksessa. (Constine 2019.) 

Julkaisijan näkökulmasta tärkeää on sisällön tavoittavuus ja sitouttavuus, jotka ovat 

erittäin keskeisiä termejä sometyössä. Tavoittavuus tarkoittaa kirjaimellisestikin sitä, 

missä määrin sisältö tavoittaa yleisön. Sitoutuvuus tarkoittaa sitä, kuinka sitoutunut 

yleisö on sisältöön. Tähän vaikuttavat mm. tilin sisällössä käytetty aika, kommentit, 

tykkäykset, jaot ja yksityisviestit. Jos sisällössä on hyvä sitoutuvuus, niin algoritmi tul-

kitsee sen kiinnostavaksi julkaisuksi ja todennäköisesti nostaa seuraajien syötteeseen. 

(Canning 2019.) Vielä parempaa on, jos sisältö päätyy Instagramin ”explore-osioon”, 

jossa arviolta 200 miljoonaa käyttäjää etsii päivittäin uutta kiinnostavaa sisältöä ja tilejä 

joita eivät vielä seuraa (Instagram Business Team 2018). 

Etusivun uutissyöte ei toimi kronologisesti, mutta julkaisuajankohdalla on merkitystä. 

Kannattaa siis julkaista sisältöä erityisesti silloin, kun kunkin tilin seuraajat ovat aktiivi-

simmillaan. Tämä aika voi erota kullakin tilillä, mutta siitä voi ottaa selvää Instagramin 

yritystilille tarjoaman datan avulla. Yleisesti katsottuna suomalaisnuoret käyttävät so-

mea eniten alkuillasta klo 18–21 välisenä aikana (Ebrand Some ja nuoret 2019). Yle 

Uutisten seuraajat ovat Instagramin tarjoaman datan mukaan aktiivisia erityisesti illalla 

(Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Yle Uutisten seuraajien aktiivisuus päivien ja kellonaikojen mukaan. Kuvakaappaukset 
10.5.2019. Kuva: Instagram @yleuutiset. 

Myös aktiivinen ja säännöllinen julkaiseminen on hyvästä. Tämän todistaa mm. Yle 

Uutisten tilin seuraajamäärän nousu viimeisen reilun vuoden aikana. Kun tilin julkaisu-

jen laatuun ja säännölliseen julkaisuun on panostettu päivittäin, niin pelkästään seuraa-

jamäärä on kasvanut noin 70 000 seuraajalla vuodessa. Yleisesti Yle Uutisten toimin-

taa Instagramissa tutkineessa opinnäytetyössä viime vuonna todetaan, että aktiivisella 

julkaisutahdilla on suuri vaikutus tilin tavoittavuuslukuihin (Seppänen 2018). 

Algoritmista ja Instagram-tarinoista on ollut liikkeellä hieman ristiriitaista tietoa. Joiden-

kin lähteiden mukaan seuraajien tarinoissa vietetty aika vaikuttaa algoritmiin myöntei-

sesti (Instaforce 2019). Toisaalta, useamman lähteen mukaan näyttää siltä, etteivät 

tarinat vaikuta algoritmiin (Lua 2019). Instagramin syötteen suunnittelija Christina 

d’Avignon kertoi Vox-julkaisijan haastattelussa, ettei algoritmi suosi tilejä jotka julkaise-

vat tarinoita (Wagner 2018). Vaikka tarinat ja algoritmi ovat hieman epäselvä kokonai-

suus lähteestä riippuen, kannattaa niihin panostaa. Tarinoita kannattaa julkaista pel-

kästään siksi, että ne ovat tällä hetkellä sovelluksen yksi suosituimpia ominaisuuksia 

(Barnhart 2019). Tarinat myös tarjoavat sovelluksesta hyvän mahdollisuuden ohjata 

ihmisiä sivustolle suoraan linkin kautta. Profiili saattaa myös näkyä seuraajien syöt-

teessä aina kun julkaisee sisältöä, joten tarjolla on näkyvyyttä. Ihmiset myös viettävät 

enemmän aikaa tilin sisällön parissa ja ovat vuorovaikutuksessa, jos niissä on erilaisia 

toiminnallisuuksia kuten kyselyitä. Instagram on sanonut, että ihmiset käyttävät sovel-

luksessa enemmän aikaa tarinoiden vuoksi (Instagram Info Center 2017). Ja tämähän 

on sovellukselle suuri tavoite. 

Algoritmi on Instagramille tärkeä vallankäyttöväline, joka vaikuttaa kaikkiin sovelluksen 

käyttäjiin. Pelkästään tämän luvun myötä pitäisi olla selvää, että algoritmissa ja sovel-
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luksessa on kyse paljon muustakin kuin vain tykkäyksistä. Koska ei ole yhtä oikeaa 

nyrkkisääntöä kaikille tileille algoritmin voittamiseen, tärkeintä olisi löytää juuri omalle 

tilille sopivin julkaisusysteemi. Usein tämä löytyy vain kokeilemalla.  

3.5 Uutismediana Instagramissa 

Instagramissa kilpailu ihmisten huomiosta voi olla haastavaa uutismedioille. Kuten ai-

emmin tuli ilmi, niin Instagramissa seurataan etenkin julkkiksia ja meemitit ovat kasvus-

sa. Kilpailutilanne on monimutkainen: sen lisäksi että uutismediat kilpailevat keske-

nään, niin kilpailevat ne myös julkkisten, huumorisisällön ja eläinkuvien kanssa ihmis-

ten ajasta ja huomiosta. Markkinointiyritys Annalect tutki 2017, millaiset kiinnostuksen 

aiheet korostuvat eri ikäryhmissä Instagramissa Suomessa. Uutiset nousivat esiin vain 

45–64-vuotiaiden kohdalla. 15–24-vuotiaita kiinnostivat meemit, kauneus, huumori, 

muoti ja muiden arkielämä. (Annalect Finland 2017.) 

Lisäksi huomion saaminen voi olla hankalaa ns. ”yleisuutistilillä”, jolla tarkoitetaan sel-

laista tiliä, joka jakaa uutisia kaikenlaisista aiheista – ei vain esim. luonnosta. Geneeri-

nen tili voidaan nähdä hankalana, sillä Instagramissa erottautuminen omalla uniikilla ja 

selvästi rajatulla sisällöllä nähdään eduksi (Morales 2018). Tällöin seuraaja tietää var-

masti, millaista sisältöä odottaa tililtä. Yleisuutistilin kohdalla seuraajalle voi tulla vas-

taan mitä vain uutisia politiikasta luontokuviin. Näiden lisäksi kilpailutilanteessa ovat 

mukana myös kansainvälinen media. Monet osaavat mm. englantia, joten he voivat 

saada uutisensa muualta kuin suomalaisista medioista. Aiemmin tuli ilmi myös, kuinka 

tilin syötteen tietty teema esimerkiksi värisävyjen kautta on tärkeää ja jopa tavoitelta-

vaa. Uutistilille tämä kuitenkin on varsin hankalaa, sillä uutiskuvat voivat olla mitä vain 

uutistilanteesta riippuen. 

Vaikka somen merkitys on kasvanut viime vuosina ihmisten arjessa, niin somen käyttö 

uutisten kulutukseen on oma tarinansa. Reuters-instituutin Digital News Report 2018 -

tutkimus selvitti uutismedioiden ja uutisten kulutuksen tilannetta 37 maassa. Tutkimuk-

sen Suomen maaraportissa selviää, kuinka Suomessa uutisia kulutetaan eri tavalla 

verrattuna muihin maihin. Useimmissa maissa somen käyttö uutisväylänä on yleistynyt, 

mutta Suomessa somen nousu uutiskanavaksi ei ole ollut ihan niin vahvaa kuin muual-

la. (Reunanen 2018.) Suurin osa suomalaisista kuluttaa uutisensa hakeutumalla suo-

raan uutissivustolle. Tuloksista kuitenkin nousevat esiin alle 25-vuotiaat. Maaraportin 

mukaan 18–24-vuotialle some on muita ikäryhmiä merkittävämpi pääasiallinen väylä 
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verkkouutisiin. Kun kaikilla vastanneilla somen osuus oli 12 %, niin 18–24-vuotiaille 

luku oli 34 %. Alle 25-vuotiaille vastaajille some oli siis toiseksi isoin väylä verkkouuti-

siin, kaikista suurin oli suoraan uutissivustolle meno (38 %). Kun katsotaan 18–24-

vuotiaiden somen käyttöä uutisten kuluttamiseen, niin järjestyksessään suosituimmat 

ovat: Facebook (50 %), YouTube (25 %), WhatsApp (22 %), Snapchat (12 %), Twitter 

(11 %) ja Instagram (11 %). Kaikkien vastaajien vastauksia katsottaessa Facebookin 

uutiskäyttö on laskenut vuodessa kaksi prosenttia ja Instagramin käyttö on kasvanut 

kaksi prosenttia. Suomalaisille tärkeitä valintaperusteita jutun klikkaamiseen ovat aina-

kin jutun otsikko ja kuvat sekä se, minkä median uutisesta on kyse. (Reunanen 2018.) 

Suomessa, kuten monissa maissa, somen kautta saatuihin uutisiin luotetaan vähem-

män kuin uutisiin yleisesti. Maaraportin mukaan Suomessa ”sosiaalisen median uuti-

siin” luottaa 18 % vastaajista. Kun kysyttiin suomalaisten medioiden luotettavuudesta, 

niin Yle sai parhaimpia arvioita. (Reunanen 2018.) Yle Uutiset on siis kiinnostavassa 

asemassa ollessaan uutismediana Instagramissa, sillä vaikka somea ei pidetä luotetta-

vana niin Yleä pidetään. Tilanteen voi yrittää nähdä myös mahdollisuutena: Yle Uutisil-

la on mahdollisuus olla yksi harvoista luotettavista uutislähteistä somessa. 

Kaikki tutkimukset eivät anna aivan näin vaimeaa kuvaa somen osuudesta uutisissa. 

