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Kiitokset

Tutkimukseni valmistuminen ehti siirtyä vuosituhannelta toiselle. Lapset ovat 
samalla kasvaneet aikuisiksi ja muuttaneet pois kotoa. Maanantai-iltojen ruoka-
pöydässä he ovat kuitenkin muistaneet, tosin yhä harvemmin, kysyä mitä sil-
le kirjalle kuuluu – kai se 2000-luvulla kuitenkin valmistuu. Nyt se on kaikkien 
luet tavana ja arvioitavana.

Työteliästä, mutta äärimmäisen antoisaa tutkimusmatkaa ovat edistäneet 
monet henkilöt. Ratkaiseva rooli on ollut ohjaajallani professori Yrjö Engeströ-
millä, joka eräänä keskiviikko-iltana syksyllä 1994 soitti minulle kotiin ja kysyi 
miksi en ole hakenut toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön 
ensimmäiseen tohtorikouluun. Aikaa hakemuksen jättämiseen olisi kaksi päi-
vää. No, toimittaja osaa olla nopea ja paperit ehtivät ajoissa. Tohtorikoulussa 
aloitin 1.1.1995. Ilman Yrjön tukea ja hänen auliisti jakamaansa osaamistaan ei 
tämäkään väitöskirja olisi koskaan valmistunut. Tennistunnit ja sieni retket ovat 
myös olleet osa yhteistä taivalta tohtorikoulussa ja yksikössä. 

Päätoimittaja Reetta Meriläinen ja kustantaja Seppo Kievari myönsivät vir-
kavapaata ja sallivat rohkeasti tutkijoiden pääsyn Helsingin Sanomien toimituk-
seen tutkimaan ja kehittämään toimituksellista työtä. Kiitokset siitä.

Työelämän kehittämisrahastolle ja sen avainhenkilöille Tuomo Alasoinille 
ja Nuppu Rouhiaiselle kiitokset paitsi rahoituksesta myös jatkuvasta kiinnos-
tuksesta ja toiminnan teoreettisten kehittämismenetelmien kehittämiseen jae-
tusta tuesta myös muille toiminnan teorian yksikön tutkijoille.

Professori Jaakko Virkkunen ohjasi Helsingin Sanomien muutoslaborato-
rion ja hänen teoreettinen osaamisensa ja laaja lukeneisuutensa on ollut vah-
vana tukena koko tutkimushankeen ajan. Hänen rauhallinen ja viisas tapansa 
vetää kehittämishankkeita osallistujia kuunnellen ja heitä tukien on ollut esi-
kuvani.

Tohtorikoulu ja toiminnan teorian yksikkö ovat olleet tieteellinen ja henki-
lökohtainen tukiverkko. Systemaattisen lukemisen oppiminen, keskustelut, ar-
gumentointi ja uudet aineiston analyysimenetelmät pakottivat ja mahdollistivat 
aivan uuden oppimisavaruuden toimituksen päivittäiseen kiireeseen ja nopei-
siin tuotantoaikatauluihin tottuneelle toimittajalle. Luennot, seminaarit, kahvi- 
ja lounastapaamiset, keskustelut käytävillä ja kopiokoneen ääressä laajensivat 
ymmärrystä tieteen tekemisestä ja teorioista. Professori Reijo Miettisen syväl-
linen perehtyminen toiminnan teorian taustoihin ja tieteen tutkimukseen aut-
toi ratkaisevasti työssäni. Muistan hyvin miten ajatteluni hypähti eteenpäin kun 
Reijo ”piipahti” huoneessani ja/tai minä hänen huoneessaan lähteitä etsimässä 
ja kuinka piipahdus saattoi venyä tunnin mittaiseksi keskusteluksi.



Kari Toikan ja Ritva Engeströmin kanssa käydyt inspiroivat keskustelut ovat 
lisänneet ymmärrystäni niin toiminnan teoriasta kuin tutkimusmenetelmistä. 
Ritvan, Terttu Tuomi-Grönin ja Pirjo Lambertin vetämässä Transfer-ryhmässä 
sain perehtyä oppimisen ja kehittävän siirtovaikutuksen teorioihin ja sovelta-
miseen. Yrjö Engeströmin tutkimusryhmässä olemme vuosien varrella lukeneet 
ja analysoineet lukuisia artikkeleita, kirjoja ja tohtoriopiskelijoiden väitöskirjo-
jen eri versioita. Jaakko Virkkusen ja Kirsi Launiksen vetämässä Konsepti-ryh-
mässä olen päässyt seuraamaan muutoslaboratoriomenetelmän kehittymistä ja 
uutta työhyvinvointikeskustelua.

Tohtorikoulun vuosikurssini – ysivitoset – on ollut korvaamaton tuki. Yh-
dessä olemme kahlanneet läpi Marxit ja Leontjevit, Nonakat ja Wertschit ja ja-
kaneet tutkimuksen ilot ja ahdistukset. Kirsi Koistinen, Vaula Haavisto ja Hanna 
Toiviainen opastivat kädestä pitäen ensimmäisenä havainnointipäivänä toi-
mituksessa mihin ilmastointiteippiä tarvitaan ja miksi mikrofoni pitää asettaa 
tyhjään teippirullatelineeseen. Mervi Hasun ja ysiseiskojen Hannele Kerosuon 
kanssa olemme perehtyneet etnografisiin menetelmiin ja ajattelutapoihin. Yh-
teisistä keskusteluista, lukemisista ja symposiumeista on ollut korvaamaton 
apu. Ysivitosten kurssin kymmenestä tohtoriopiskelijasta olen viimeinen joka 
valmistui.