Ylen teettämän ja Taloustutkimuksen 2018 toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 15–

79-vuotiaiden tärkein somen käytön syy on yhteyden pitäminen ystäviin ja sukulaisiin 

(85 %). Toiseksi tärkein syy (57 %) oli uutisten seuraaminen (Kallunki 2018). Vuonna 

2017 Ylen teettämän ja Taloustutkimuksen toteuttaman tutkimuksen mukaan aikuisista 

42 % seuraa uutisia lähes päivittäin somesta. Tutkimuksen mukaan uutisia somesta 

päivittäin seuraavien määrä on lisääntynyt neljässä vuodessa noin 10 %. Tutkimuksen 

mukaan 18–24-vuotiaista 70 % kertoi seuraavansa uutisia ja muita ajankohtaisia asioi-

ta sosiaalisesta mediasta päivittäin tai lähes päivittäin. Tutkimuksen mukaan myös no-

pean uutisoinnin merkitys on kasvanut. Kännyköistä räplätään kuitenkin usein vain uu-

tisotsikot. (Peltola 2018).  Teknologiayhtiö Qvik teki Ylen kanssa käyttäjätutkimuksen 

16–17-vuotiaille nuorille 2018, ja selvisi etteivät nuoret seuraa uutisia aktiivisesti. Uuti-

siin törmätään mm. muun selailun lomassa somessa. (Erkko 2018.) 

Uutisista puhuttaessa on myös syytä tuoda esiin, kuinka koko uutisen käsite on mur-

roksessa. Uutinen ei välttämättä ihmisten mielestä enää tarkoita vain vaikkapa uu-

tisointia politiikasta ja taloudesta. Uutisiksi voidaan käsittää mm. harrastuksiin ja am-
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mattiin liittyvät asiat sekä perheaiheet. Tiedeuutiset ovat suuressa suosiossa. (Peltola 

2018.) 

Instagramin edustaja Elisa Bensonin mukaan uutismedioiden kannattaisi panostaa 

Instagramiin ja etenkin tarinoihin. Hän kertoo Journalism-julkaisun mukaan, kuinka uu-

tismedioiden tulisi ymmärtää tulevaisuuden yleisön jo olevan tavoitettavissa ja löydet-

tävissä tarinoiden kautta. Hänen mukaansa olisi järkevintä puhutella tarinoissa nuo-

rempaa, alle 25-vuotiasta, kohderyhmää. Tärkeintä uutistilille olisi löytää tunnistettava 

oma juttu, minkä tekee muita Instagram-tilejä paremmin. Hän myös ohjeistaa, kuinka 

uutistilin kannattaa julkaista ja käyttää monipuolisesti erilaista sisältöä ylipäänsä Insta-

gramissa: tarinoita, kuvia, videoita, tunnisteita, liveä, tarroja jne. Hän vihjaa, että tämä 

nostaa mahdollisuuksia päästä ”explore-osioon”, jossa nuoret viettävät paljon aikaa. 

Bensonin mukaan tarinat ovat myös hyvä mahdollisuus antaa seuraajille jotakin teke-

mistä – erilaiset kyselyt esimerkiksi ovat tähän toimivia. (Scott 2018.) 

4 Yle Uutiset ja Instagram-tarinat 

Yle Uutiset on Suomen suurin uutismedia Instagramissa. Tilillä on huhtikuussa 2019 yli 

110 000 seuraajaa, ja tilin tavoittavuus on muita uutistilejä selvästi suurempaa. Yle 

Uutisten tili ei ole erikoistunut tiettyyn aiheeseen vaan uutisiin yleisesti monista eri ai-

heista. 

Suomen suurimmista uutismedioista Helsingin Sanomat on seuraavaksi suurin tili seu-

raajamääränsä perusteella. Kilpailutilanne voi elää, sillä useat mediatalot panostavat 

sometyöhönsä yhä enemmän. Instagramiin sisältöä tekevät säännöllisesti isoista uu-

tismedioista myös Iltalehti, Ilta-Sanomat ja MTV Uutiset. Kaikki tilit julkaisevat pääsään-

töisesti päivittäin sisältöä Instagramiin. 

Yle Uutisten seuraajista suurin ikäryhmä (Kuvio 6) on 35–44-vuotiaat. Toiseksi suurin 

ikäryhmä on 25–34-vuotiaat ja kolmanneksi suurin 45–54-vuotiaat. Tilin seuraajista yli 

70 % on naisia. Tätä voi selittää se, että Instagramia käyttävät ylipäätään enemmän 

naiset kuin miehet (Pönkä 2019) ja naiset suosivat somea uutisväylänä selvästi keski-

määräistä enemmän (Reunanen 2018). 
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Kuvio 6. Yle Uutisten seuraajat. Kuvakaappaukset 25.4.2019. Kuva: Instagram @yleuutiset.  

Yle Uutisten tilillä pyritään julkaisemaan syötteeseen 2–3 kuvaa tai videota päivässä. 

Instagram-tarinoita pyritään julkaisemaan noin neljästä aiheesta. Määrät ovat asettau-

tuneet tähän, sillä enempään ei ole mahdollisuuksia sometoimittajan nykyisellä työ-

määrällä. Yle Uutiset on päättänyt panostaa määrän sijaan laatuun. Aiheet julkaisuihin 

pyritään valitsemaan Yle Uutisten omista jutuista ajatellen 15–29-vuotiaita suomalaisia. 

Yle Uutisten Instagram-tilin visuaalinen ilme uudistettiin toukokuussa 2018. Yle Uutis-

ten Instagram-sisällön ilme muodostuu tietystä fontista, tekstin värisävyistä ja etenkin 

kuvien pyöristetyistä kulmista syötejulkaisuissa. Sama periaate toimii myös Instagram-

tarinoissa, mutta ilman pyöristettyjä kulmia. Julkaisujen graafinen ilme on tietty ja siinä 

pysytään tiukasti. Näin pyritään erottautumaan ja luomaan oma tunnistettava ilme. 

 

Kuvio 7. Yle Uutisten visuaalinen ilme koostuu syötejulkaisuissa mm. laadukkaista kuvista, 
tietystä graafisesta ilmeestä sekä kuvien pyöristetyistä kulmista. Kuvakaappaukset: 
24.4.19. Instagram @yleuutiset. 
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4.1 Miten Instagram-tarinat kiinnostavat yleisöä 

Yle Uutiset on julkaissut Instagram-tarinoita säännöllisesti ja määrätietoisesti reilun 

vuoden ajan. Somedeski on seurannut tarinoiden menestymistä laatimalla Instagramin 

datan pohjalta viikkokatsauksen omaan käyttöönsä. Katsauksen on laatinut yksi some-

toimittaja muun työn ohella. Katsaukset ovat auttaneet hahmottamaan viikkotasolla 

sisältöjen toimivuutta. Laajempaa tai kokoavampaa katsausta ei ole kuitenkaan tehty. 

Aiemmin ei ole siis keskitetysti pohdittu, mikä Yle Uutisten onnistuneimpia ja epäonnis-

tuneimpia tarinoita ehkä yhdistää tai yhdistääkö mikään. Nyt näin tehdään. 

Opinnäytetyössä on käyty läpi viimeisen puolen vuoden ajalta Yle Uutisten onnis-

tuneimmat ja epäonnistuneimmat tarinat viikkokatsauksien pohjalta. Aineiston tarkaste-

luaika koskee tarinoita viikolta 40 vuonna 2018 aina viikkoon 13 vuonna 2019. Nyt kes-

kitytään viiteen onnistuneimpaan ja viiteen epäonnistuneimpaan tarinaan. Ääripäiden 

tarinat on katsottu ja analysoitu eri tekijöiden perusteella. Näitä ovat mm. sanamäärät, 

klippien määrät ja tarinoiden pituudet. Tarinoita tarkastellaan etenkin sisällön ja aiheen 

näkökulmasta, sillä se on aina suurin pohdinnan paikka, kun sometoimittaja miettii, 

lähteekö tarinoita mistäkin jutusta tekemään. 

On myös tarpeen tuoda esiin, että onnistumisen mittaaminen ei ole niin yksinkertaista. 

Siinä voisi ottaa huomioon mm. näyttökerrat, tavoittavuuden ja tarinoiden jaot. Tässä 

opinnäytetyössä onnistumisen mittarina käytetään kuitenkin selkeyden vuoksi klikki-

määriä, eli sitä, kuinka paljon tai vähän tarinasta on siirrytty uutisjuttuun Ylen sivuille. 

Tämä tarkastelukulma valittiin, sillä se tukee somedeskin noudattamaa “destination 

site” -strategiaa, jolla pyritään saamaan ihmisiä Ylen omille alustoille. 

4.1.1 Klikatuimmat tarinat 

Tässä luvussa kukin tarina nähdään yhtenä kokonaisuutena, jonka aihe on sama. Tari-

na voi koostua joko yhdestä tai useammasta klipistä. Opinnäytetyössä käytetään sanaa 

klippi, sillä se vastaa kansainvälisesti käytössä olevaa sanaa. Klippi on siis yksi pätkä, 

joka kestää maksimissaan 15 sekuntia. 

Yle Uutisten puolen vuoden klikatuin tarina käsitteli suomalaisten tabuja (Kuvio 8). Ta-

rina sai klikkejä 4 191. Ensimmäinen klippi sai 20 172 näyttökertaa ja toinen klippi 

18 943. 
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Kuvio 8. Kaikista klikatuimman tarinan klipit näyttivät tältä. Ensimmäisessä klipissä gif.  Kuva: 
@yleuutiset 

Toiseksi klikatuin tarina käsitteli emojien merkityksiä (Kuvio 9). Tarina sai 4 134 klikkiä. 

Ensimmäinen klippi sai 19 387 näyttökertaa, toinen klippi 17 698 ja kolmas klippi 18 

457 näyttökertaa. 

 

Kuvio 9. Toiseksi klikatuimman tarinan klipit näyttivät tältä. Molemmissa klipeissä emoji ja ky-
sely-tarra. Kuva: @yleuutiset 

Kolmanneksi klikatuin tarina käsitteli seksuaalista haluttomuutta (Kuvio 10). Klikkejä 

tarina sai 3 864. Ensimmäinen klippi sai 24 449 näyttökertaa ja toinen klippi 23 082 

näyttökertaa. 
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Kuvio 10. Kolmanneksi klikatuimman tarinan klipit näyttivät tältä. Kuva: @yleuutiset 

Neljänneksi klikatuin tarina käsitteli muuttoa ulkomaille ja sen vaikutusta palkkaan (Ku-

vio 11). Tarina sai 3 790 klikkiä. Ensimmäinen klippi sai 20 735 näyttökertaa ja toinen 

klippi 21 058 näyttökertaa. 

 

Kuvio 11. Neljänneksi klikatuimman tarinan klipit näyttivät tältä. Kuva: @yleuutiset 

Neljännelle sijalle tuli myös toinen tarina samalla 3 790 klikillä. Tarina käsitteli pienen 

paikkakunnan lukiolaisten taistelua oman lukionsa puolesta (Kuvio 12). Ensimmäinen 

klippi sai 23 377 näyttökertaa, toinen klippi 19 929 ja kolmas klippi 18 628 näyttökertaa. 
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Kuvio 12. Neljänneksi klikatuimman tarinan klipit näyttivät tältä. Kuva: @yleuutiset 

Viidenneksi klikatuin tarina käsitteli salasana- ja käyttäjätunnusvuotoa (Kuvio 13). Tari-

na sai 3 628 klikkiä. Tarinan ainoa klippi sai 19 318 näyttökertaa. 

 

Kuvio 13. Viidenneksi klikatuimman tarinan klippi näytti tältä. Kuva: @yleuutiset 

Klikatuimmissa tarinoissa oli keskiarvoltaan 19,6 sanaa ja 2,2 klippiä. Klikatuimpien 

tarinoiden pituus oli keskiarvoltaan 18,8 sekuntia. Klippien pituus oli keskiarvoltaan 8,7 

sekuntia. Kaikki klipit olivat animoituja kuvia, vain yhdessä klipissä oli aitoa videokuvaa. 

Animoidulla kuvalla tarkoitetaan sitä, kun tavalliseen valokuvaan on editoitu yleensä 

pieni zoomausliike, jolloin kuvasta tulee ikään kuin video. Kahdessa tarinassa oli sitaat-

ti. Kahdessa klipissä käytettiin giffejä ja kolmessa kysely-tarraa. Kahdessa klipissä oli 
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emojeja. Kaikissa tarinoissa oli suora sanallinen ohjaus nettisivuille klikkaamiseen. 

Kiinnostava huomio on myös se, että kaksi klikatuinta aihetta olivat testejä. 

4.1.2 Vähiten klikatut tarinat 

Vähiten klikattu tarina käsitteli tuoreen painin maailmanmestarin Petra Ollin saapumista 

Suomeen (Kuvio 14 vasen). Tarina sai 86 klikkiä. Tarinan ainoa klippi sai 14 529 näyt-

tökertaa. Toiseksi vähiten klikattu tarina käsitteli Linnan juhlia (Kuvio 14 oikea). Tarina 

sai 94 klikkiä ja ainoa klippi 16 957 näyttökertaa. Huomioitavaa ehkä on, että Linnan 

juhlia käsittelevää tarinaa ei oikeastaan ollut tarkoitettu klikattavaksi, vaan lähinnä rea-

goitavaksi tarinaksi siinä olevan tarran avulla. 

 

Kuvio 14. Kahden vähiten klikatuimman tarinan klipit näyttivät tältä. Vasemmalla vähiten klikattu 
ja oikealla toiseksi vähiten klikattu. Kuva: @yleuutiset 

Kolmanneksi vähiten klikattu tarina käsitteli nuorten vaikutusvallan kasvua politiikassa 

Yhdysvalloissa (Kuvio 15). Tarina sai 102 klikkiä. Ensimmäinen klippi sai 16 340 näyt-

tökertaa. Toisen klipin data puuttuu Instagramin teknisen vian vuoksi. Kolmas klippi sai 

16 367 näyttökertaa. 



27 

 

 

Kuvio 15. Kolmanneksi vähiten klikatun tarinan klipit näyttivät tältä. Viimeisessä klipissä tarra. 
Kuva: @yleuutiset 

Neljänneksi vähiten klikattu tarina käsitteli nuorten ilmastohuolta ja poliitikkojen ilmasto-

tekoja (Kuvio 16). Tarina myös puffasi Ylen A-studion tv-lähetystä. Tarina sai 132 klik-

kiä. Ensimmäinen klippi sai 16 340 näyttökertaa, toinen klippi 15 148 ja kolmas klippi 

13 847 näyttökertaa. 

 

Kuvio 16. Neljänneksi vähiten klikatun tarinan klipit näyttivät tältä. Tarroina avainsanoja ja yksi 
merkkaus. Kuva: @yleuutiset 

Viidenneksi vähiten klikkejä sai tarina, joka käsitteli Pekka Haaviston valitsemista vih-

reiden uudeksi puheenjohtajaksi (Kuvio 17). Tarinan ainoa klippi sai 16 240 näyttöker-

taa. 
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Kuvio 17. Viidenneksi vähiten klikatun tarinan klippi näytti tältä. Kuva: @yleuutiset 

Vähiten klikatuissa tarinoissa oli keskiarvoltaan 23 sanaa ja 1,8 klippiä. Vähiten klika-

tuimpien tarinoiden pituus oli keskiarvoltaan 15,8 sekuntia. Vähiten klikattujen klippien 

pituus oli keskiarvoltaan 8,7 sekuntia. Klipeistä kaksi oli animoituja valokuvia, loput 

aitoja videoita. Kaikissa klipeissä oli ihmishahmoja. Kahdessa tarinassa nuoret itse 

puhuivat kameralle. Kaikissa paitsi yhdessä tarinassa oli sanallinen kehote klikkaa-

maan juttuun. Kolmessa tarinassa oli käytetty tarroja, kuten sijaintia tai mainintaa. 

4.2 Yhteenveto 

Klikatuimmista tarinoista kaksi oli testejä. Lisäksi yhdessä oli palkkalaskuri, jonka voisi 

tulkita testiksi. Menestyneimmissä tarinoissa aiheet koskivat seksuaalisuutta, hyvin-

vointia, työelämää, rahaa, opiskelua ja teknologiaa. Yhdistäväksi tekijäksi aiheissa voisi 

ajatella ehkä sen, että ne koskevat arkisella tasolla jokapäiväistä elämää. Katsojaa 

myös puhuteltiin suoraan melko henkilökohtaisella tasolla, kuten “oletko haaveillut...” 

tai “testaa oletko…” Aiheet voi myös tulkita ajattomiksi, jotka eivät vanhene muutamas-

sa tunnissa ja pysyvät kiinnostavina pitkään. Kiinnostavaa on myös se, että kaikki ovat 

animoituja kuvia – lukuun ottamassa yhtä klippiä, jossa oli oikea videopätkä. 

Vähiten klikatuissa tarinoissa aiheina olivat urheilu, viihde, nuoret, ilmasto ja politiikka. 

Vähiten klikatuista tarinoista lähes kaikissa klipeissä oli aitoa videota, vain kahdessa 

klipissä oli animoitu valokuva. Aiheet eivät välttämättä kosketa niin konkreettisesti ih-

misten jokapäiväistä arkielämää. Ei ole ehkä yllättävää, mutta epäonnistuneimpia tari-

noita näyttää yhdistävän se, että niissä ei ole kovin vahvaa loppukoukkua jolla lukija 
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houkutellaan juttuun. Kolmessa tarinassa on aiheena myös politiikka. Vähiten klikatuis-

sa nuoret olivat ihan hyvin edustettuna ja äänessä. Vähiten klikatuissa tarinoissa oli 

myös enemmän ajankohtaisia aiheita, jotka tapahtuvat “juuri nyt”. Näitä ovat mm. Lin-

nan juhlat, kultamitalistin paluu ja juuri valittu eduskuntapuolueen puheenjohtaja. 

Mitä tulee klikatuimpien ja vähiten klikattujen tarinoiden keskiarvoihin määristä ja pi-

tuuksista, eivät ääripäät juuri eroa toisistaan. Klikatuimmissa tarinoissa sanoja oli vä-

himmillään kuusi ja enimmillään 37. Vähiten klikatuissa tarinoissa vastaavat luvut ovat 

viisi ja 61. Keskiarvoiltaan kuitenkin ääripäillä oli lähes identtiset luvut. Eli tarinoiden 

pituudet tai sanamäärä eivät välttämättä ole ratkaisevia tekijöitä ainakaan tässä tapa-

uksessa. Eroavaisuudet ovat katoavan pieniä, mutta jos olisi mainittava jotakin, niin 

klikatuimmissa tarinoissa oli hieman vähemmän sanoja ja hieman enemmän klippejä. 

Klikatuimmat tarinat olivat myös hieman pidempiä. Klippien pituus oli identtinen äärilai-

tojen kesken. Yleisesti puhutaan kuitenkin häviävän pienistä eroista. 

Se, mikä ääripäitä lähinnä erottaa, näyttävät pintapuolisesti olevan juurikin aiheet. Me-

nestyneimmät koskivat arkista elämää ja epäonnistuneimmat enimmäkseen politiikkaa. 

Toinen erottava tekijä on myös klipin esitysmuoto. Vähiten klikatuissa oli enemmän 

aitoa videota kuin klikatuimmissa. Klikatuimmissa tarinoissa oli enemmän valokuvia. 

Päätelmiä ei voi yleistää koskemaan kaikkia uutistilejä, mutta luku tarjoaa hyvän katsa-

uksen aiheeseen minkä vain uutismedian sometoimittajalle. 

Ääripäiden katsaus on erittäin kiinnostava, sillä näihin kiteytyvät hyvin ne ajatukset, 

mitä sometoimittaja pohtii arkisessa työssä aiheita valittaessa. Yleisesti katsottuna otos 

on niin pieni, että mitään kovin yleistävää johtopäätöstä ei voi tehdä. Jos kuitenkin pi-

täisi ääripäiden mukaan se tehdä, niin näyttää siltä, ettei politiikka saa ihmisiä klikkaa-

maan innokkaasti. Jos taas haluaa klikkejä, niin ehkä kannattaa tehdä testejä ja juttuja 

nuorten arkielämää konkreettisesti koskettavista aiheista. Vaikka tarinoiden tekeminen 

tapahtuu somedeskissä usein kiireessä, niin sometoimittajan olisi hyvä pohtia myös 

loppukoukkua ja kysyä itseltään: miksi joku klikkaisi juttuun? 

On kuitenkin tarpeen pohtia myös klikkaamisen hankaluutta, sillä vain se yksinään ei 

voi olla tavoitteena. Yle Uutisten somedeski ei nimittäin halua sortua klikkiotsikoihin. 

Kaikilla tarinoilla pitää siis olla kate siihen, mitä tarinassa kerrotaan. Lisäksi jotkut tari-

nat tehdään sillä ajatuksella, että ne ovat yleissivistäviä eivätkä välttämättä klikkihittejä: 

Yleisradion tehtäviin kuuluu yleisön palvelu ja uutisten kertominen. Vähiten klikatuilla 
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tarinoilla oli kuitenkin ihan hyvät näyttökerrat. Voisi myös pohtia mahdollisuutta, että 

ehkä yleisö koki silti tulleensa palvelluksi ihan vain tarinan katsomalla ilman klikkailua. 

Tätä ei voi varmaksi tietää, mutta klikkaamisen ongelmallisuutta on myös syytä ky-

seenalaistaa välillä. Ja voihan olla, että näillä tarinoilla on palveltu suhteellisen hyvin 

18–24-vuotiaita, mutta ne eivät ole klikkihittejä, sillä tämän ikäisiä ei ole tilin seuraajissa 

kovin montaa. Instagram ei tarjoa klikkaajien profiilista tietoa.  

Toinen kiinnostava seikka on nähdä konkreettisesti ääripäiden tarinoiden klippimäärien 

vaikutus. Yle Uutisten somedeskillä taannoin pohdittiin, pitäisikö tarina kertoa mahdolli-

simman tiiviisti yhdessä klipissä vai laajemmin useammassa. Yhden klipin strategia 

olisi ymmärrettävä siksi, että klippien näyttökerrat yleensä laskevat sitä mukaa mitä 

enemmän klippejä on. Jos siis tarinassa on vain yksi klippi, niin sen näkee todennäköi-

sesti useampi. Somedeski päätti kuitenkin lähteä kokeilemaan tarinoiden rakentamista 

useammalla klipillä – niin että kokonaisuudesta rakentaa mahdollisimman kiinnostavan 

tarinallisen kokonaisuuden eikä vain otsikkoa. Tämä keino on kiinnostava, sillä Insta-

gramissa “täppäyskulttuuri” on vahva. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat tottuneet 

“täppäilemään” tarinoita eteenpäin, jolloin tarina rakentuu heidän omaan tahtiinsa. So-

medeskin työmäärä on myös niin iso, että olisi melko mahdotonta yrittää saada julkais-

tua tarpeeksi tarinoita, jos jokainen juttu pitäisi tiivistää vain yhteen klippiin. Tämän lu-

vun osuuden ansiosta selvisi siis, että ainakaan klippien suurempi määrä ei näytä vai-

kuttavan negatiivisesti tarinan menestykseen. Tällä väitteellä nojataan siihen, että klika-

tuimmissa tarinoissa oli keskiarvolta 2,2 klippiä ja vähiten klikatuissa 1,8. Tämä siis 

varovaisesti rohkaisee siihen suuntaan, että tarinaa ei kannata väkisin survoa yhteen 

klippiin vaikka näyttökerrat hieman laskevatkin lisäklippien myötä. 

On myös hyvä todeta, että kymmenen tarinan otos on hyvin pieni. Se on kuitenkin tar-

peeksi suuntaa antava nyt, sillä tällainen katsaus on ensimmäinen Yle Uutisten Insta-

gram-tilille. Tämän luvun ansiosta somedeskillä on käytössään hyvä pohja datan taulu-

koinnille jatkoa ajatellen. Tämän seurauksena on siis helppo kerätä tietoja jatkuvasti ja 

tehdä vastaava katsaus tietyin väliajoin. Tietokantaa voisi yrittää myös laajentaa kos-

kemaan muutakin kuin klikkejä, sillä se on kestävämpi tapa tarkastella menestymistä.  

Pohtimisen paikka on myös se, minkä ikäiset ihmiset ovat tarinoita klikanneet. Jos 

kaikki klikkaajat ovatkin yleensä aina yli 44-vuotiaita, niin tilillä on edessään ongelma 

pohdittavaksi. Tätä ei voi kuitenkaan varmuudella tietää, sillä Instagram ei tarjoa tietoa 
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siitä, minkä ikäiset juttuihin yleensä klikkaavat. Tämän vuoksi asiaa yritetään selvittää 

seuraavassa luvussa kyselyn avulla. 

5 Instagram-kysely 

Yle Uutisten somedeski on pohtinut usein, mitä mieltä ihmiset oikeasti ovat tilin Insta-

gram-sisällöstä, ja miten nuorille voisi tarjota vielä merkityksellisempää sisältöä. Some-

deski halusi kuulla ihmisiltä suoraan, missä mennään ja mitä ehkä voisi parantaa.  

Tämän vuoksi somedeskin toiveiden pohjalta tehtiin verkkokysely Yle Uutisten Insta-

gram-tilille. Tilin kaikkien aikojen ensimmäisestä Instagram-kyselystä haluttiin laaja 

yleiskatsaus useisiin asioihin. Tämän seurauksena tutkimusmenetelmäksi valittiin kyse-

lytutkimus, sillä sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi, Remes, Sa-

javaara & Sinivuori 2009, 195). Kysely muotoiltiin mahdollisimman selkeäksi, kevyeksi 

ja helposti lähestyttäväksi sekä visuaalisesti että kielen kannalta. Tämä on tärkeää, 

jotta vastaajan on helppo ymmärtää ja tehdä kysely (KvantiMOTV 2010). Kysely eteni 

yleiseltä tasolta aina yksityiskohtaisempiin kysymyksiin koskien tarinoita. Toiveena oli, 

että mahdollisimman moni alle 30-vuotias vastaisi.  

Kyselytutkimuksen kohdalla on syytä tuoda myös esiin, että aineisto on itsevalikoitunut. 

Tämä tarkoittaa sitä, että verkkokyselyä mainostetaan avoimesti tutkimuksen kohde-

ryhmälle ja vastaajat itse päättävät osallistuvatko kyselyyn vai eivät (Laaksonen 2013, 

546). Tuloksista ei siis voi tehdä kovin yleistäviä ja tarkkoja päätelmiä koskemaan kaik-

kia mahdollisia ihmisiä ja uutistilejä. Eli kyselytutkimuksissa näytteen perusteella ei 

pidä tehdä yleistyksiä perusjoukkoon tai ainakin yleistyksiin täytyy suhtautua varovai-

sesti (Taanila 2019, 28). Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavia ja niitä voi käyttää Yle 

Uutisten toiminnan ja Instagram-tilin kehittämiseen. 

Seuraavissa luvuissa käydään lyhyesti läpi yleiset tulokset, mutta tämän jälkeen keski-

tytään erityisesti 18–24-vuotiaita sekä Instagram-tarinoita koskeviin tuloksiin. Keskitty-

minen erityisesti Instagram-tarinoihin on tarpeen, sillä Instagram ei itse tarjoa hyvää 

dataa siitä, ketkä avaavat juttuja tarinoiden kautta. On siis ollut epäselvää, minkä ikäi-

set klikkaavat juttuihin. Nyt tähän saadaan viimein jotain tietoa. Alaluvussa 5.3 keskity-

tään erityisesti 18–24-vuotiaiden vastauksiin, sillä somedeskin tavoitteena on keskittyä 

juuri tuon ikäryhmän parempaan ymmärtämiseen ja tavoittamiseen Instagramissa. Tu-
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loksia käydään läpi melko paljon infografiikan avulla, sillä ne kertovat tuloksista pa-

remmin ja selkeämmin kuin pelkät sanat. 

5.1 Kyselyn tulokset tilistä yleisesti 

Kyselyaika oli 18.4.–27.4.19. Kysely julkaistiin kahdesti Yle Uutisten tilillä Instagram-

tarinana linkin kanssa. Kysely oli myös Yle Uutisten “kohokohdat”-osiossa 19.4.–27.4. 

Tämän lisäksi Yle Uutisten tilin bioon vaihdettiin kyselyn linkki ajalle 18.4.–23.4. Eniten 

vastauksia tuli ensimmäisen vuorokauden aikana 18.–19.4. Tästä voisi tehdä päätel-

män, että enemmistö vastaajista on mahdollisesti jo tilin seuraajia. Kuten aiemmin käy-

tiin läpi, niin tarinat nousevat seuraajien syötteeseen. Tarinassa ei myöskään ollut si-

jaintia tai tunnistetta, joten se ei noussut näkyville muualla. 

Kysely koostui 19 kysymyksestä. Näistä 13 oli monivalintoja tai arvosanan antamista. 

Avoimia kysymyksiä oli kuusi. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 158 ihmistä. Vastanneista 

enemmistö (84 %) oli naisia. Tämä on luultavasti selitettävissä (kuten aiemmassa lu-

vussa opittiin) sillä, että tiliä seuraavat muutenkin enemmän naiset. Vastaajien määrä 

on ihan hyvä, vaikka 1 158 vastaajaa on lopulta melko pieni määrä suhteutettuna koko 

tilin seuraajamäärään (yli 110 000).  

Kyselyyn vastanneiden ikäprofiilit ryhmitettiin samoihin ikähaarukoihin joita Instagram 

käyttää (Kuvio 18). Tämän avulla pystytään vertailemaan Instagramin tietoja kyselyyn. 

Ilmeni, että kyselyyn vastanneiden ikäprofiilit edustavat enimmäkseen tilin kaikista nuo-

rimpia ikäryhmiä – vähemmistössä olevia seuraajia. Kyselyn vastaajien ikäprofiilit eroa-

vat Instagram-tilin seuraajien ikäprofiileista selvästi. Kyselyyn vastasivat ahkerimmin 

13–17-vuotiaat, vaikka heidän osuus Instagram-tilin seuraajista on kaikista pienin: vain 

kolme prosenttia. Seuraavaksi ahkerimmin kyselyyn vastasivat 18–24-vuotiaat. Heitä 

on Instagram-tilin seuraajista 12 %. Yle Uutisten Instagram-tilin seuraajien suurin ikä-

ryhmä on 35–44-vuotiaat, mutta tässä Instagram-kyselyssä heitä oli vastaajista vain 

4,7 %. Päätelmä ei ole aukoton, mutta ehkä tästä voisi varovaisesti päätellä, että mah-

dollisesti juuri tilin nuoremmat seuraajat ovat niitä aktiivisimpia, jotka klikkaavat juttuihin 

tarinoiden kautta – tai ainakin täyttävät erilaisia kyselyitä innokkaimmin ja ovat enem-

män kiinnostuneita vuorovaikutteisuudesta. Tämä johtopäätös ei ole täysin pitävä, mut-

ta mielenkiintoinen seikka pohdittavaksi. 



33 

 

 

Kuvio 18. Vasemmalla kyselyyn vastanneiden ikäprofiilit. Kyselyyn valittiin sama ikähaarukka, 
mitä Instagram itse käyttää tilastoinnissaan. Oikealla Yle Uutisten tilin seuraajien ikä-
profiilit. Kuvat: IG-kysely, Google Forms ja @yleuutiset 

Kaikista vastanneista 77 % kertoi törmäävänsä Yle Uutisten sisältöön Instagramissa 

todella usein, päivittäin. Tämän opinnäytetyön aiempien lukujen perusteella tämän tie-

don voi mahdollisesti tulkita niin, että vastanneista suuri osa on tilin aktiivisimpia seu-

raajia ja sitoutuneimpia tiliin. Kun seuraajilta kysyttiin yleisarvosanaa koko Instagram-

tilistä, ykkösen ollessa huonoin ja viitosen parhain, oli lopputulos vahvasti nelosen ja 

viitosen puolella. Vastaajat näyttävät siis antavan tilille erittäin hyvän arvosanan. 

 

Kuvio 19. Kaikkiaan 1 153 vastaajasta lähes 60 % antoi tilille arvosanaksi neljä. Yli 30 % antoi 
arvosanaksi viisi. Kuva: IG-kysely, Google Forms. 

Tämän lisäksi selvä enemmistö avoimista vastauksista oli positiivisia ja jopa kehuvia 

palautteita tilistä ja tilin sisällöstä. Asiattomia kommentteja ei tullut oikeastaan lainkaan 

ja negatiivisia hyvin vähän. Kaikki vähäinen kritiikki oli pääosin muotoiltu rakentavasti. 
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Yleistilannetta kuvastaa hyvin kyselyn viimeiseen kohtaan tulleet kymmenen ensim-

mäistä vastausta, jotka näkyvät kuvassa alla. 

 

Kuvio 20. Kyselyn viimeiseen kohtaan tulleet ensimmäiset vastaukset. Kuva: IG-kysely, Google 
Forms. 

Tässä joitakin kohtia yleiskysymyksistä kaikilta vastaajilta, jotta tilin yleistilanteesta saa 

kuvan. Seuraavissa alaluvuissa perehdytään tarkemmin mm. Instagram-tarinoihin. 

5.2 Kyselyn tulokset tarinoista yleisesti 

Kyselystä kahdeksan kysymystä koski Yle Uutisten Instagram-tarinoita. 1 154 vastaa-

jasta 66,2 % kertoi katsovansa tilin Instagram-tarinoita todella usein, päivittäin (Kuvio 

21). Myös tästä voi päätellä, että vastaajat ovat todennäköisemmin tilin seuraajista siel-

tä aktiivisemmasta päästä. 
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Kuvio 21. Kaikki ikäryhmät. Kuinka usein katsot tarinoita? Kuva: IG-kysely, Google Forms. 

Myös arvosanat tilin Instagram-tarinoille ovat melko hyviä. 1 128 vastaajasta 45,6 % 

antoi arvosanaksi neljä ja 31,1 % viisi. Koko tilin arvosanoihin suhteutettuna tarinoilla 

on hieman matalammat arvosanat. 

 

Kuvio 22. Kaikkien vastaukset. Yleisarvosana Instagram-tarinoille. Kuva: IG-kysely, Google 
Forms. 

Kuten opinnäytetyössä aiemmin käytiin läpi, niin tarinoiden julkaisumääriin ei ole yhtä 

oikeaa vastausta. Yle Uutisten somedeski halusi siis kuulla seuraajien mielipiteen asi-

aan. Ilmeisesti julkaisumäärissä ollaan oikeilla jäljillä, sillä 1 138 vastaajasta 82 % oli 

sitä mieltä, että tili julkaisee tarinoita sopivasti. 12 %:n mielestä tarinoita julkaistaan 

liian vähän ja 6 %:n mielestä liian paljon. 
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“Destination site” -strategian vuoksi haluttiin kuulla vastaajia siitä, miten he klikkaavat 

tai eivät klikkaa juttuihin tarinoista (Kuvio 23). 1 138 vastaajasta 77,2 % kertoi klikkaa-

vansa juttuihin joko kerran viikossa tai useamman kerran viikossa. Alle 4 % kertoi, ettei 

juuri koskaan klikkaa juttuihin. Myös tämä tukee aiempaa tulkintaa siitä, että enemmis-

tö vastaajista on luultavasti tilin aktiivisempia seuraajia. 

 

Kuvio 23. Kaikki vastaajat: Kuinka usein klikkaat tarinasta Ylen uutisjuttuun. Kuva: IG-kysely, 
Google Forms. 

Ihmisiltä myös kysyttiin yleisintä syytä, miksi he eivät klikkaa juttuihin. 978 vastaajasta 

suurin osa (46 %) kertoi syyksi kiireen, jonka vuoksi ei ehdi syventyä aiheisiin enem-

pää. 25 % eli toiseksi eniten vastauksia sai vaihtoehto “aiheet eivät ole mielestäni tar-

peeksi kiinnostavia”. Kolmanneksi eniten vastauksia sai vaihtoehto “olen lukenut ai-

heesta jo muualta”. Vastaajista 152 kertoi avoimessa kysymyksessä vielä tarkemmin 

syitä siihen, miksi eivät yleensä klikkaa juttuihin. Useamman kerran syyksi sanottiin, 

ettei vain jaksa tai halua lähteä Instagramista muulle alustalle juuri sillä hetkellä. Moni 

vastaaja myös kertoi, ettei jaksaisi lukea koko juttua ja haluaisi lyhyesti tiedon asiasta 

tarinan kautta. Muutamalla hidas netti esti klikkaamasta juttuihin. Alla oleva vastaus 

kertoo monen vastaajan ajatuksista: 

Itse käytän Instagramia paljon silloin kun haluan hetkellisesti kuluttaa aikaa, 
esim. odotellessa kaveria tai bussia. Tuolloin ei jaksa/ehdi syventyä juttuihin, 
vaan lähinnä tulee selailtua kuvia ja tarinoita nopealla syötöllä. (Vastaajana 25–
34-vuotias nainen.) 

Tässä napakasti tärkeimmät kohdat liittyen kaikkiin, eli kaikenikäisiin vastaajiin, jotta 

koko yleisön mielipide on tiedossa ylipäänsä tarinoista. Seuraavaksi syvennytään pel-

kästään 18–24-vuotiaiden vastauksiin. 
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5.3 Näin vastaavat 18–24-vuotiaat   

Kuten aiemmin kävi ilmi, Yle Uutisten somedeski yrittää keskittyä erityisesti 18–24-

vuotiaisiin, sillä heitä on tilin seuraajissa melko vähän. Tämän lisäksi Instagram-tarinat 

on järkevä painotus, sillä ominaisuus on suuressa kasvussa. Nyt selvitetään, mitä tämä 

ikäryhmä ajattelee Yle Uutisten tarinoista. 

Kaikista vastanneista 365 ilmoitti ikäryhmäkseen 18–24-vuotiaat. Heidän osuutensa 

kaikista vastaajista on 31,5 %. Naisia vastanneista kertoo olevansa 87 %. Vastaajista 

85 % kertoo törmäävänsä Yle Uutisten sisältöön todella usein, päivittäin. Luku on kah-

deksan prosenttia suurempi verrattuna kaikkiin vastaajiin. Tämän voi tulkita niin, että 

vaikka 18–24-vuotiaita ei ole tilin seuraajissa paljon, niin tilin materiaali kuitenkin nou-

see kyseinen ikäryhmän syötteeseen hyvin. 

Tämän ikäryhmän yleisarvosana koko tilille oli samansuuntainen kuin kaikilla vastaajil-

la: enemmistö (211 vastaajaa) antoi arvosanaksi nelosen. Paras arvosana, eli viitonen, 

sai toiseksi eniten ääniä (126 vastaajaa). Kolmosen antoi 26 vastaajaa. 

Vastaajista 75,5 % kertoi katsovansa Yle Uutisten tarinoita todella usein, päivittäin (Ku-

vio 24). Tämä ikäryhmä on siis ahkerampi tarinoiden katsojaryhmä kun vertaa kaikkiin 

vastaajiin – heillä vastaava luku oli 66,2 %.  

 

Kuvio 24. Kuinka usein katsot Yle Uutisten tarinoita? Vastaajina 18–24-vuotiaat. Kuva: IG-
kysely, Google Sheets. 

Lisäksi näyttää siltä, että tämä ikäryhmä pitää näkemästään, sillä enemmistö heistä 

antoi tarinoille arvosanaksi neljä tai viisi (Kuvio 25). Tulos on samansuuntainen verrat-

tuna kaikkiin vastaajiin. 
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Kuvio 25. 18–24-vuotiaiden vastaukset siihen, minkä numeron antavat Yle Uutisten tarinoille. 
Arvosanan sai antaa väliltä 1–5. Kuva: Google Sheets, koostettu kyselyn aineistosta. 

Ikäryhmän mukaan tili julkaisee tarinoita sopivasti (79,8 %). 13 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että tarinoita julkaistaan liian vähän. Vastaajista 7,2 % oli sitä mieltä, että tari-

noita julkaistaan liian paljon. Näyttää siis siltä, että Yle Uutisten valitsema linja tehdä 

vuorokaudessa noin neljästä aiheesta tarina, on ollut hyvä valinta. 

Tärkeän ikäryhmän ja “destination site” -strategian vuoksi oli erittäin tarpeellista yrittää 

selvittää, miten tämä ikäryhmä klikkaa tarinoista juttuihin. Tällaista tietoa nimittäin In-

stagram ei itse tarjoa. Tällaisia tuloksia 18–24-vuotiaat vastaajat antoivat: 

 

Kuvio 26. Kuinka usein 18–24-vuotiaat klikkaavat tarinasta uutisjuttuun. Vastaajia 361. Kuva: 
Google Forms, Yle Uutisten IG-kysely. 
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361 vastaajasta enemmistö (40,9 %) kertoi klikkaavansa noin kerran viikossa, seuraa-

vaksi suurin ryhmä (38,4 %) kertoi klikkaavansa useamman kerran viikossa. Todella 

usein klikkasi 10,8 % vastaajista. Tulokset ovat lähes identtiset verrattuna kaikkiin vas-

taajiin. Todella usein ja melko usein klikkaavia on hieman enemmän tässä ikäryhmässä 

kaikkiin vastaajiin verrattuna. Erot ovat kuitenkin hyvin pienet. Tästä voisi päätellä, että 

tämä ikäryhmä ei poikkea erityisesti klikkaustyyliltään muista ikäryhmistä. Itse asiassa 

18–24-vuotiaat ovat varovaisen arvion mukaan jopa pikkiriikkisen innokkaampia klik-

kaajia. 

Kun tältä ikäryhmältä kysyttiin syytä klikkaamattomuuteen, vastauksia tuli 316. Vastan-

neista 51,5 % kertoi syyksi klikkaamattomuuteen kiireen (Kuvio 27). Seuraavaksi ylei-

sin (22,9 %) syy oli tarinoiden aiheet, jotka eivät kiinnosta tarpeeksi. Kolmantena syynä 

oli se, että tarina tarjosi jo kaiken tarvittavan tiedon eikä koko juttua tarvinnut lukea. 

Ikäryhmän vastaukset eroavat kaikista vastaajista vain hieman. Tulokset ovat muuten 

samansuuntaisia, mutta kolmanneksi yleisin syy oli eri. Kun 18–24-vuotiaista kolman-

neksi yleisin syy (12,7 % vastaajista) klikkaamattomuuteen oli se, että he saavat jo 

tarinasta tarvittavan tiedon eivätkä klikkaa siksi, niin kaikilla vastaajilla tämä oli neljän-

neksi yleisin syy (11,5 %). Kaikista vastaajista kolmanneksi yleisin syy klikkaamatto-

muuteen oli se, että he ovat lukeneet aiheesta jo muualla. 

 

Kuvio 27. Miksi 18–24-vuotiaat eivät klikkaa tarinasta juttuun. Vastaajia 316. Kuva: Google 
Forms, Yle Uutisten IG-kysely. 

Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa avoimessa vastauksessa lisätietoja siitä, miksi 

eivät klikkaa juttuihin. 18–24-vuotiaista vastasi 35. Pari vastaajaa valitteli huonoa nettiä 

sekä sitä, että tarinat latautuvat huonosti ja animoitujen tekstien ilmestymistä pitää odo-

tella. Enemmän vastauksista esiin nousi se, kuinka vastaajat eivät oikein haluaisi läh-

teä Instagramista pois. Useampi myös kertoi, kuinka ei halua tai pysty lukemaan juuri 

sillä hetkellä koko juttua, joten tarinoista saatava tieto riittää heille. Pari vastaajaa ker-
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toi, kuinka seurattavia tarinoita eri tileiltä on niin paljon, että klikkaaminen juttuun tuntuu 

työläältä. Alla olevat kolmen vastaajan kommentit kuvastavat hyvin ikäryhmältä tulleita 

vastauksia: 

En välttämättä halua poistua instagramista ja juuri sillä hetkellä perehtyä luke-
maan. Jos aikaa ja juttu vaikuttaa kiinnostavalta, avaan sen kyllä yleensä. (18–
24-vuotias nainen.) 

Harvoin jaksaa lukea pitkiä juttuja. Helpompi vaan stoorista kattoa pääpointit. 
(18–24-vuotias nainen.) 

Instastory sisältöä on jo tarpeeksi kaikilla. Instan läpikäymiseen menisi varmaan 
kokonainen päivä, joten aikaa ei ole vaan tarpeeksi. (18–24-vuotias nainen.) 

Muutama vastaaja myös kertoi, että aiheet eivät vain aina yksinkertaisesti ole tarpeeksi 

kiinnostavia, jotta he klikkaisivat. Tätä ryhmää edustaa tästä ikäryhmästä siis yli viiden-

nes. Herää kysymys, että millaiset aiheet ja millainen sisältö ikäryhmää kiinnostaisi 

enemmän. Tämän vuoksi myös tätä kysyttiin kyselyssä.  

Vastaajille annettiin valmiina yhdeksän aihetta, joista he saivat valita maksimissaan 

viisi vaihtoehtoa, jotka heidän mielestään ovat kiinnostavinta sisältöä Instagram-

tarinoissa (Kuvio 28). Valmiit aiheet rajattiin sen perusteella, mitä yleensä on mahdollis-

ta jakaa tarinoihin Yle Uutisten aiheista. Tähän kohtaan 18–24-vuotiaiden ikäryhmästä 

vastasi 358 henkilöä. 

 

Kuvio 28. Millaista sisältöä haluat juuri stories-muodossa Yle Uutisilta? Vastaajat 18–24-
vuotiaat. Kuva: Google Sheets. 
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Tuloksien perusteella näyttää siltä, että kovat uutiset päivänpolttavista aiheista kuten 

politiikasta ja maailman tapahtumista kiinnostavat selvästi eniten. Seuraavaksi eniten 

kiinnostaa raportointi paikan päältä siellä missä tapahtuu. Kolmantena on selittävät ja 

taustoittavat jutut kuten analyysit. Kaikista vähiten kannatusta sai populaarikulttuuri, 

kuten artistihaastattelut. Vastaajat saivat myös kertoa itse haluamansa sisällön, jos sitä 

ei listalta löytynyt. Vain neljä vastasi. Yhdessä toivottiin katsausta päivän uutisaiheisiin, 

toisessa hienoja uutiskuvia ja kahdessa muussa uutisointia positiivisesta kehityksestä 

ja ongelmien ratkaisuista. 

18–24-vuotiaista kolmekymmentä jätti vielä vastauksensa avoimeen kysymykseen, 

jossa sai kertoa vapaasti omin sanoin, jos jotain vielä jäi sanomatta Yle Uutisten Insta-

gram-tarinoista. Viestit olivat pääsääntöisesti palautetta ja kiitosta mm. visuaalisesta 

ilmeestä, tekstityksistä ja aiheista. Parannusehdotuksia tuli jonkin verran. Vastaajat 

toivoivat muun muassa sitä, että tarinoissa ja syötteessä ei olisi samoja aiheita. Eräs 

vastaaja toivoi jonkinlaista uutiskyselyä. Eräs valitteli sitä, että tilin sisältö ei tarjoa uutta 

tietoa uutisia jo muutenkin aktiivisesti seuraavalle henkilölle. Yksi vastaaja myös toivoi 

laadukkaampia videoita. 

Kyselyä tehtäessä pohdittiin, että toiveet tarinoista kytkeytyvät laajemmin myös siihen, 

mitä henkilö ylipäänsä haluaa koko Yle Uutisten tililtä. Jotta valintoja voisi ymmärtää 

paremmin, vastaajilta kysyttiin myös, mitä he ylipäänsä haluavat koko Instagram-tililtä – 

ei vain tarinoilta. Toiveena oli, että vastausten avulla voitaisiin yrittää ymmärtää pa-

remmin syitä tarinoiden sisältötoiveiden takana. 364 vastaajan vastausten perusteella 

selvisi, että tärkeintä heille on pysyä perillä asioista Yle Uutisten tilin avulla (Kuvio 29). 

Toiseksi tärkeintä on jonkin uuden oppiminen. Kolmantena on persoonallisuus ja yllät-

tävät näkökulmat. Näiden tulosten valossa on siis ymmärrettävää, että nuoret kertovat 

haluavansa kovia uutisia, sillä he haluavat pysyä kärryillä maailman menosta ja oppia 

myös jotain uutta. Heillä kuitenkin löytyy myös kiinnostusta yllättäviin näkökulmiin. 
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Kuvio 29. Kysymys: ”Mitä haluat Yle Uutisten IG-tililtä? Valitse kolmen tärkeintä.” Vastaajat 18–
24-vuotiaat. Vastaajia 364. Kuva: Google Sheets. 

Kuten aiemmin mainittiin, tarinat kytkeytyvät luonnollisesti myös siihen mitä seuraajat 

ylipäänsä odottavat ja haluavat Yle Uutisilta. Tämän vuoksi vastaajat saivat halutes-

saan kertoa myös omin sanoin, mitä haluavat koko tililtä. 18–24 vuotiaista 27 vastasi. 

Vastauksissa nousi esiin, kuinka tililtä haluttaisiin juurikin ajankohtaisuutta ja uutisia. 

Seuraavat asiat jotka nousivat eniten esiin, koskivat uutistiivistelmiä ja vuorovaikuttei-

suutta. Useampi toivoi kyselyitä tarinoihin. Noin puolessa vastauksista toivottiin ytimek-

kyyttä, ajankohtaisuutta, uutisia pähkinänkuoressa sekä yhteenvetoja tärkeimmistä 

uutisista. Kaiken kaikkiaan vastauksista paistaa se, että tililtä kaivataan juurikin asiasi-

sältöä. Kahden vastaajan ajatukset kiteyttävät melko hyvin usean vastaajan ajatuksia 

Yle Uutisten Instagram-tilistä yleisesti: 

Mielestäni on hyvä, että Yle on jakanut sisällöt niihin koviin faktoihin (uutiset) ja 
kevyemmällä näkökulmalla esitettyihin (kioski). Olisi sääli alkaa muokkaamaan 
myös uutisten tiliä kevyempään ja viihteellisempään suuntaan. Monipuolisuus on 
parempi! (18–24-vuotias nainen.) 

Ihan vaa päivän uutisia! Aina ei jaksa katsoa televisiosta/lukea netistä, joten so-
mea selatessa tulisi kätevästi samalla luettua ajankohtaiset uutiset. vitsit ym. ke-
veämmät asiat seuraan toisilta tileiltä. (18–24-vuotias nainen.) 

5.4 Kyselyn tulosten yhteenveto 

Ennen kyselyä ei ollut laajemmin tarkkaa tietoa, mitä yleisö aidosti ajattelee Yle Uutis-

ten Instagram-tilistä ja sen sisällöstä. Toki seuraajamäärän kasvu viimeisten kuukausi-

en aikana on kertonut jotain, mutta somedeski halusi kuulla mielipiteitä suoraan yleisöl-

tä. Ennen kyselyä oli myös epäselvää, minkä ikäiset ihmiset ylipäänsä katsovat tarinoi-
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ta ja klikkaavat juttuihin. Vaikka juttua klikattaisiinkin tuhansia kertoja, niin tärkeämpää 

olisi tietää, ovatko klikkaajat aina yli 44-vuotiaita vai alle 30-vuotiaita. Oli siis tarve tie-

tää, palvellaanko tarinoilla sitä ikäryhmää, joka somedeskin tavoitteena on tavoittaa.  

Tulosten perusteella näyttää siltä, että ainakin osaa heistä palvellaan. Ikäryhmä (18–

24-vuotiaat) kertoo klikkaavansa juttuihin kerran tai useamman kerran viikossa. He 

jopa katsovat tilin tarinoita ahkerammin verrattuna kaikkiin vastaajiin. Ilmeni myös, ettei 

tämä ikäryhmä poikkea erityisesti klikkausmääriltään verrattuna muihin ikäryhmiin. Va-

rovaisesti arvioituna tämä ikäryhmä kuitenkin saattaa klikata jopa hieman muita vastaa-

jia innokkaammin. 

Vastaukset maalaavat kuvaa, kuinka 18–24-vuotiaat kokevat itsensä kiireisiksi uutisvir-

ran keskellä melojiksi. Instagramissa voi tulla vastaan mitä vain kissavideoista mainok-

siin, joten he kaipaavat selkeää, laadukasta ja napakkaa uutissisältöä jonka avulla py-

syä maailman menosta kärryillä ja oppia jotakin uutta. Olisi hyvä, jos tarinoista saisi 

tarpeeksi tietoa, mutta halutessaan voisi perehtyä aiheeseen paremmin klikkaamalla. 

Jos tulosten valossa haluaa palvella kyseistä ikäryhmää heidän toiveidensa pohjalta, 

niin tarinoissa ehkä kannattaisi julkaista enemmän uutismedian hyvin perinteistä sisäl-

töä: kovia uutisia, politiikkaa, maailman asioita, raportointia ja analyyseja. Tämä on 

kuitenkin hieman vastakkain aiemman luvun tulosten kanssa. Kyselyn toiveet eivät 

näkyneet nimittäin aiemmassa luvussa klikkien määrissä. Siinä vähiten klikatuimmat 

tarinat koskivat juurikin politiikkaa ja maailmalla tapahtuvia asioita. Tämä voi toki johtua 

useasta syystä, mm. siitä että 18–24-vuotiaita seuraajia on tilillä melko vähän ja heitä 

ei ole paljoa klikkailemassa suhteessa kaikkiin seuraajiin. Voihan olla, että klikatuimpia 

tarinoita klikkasivat vain yli 44-vuotiaat. 18–24-vuotiaiden klikkaamattomuus voi myös 

johtua siitä, että he ovat kokeneet tulleensa palvelluksi ihan vain tarinoiden kautta. Tai 

sitten siitä, että kyseisiä aiheita ei ole osattu esittää tarpeeksi houkuttelevalla tavalla 

tarinoissa. Aiemman luvun otos oli myös melko pieni, joten täysin tiukkoja päätelmiä ei 

voi tehdä kuten aiemmin mainittiin. 

Kyselyn yhteydessä on myös syytä mainita, että kyselytutkimukseen kuuluu heikkouk-

sia. Näitä ovat mm. se, ettei kyselyn tehnyt tiedä täysin varmasti, ovatko vastaajat suh-

tautuneet tutkimukseen vakavasti ja ymmärtäneet kysymykset. (Hirsjärvi, Remes, Sa-

javaara & Sinivuori 2009, 195.) Joskus voi myös käydä niin, että ihmiset eivät anna 

täysin rehellisiä vastauksia. Tätä kutsutaan vastausharhaksi, johon lukeutuu useita 
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asioita. Näitä voivat olla mm. se, että vastaaja haluaa antaa itsestään paremman kuvan 

tai yrittää antaa kysyjää miellyttäviä vastauksia. Verkkokyselyissä kuitenkin pitäisi olla 

melko neutraali maaperä. (Infosurv Research.) Kyselytutkimuksissa on myös hyvä poh-

tia valikoitumisharhaa. Kyselytutkimuksissa valikoitumisharha syntyy siten, että kyse-

lyyn vastanneiden joukko ei edusta koko kohderyhmää. (Sarna, 2012.) Esimerkiksi 

tässä kyselyssä äänessä voivat olla ne kaikista innokkaimmat tilin seuraajat tai ns. ”uu-

tisfanit”, joita ei välttämättä ole hirveän paljoa kaikissa 18–24-vuotiaissa. Lisäksi voi 

pohtia vastaajille annettujen vaihtoehtojen kirjaimellista muotoilua – olisiko esim. “kovia 

uutisia” -kohta pitänyt muotoilla toisin? Ehkä kova-sana antoi turhan vahvan tunnelata-

uksen – tai sitten ei. Arki kuitenkin on sitä, että aina ei ole kovia päivänpolttavia uutisia. 

Hiljaisina päivinä eletään sen sisällön kanssa mitä on onnistuttu kursimaan kasaan. 

Vastaajilta tuli myös rakentavaa palautetta. Yksi näistä koskee sitä, kuinka välillä yh-

destä aiheesta on julkaistu tarina ja postaus syötteeseen. Nyt ilmeni sen ärsyttävän 

joitakin vastaajia. On siis syytä pohtia, pitäisikö tavasta luopua tai luoda jatkossa moni-

puolisempi kokonaisuus, jossa tarinan ja syötejulkaisun sisältö on toisistaan eroavam-

paa vaikka sama aihe onkin. Myös tarinoiden tekstien liike sai palautetta osakseen. 

Muutama vastaaja koki sekavaksi sen, että animoidun tekstin ilmestymistä pitää odot-

taa hieman, sillä teksti ilmestyy siihen tahtiin kun sometoimittaja on sen editoinut. Vas-

taajat haluaisivat kaiken tekstin olevan heti näkyvillä, jonka jälkeen lisätekstiä ilmestyy 

käyttäjän omassa tahdissa “täppäämällä” seuraavaan tarinaan. Tämä on ihan ymmär-

rettävää, sillä ihmiset ovat jo tottuneet tällaiseen kerrontamuotoon muiden tilien tarinoi-

den kautta ja ihmiset sisäistävät tietoa eri tahtiin. “Täppäyskulttuurista” opittiinkin jo 

aiemmin tässä opinnäytetyössä. Vastausten perusteella olisi myös syytä harkita jonkin-

laisten uutiskoosteiden ja kyselyiden toteuttamista sekä uutisjuttujen tekovaiheessa 

“behind the scenes” -materiaalia. Vastausten perusteella nuoret ovat myös kiinnostu-

neet persoonallisuudesta ja yllättävistä näkökulmista, jonka voisi ehkä tulkita uteliai-

suudeksi kokeilla uusia asioita. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos somedeski voisi kokeilla 

yhä rohkeammin Instagramin uusia ominaisuuksia, kuten tällä hetkellä IGTV:tä.  

Vaikka arvosanat ja palautteet olivat positiivisen puolella, on tilillä vielä parannettavaa 

18–24-vuotiaiden tavoittamisessa ja sitouttamisessa. Sen kertoo pelkästään se, että 

tilin kaikista seuraajista niin pieni osa kuuluu tähän ikäryhmään. Kyselyn tulosten pe-

rusteella on syytä pohtia sisältöjä ja työtapoja yhä parempaan suuntaan, jotta some-

deski pystyy tarjoamaan yhä tehokkaammin merkityksellistä sisältöä alle 30-vuotiaille.  
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6 Lopuksi 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaiset sisällöt näyttävät kiinnostavan 

yleisöä Yle Uutisten Instagram-tarinoissa. Jotta lukija voisi ymmärtää paremmin opin-

näytetyön taustoja ja syitä, käytiin ensin läpi teoriaa siitä, millaisessa ympäristössä asi-

oiden kanssa painitaan. Mediakenttä varsinkin somemaailmassa on muuttunut melko 

paljon viime vuosien aikana ja muuttuu yhä jatkuvasti.  

Opinnäytetyön tavoitteen saavuttamiseksi käytiin läpi puolen vuoden ajalta kaikista 

eniten ja vähiten klikatut tarinat. Aineistoa oli suuri määrä, joten näkökulman ja ana-

lysoinnin tiivistäminen oli tarpeen. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin siis yhteensä 

kymmeneen tarinaan napakasti. Näkökulmaa olisi voinut laajentaa, mutta opinnäytetyö 

olisi paisunut liian suureksi. Kaikki aineisto on kuitenkin tallessa ja siitä on jatkossakin 

hyötyä somedeskille. Lisäksi tärkeänä osana opinnäytetyötä oli kysyä mielipiteitä Yle 

Uutisten tilistä ja sen tarinoista suoraan yleisöltä kyselyn muodossa. Verkossa tehtävä 

Instagram-kysely tarjosi ensimmäistä kertaa mahdollisuuden kurkistaa yleisön pään 

sisään. Kyselyn kautta päästiin kuulemaan myös ensimmäistä kertaa laajemmassa 

mittakaavassa Yle Uutisten Instagram-tilille tärkeän kohderyhmän, 18–24-vuotiaiden 

ajatuksia ja mielipiteitä.  

Lyhyesti sanottuna klikattujen tarinoiden osuus oli napakka yleiskatsaus siihen, mitä 

ääripäiden pelkät luvut kertovat ihmisten mieltymyksistä. Kyselyosio toi enemmän in-

himillisyyttä lukujen rinnalle. Lisäksi opinnäytetyön yksi tavoitteista oli myös koota pirs-

taloitunutta tietoa yhteen paikkaan, ja tämän tavoitteen teoriaosuus täyttää. 

Koska kysely oli tilin ensimmäinen, oli siinä aika paljon kysymyksiä. Tämä oli harkittua, 

sillä kyselystä haluttiin saada myös somedeskin tulevaisuutta ajatellen hyvä pohjatieto 

useisiin asioihin. Kun vastaajia tuli yli tuhat, paisui aineisto melko suureksi. Tämän 

vuoksi näkökulman tiivistäminen oli erittäin tarpeen. Keskittyminen juurikin 18–24-

vuotiaisiin oli loogisin päätös, joka perusteltiinkin aiemmissa luvuissa. 

Kyselyyn vastanneiden ikäprofiilit olivat erittäin kiinnostava seikka. Ilmeni nimittäin, että 

kyselyyn vastasivat ahkerimmin nuoret – tilin seuraajien vähemmistöä edustavat. On 

kiinnostava ajatus, että vaikka heitä määrällisesti onkin tilin seuraajissa vähän, niin 

sekin vähä on aktiivinen ja katsoo sekä kuuntelee tarkasti tilin tekemistä. Somedeski 

haluaa palvella juuri heitä paremmin, joten aineisto on kullanarvoinen. Näin jälkikäteen 
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mietittynä olisi ehkä voinut kysyä vielä paria asiaa, mutta silloin kysely olisi voinut muo-

dostua turhan raskaaksi ja karkottaa siten joitakin vastaajia. Kyselyn yksi tavoite oli olla 

kevyt ja helposti lähestyttävä. On myös hyvä todeta ääneen, että vaikka viidennen lu-

vun lopussa keskityttiin 18–24-vuotiaisiin ja verrattiin heitä kaikkiin vastaajiin, niin oli 

vastaajien keski-ikä kaiken kaikkiaan koko kyselyssä hyvin nuori verrattuna tilin seuraa-

jien ikäprofiileihin. Kaikkiaan vastausmäärä ja sisältö huomioiden kysely oli onnistunut.  

Viikkokatsauksien koosteen ja kyselyn tulokset tarjosivat myös kiinnostavan ristiriidan 

pohdittavaksi. Kuten aiemmin selvisi, niin klikkausten mukaan ihmisiä kiinnostavat testit 

ja nuorten elämää koskettava arkisempi sisältö. Huonoimmin menestyneet tarinat käsit-

telivät politiikkaa suurelta osin. Siltikin kyselyssä nuoret vastaajat kertoivat toivovansa 

erityisesti juuri kovia uutisia politiikasta ja maailman menosta. Tätä “ristiriitaa” kuitenkin 

voi selittää useampikin asia, joita käytiin läpi aiemmin. Näitä ovat mm. vastausharha, 

18–24-vuotiaiden seuraajien pieni määrä ja epäkiinnostavasti tehdyt tarinat. Nyt onkin 

aika pohtia, miten esim. politiikasta kertoisi kiinnostavammin ja selkeämmin nuorille.  

On myös syytä ottaa esiin se, että vastausten perusteella vastaajat edustavat todennä-

köisesti tilin aktiivisimpia seuraajia, jotka ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita uutisista ja 

seuraavat Yle Uutisia. Nyt jäi siis kuulematta niiden ihmisten mielipiteet, jotka eivät 

lähtökohtaisesti ole erityisen kiinnostuneita uutisista ja Ylestä. Tämä olisi erittäin kiin-

nostava kulma tutkittavaksi tulevaisuudessa. Kyselyn tulosten mukaan kuitenkin näyt-

tää siltä, että aktiivisempi ryhmä kokee tulleensa varsin hyvin palvelluksi – parannetta-

vaa toki on, mutta tili ja sen sisältö saavat hyvät arvosanat ja melko paljon kiitosta 

osakseen. Itse asiassa kiitosta tuli jopa sen verran, että se hätkähdytti. Aiemmin opin-

näytetyössä kerrottiin, kuinka moderointi on iso osa sometoimittajan työtä. Tämä on 

ilmeisesti johtanut siihen, että kun arkityössä on tottunut ihmisten synkempien puolien 

kanssa työskentelyyn ja asiattomiin kommentteihin mm. Facebookissa, niin kyselyn 

vastausten positiivisuus ja asiallisuus suorastaan hämmästytti. Tämä ehkä kertoo In-

stagram-tilin seuraajista ja nuorista sen, että he osaavat käyttäytyä ja muodostaa kritii-

kin asialliseen muotoon ilman sikailua. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä todeta, 

että suhde nuoreen aktiiviseen yleisöön on Instagram-tilillä tällä hetkellä sen verran 

hyvällä pohjalla, että sitä tulisi vaalia ja kehittää tarkasti. Hyvässä ilmapiirissä voi kes-

kustella hankalistakin aiheista asiallisesti ja luoda ymmärrystä sekä tietoa keskustelijoi-

den kesken. Tämä on erittäin tärkeää, ja siihen pitäisi yrittää panostaa yhä enemmän. 

Kuten aiemmin opinnäytetyössä opittiin, niin menestyneimmät tilit onnistuvat rakenta-

maan ympärilleen yhteisön. Parhaimmillaan Yle Uutisilla voi tulevaisuudessa olla yh-
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dessä seuraajiensa kanssa oma yhteisö, joka pyörii kiinnostavien ajankohtaisten aihei-

den ympärillä.  

Vaikka 18–24-vuotiaiden vastaukset olivat enimmäkseen positiivisia, ja vastausten pe-

rusteella he ovat aktiivisia tilin ja tarinoiden seuraajia, on ehkä syytä ihmetellä ääneen 

ikäryhmän vähäistä määrää tilin seuraajissa. Kuten aiemmin opittiin, niin tämän ikä-

ryhmän edustajia on Instagramin datan mukaan vain 12 % tilin seuraajista. Syitä tähän 

voi olla monia. Yksi voi olla se, että vaikka ikäryhmän vastaukset olivat enimmäkseen 

positiivisia, niin ehkä tili miellyttää vain uutisista ylipäänsä todella kiinnostuneita nuoria. 

Nyt onkin oma paikkansa pohtia, halutaanko tilin tarinoilla tulevaisuudessa palvella niin 

sanottuja “uutisfaneja” vai heitä, jotka eivät vielä oikein seuraa uutisia ja ole niistä läh-

tökohtaisesti kiinnostuneita. 

Vaikka tässä opinnäytetyössä käsiteltiin paljon juttujen klikkaamista ja “destination site” 

-strategiaa, niin klikkien yksipuolisuus on myös hyvä tiedostaa. Klikit ovat ihan hyvä 

mittari siitä, miten houkuttelevaksi tarina on rakennettu. On kuitenkin kestävämpää 

miettiä myös tavoittavuutta ja reaktioita. Kun näitä tarkastelee yhdessä, niin on mahdol-

lista löytää tasapaino siihen, miten tulkita julkaisujen menestystä. Tärkeintä on kuiten-

kin se, että tili tarjoaa etenkin alle 30-vuotiaille merkityksellistä sisältöä ja pitää yllä se-

kä rakentaa Yle Uutisten hyvää mielikuvaa. Myös Ylen U&A:n vastaava verkkotuottaja 

Timo Kämäräinen nostaa tämän esiin Reuters Instituten tutkimuksessa. Vaikka liiken-

teen ohjaaminen Ylen sivuille on mahdollista Instagram-tarinoiden kautta, niin ei se ole 

Kämäräisenkään mukaan tarinoiden päätarkoitus. Hän kiteyttää, että Instagramissa 

pidetään yllä tunnistettavaa, hyvää ja värikästä vaikutelmaa. (Sehl, Cornia & Nielsen 

2018.) Voguen somestrategiasta vastaava Hannah Ray kannustaakin Reutersin videol-

la medioita keskittymään Instagramissa enemmän yhteisön luomiseen ja rakentami-

seen omaa brändiä vahvistaen, eikä vain liikenteen ohjaamiseen omille alustoille. Hä-

nen mukaansa on järkevämpi puhua yhteisöstä eikä yleisöstä ja keskittyä enemmän 

sitoutuvuuteen kuin seuraajamääriin sekä pohtia toteutuksia aina visuaalisuus edellä. 

(Reuters Community.) 

Kyselyn tulosten mukaan useat vastaajat myös kertoivat, kuinka Instagramista siirtymi-

nen toiselle alustalle tuntuu välillä turhan työläältä kiireisen elämän keskellä. Tämä 

kertoo nykyihmisistä ja heidän mediakäytöstään ehkä sen, että uutisia halutaan nope-

asti ja helposti – joskus kyllä syvennytään mielenkiintoisimman sisällön ääreen. Vasta-

uksista on myös ehkä havaittavissa hieman viitteitä julkisuudessa paljon puhutusta 
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ilmiöstä “fomosta” (engl. fear of missing out). Tämä tarkoittaa ihmisten pelkoa ja tunnet-

ta siitä, että heiltä jää jotakin näkemättä, kokematta tai kuulematta. Uutistili vastaa siis 

tuohon tunteeseen melko hyvin heille, jotka haluavat helposti pysyä uutisista kärryillä ja 

tietää mitä tapahtuu ja mistä puhutaan. Tähän tunteeseen ehkä vastaa parhaiten “na-

posteltava” uutissisältö – selkeä ja napakka. Olisi kuitenkin hyvä muistaa, että somen 

voi nähdä vahvasti visuaalisena tunnemediana – paikkana, jossa uutisen tunnepuoli on 

kiinnostavaa ottaa esiin.  

Jatkoa ajatellen tarinamuotoinen kerronta, joka tapahtuu seuraajan säännöillä “täp-

päämällä”, on mielenkiintoinen aihe syvennettäväksi. Koko maailmalla on myös edes-

sään tutkimisen paikka Facebookin ja sen omistaman Instagramin vallan kasvun myötä 

julkaisualustoina. Ihmisten ja median on hyvä olla hereillä ja suhtautua varauksella 

yritysten kasvavaan valtaan. On kuitenkin hyvä tietää, että Ylen sisällöille on kysyntää 

nuorten keskuudessa – se vain pitää osata tarjota oikealla tavalla – on paikkana sitten 

Instagram, Facebook, Yle.fi tai jokin muu paikka. 

Vaikka opinnäytetyössä keskitytään vahvasti Yle Uutisiin, hyödyttää työ myös muiden 

uutistilien Instagram-tekijöitä. Teoriaosuudessa on hyvää yleistietoa aiheesta ja tutki-

musosiot antavat katsauksen uutistiliä seuraavien mieltymyksiin. Kuten aiemmin mai-

nittiin, niin jokaisen Instagram-tilin olisi hyvä löytää oma tyylinsä, joten työn tuloksia ei 

kannata yleistää laajasti kaikkiin uutistileihin ja kopioida sellaisenaan. Kappaleet neljä 

ja viisi kuitenkin tarjoavat hyviä esimerkkejä siitä, mikä toimii tai ei toimi yleisön mieles-

tä uutistilillä. Näitä ovat mm. tarinoiden aiheet ja ”täppäyskulttuuri”.   

Lopuksi todettakoon, että opinnäytetyö vahvisti myös sitä, että Instagram on hyvä keino 

yrittää tavoitella alle 30-vuotiaita ja rakentaa heihin suhdetta. Yle Uutisten Instagram-

tilin seuraajamäärä on kasvanut n. 70 000 seuraajalla vuodessa, joten jotakin on tehty 

oikein. Myös kyselyn tulokset osoittavat tähän suuntaan. Pyörää ei siis kannata keksiä 

uudelleen, mutta pohtia senkin edestä hiomisen paikkoja. Viikkokatsauksien koosteen 

ja Instagram-kyselyn ansiosta Yle Uutisten somedeskillä on nyt hyvä aineisto ja pohja 

parannella tiliä. Tästä on hyvä jatkaa ja tehdä kyselyitä tulevaisuudessa. Luultavasti 

seuraava kysely olisi järkevä tehdä esimerkiksi vuoden päästä. Opinnäytetyö osoitti 

myös, että nuoret seuraajat ovat halukkaita kertomaan mielipiteensä ja auttamaan tilin 

kehittämisessä heitä kiinnostavammaksi. Tämä on erittäin arvokasta rakennusainesta 

Yle-suhteen rakentamiseen. 
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