Toiminnan teorian yksikössä on erittäin keskusteleva ja auttavainen työ-
kulttuuri ja olen saanut siellä runsaasti uutta tietoa ja tukea. Kiitos teille kaikil-
le. Toivottavasti joku jatkaa kymmenen kysymyksen perinnettä.

Tampereen tiedotusopin laitoksella on kannustettu minua tutkijan uralla. 
Professori Kalle Nordenstreng on vuosien varrella soittanut milloin mistäkin 
maailmankolkasta ja kysellyt miten työ sujuu ja vakuuttanut, että kyllä siitä 
vielä valmista tulee. Kiitos pitkämielisyydestä ja loppusuoran kirittämisestä. 
Lisensiaattityöni tarkastajat Jaana Hujanen ja Harri Heikkilä paneutuivat tutki-
mukseeni perusteellisesti ja olen yrittänyt ottaa oppia heidän oivaltavista kom-
menteistaan. Esitarkastajani professorit Pertti Suhonen ja Tom Moring antoivat 
kriittistä, oikeaan osuvaa ja rakentavaa palautetta käsikirjoituksestani. Suur-
kiitokset siitä.

Tutkimustyöni ei olisi ollut mahdollista ilman perheeni tukea ja ymmärrys-
tä. Kiitos Maija, Saara, Pete, Lasse, Otso, Niilo ja Antti. 

Tutkimusta ovat monivaiheisen matkan varrella rahoittaneet Työministe-
riön työelämän kehittämisohjelma, Työsuojelurahasto, Helsingin Sanomain Sää-
tiö, Suomen Journalistiliiton journalistisen kulttuurin kehittämissäätiö  Jokes, 
Helsingin Sanomalehtimiesyhdistys ja Graafisen Teollisuuden Tutkimussäätiö. 
Suuret kiitokset tuesta.
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Tiivistelmä

Median digitalisoituminen ja samanaikaisesti lisääntynyt kilpailu lukijoiden 
ajasta ja mielenkiinnosta on muuttanut journalistista työtä ja journalismia. Tut-
kimuksessa etsitään vastauksia kysymykseen millaisia ovat journalistisen työn 
muutokset 1990- ja 2000-luvun painetuissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Jour-
nalistisen työn ja journalismin muutosta on tutkimuksessa avattu toiminnan 
teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvien kehittämisinterventioi-
den kautta. Tutkimuksessa kuvataan ja pohditaan toiminnan teorian käsittei-
den ja kehittämisvälineiden soveltuvuutta journalistisen työn tutkimukseen ja 
kehittämiseen. Tutkimus- ja kehittämiskohteita oli vuosien 1996–2007 aikana 
5: kolme  sanomalehteä, yksi aikakauslehti ja yksi sanomalehden verkkouutis-
sivusto. 

1990-luvulla sivutaittojärjestelmien tulo toimituksiin siirsi toimitukseen 
uusia työtehtäviä, mutta antoi myös mahdollisuuksia hallita koko prepress-työ-
prosessia ja sisällön laatua aiempaa paremmin. 1990-luvun lopulla käynnisty-
nyt uutisten julkaiseminen verkossa merkitsi toimituksille uusia tehtäviä, uusia 
osaamisvaatimuksia ja ympärivuorokautista julkaisuaikataulua.

Kilpailu lukijoista on suunnannut mediayrityksissä painopistettä liiketoi-
mintamalleihin, joissa tavoitellaan yhä tarkemmin rajattuja kohdeyleisöjä. Täl-
löin lukijoiden tarpeiden ja elämäntyylien tunnistaminen on keskeistä. Tutki-
mukseni tulokset näyttävät miten toimituksissa lukijalähtöisyys lisääntyy. Se 
on merkinnyt journalistisen sisällön fokusoimista, mallilukijan määrittelyä sekä 
suunnittelevan ja editoivan työtavan lisääntymistä. Lisäksi huomiota kiinnite-
tään tietoisemmin sisällön kiinnostavuuteen, lukijan puhuttelun tapoihin sekä 
ja visuaalisuuteen. Monet uutistyötä pitkään tehneet journalistit ovat kokeneet 
muutoksen uhkana omalle ammatilliselle identiteetilleen. 

Sanomalehtien uutisten siirtyminen verkkojulkaisuihin 2000-luvulla on li-
sännyt työn kiireisyyttä ja sisältöjä kierrätetään yhä enemmän medioiden vä-
lillä. Muutosten seurauksena toimittajilla on kuitenkin mahdollisuus tavoittaa 
entistä laajempia yleisöjä. Lukijoiden ja toimittajien suhde on muuttunut kun 
lukijat voivat esimerkiksi kommentoida toimituksen tuottamia sisältöjä verkos-
sa tai tuottaa omia sisältöjä. Koska muutokset ovat erilaisia eri medioissa ja eri 
kulttuureissa, on niitä tässä tutkimuksessa tutkittu paikallisessa kontekstissa 
etnografisin menetelmin. 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kehittämishankkeissa, joissa tutkijat ja 
toimijat ovat analysoineet ja mallintaneet toiminnan häiriöitä ja ristiriitoja ja 
tulevaisuuden toimintavaihtoehtoja. Kehittämismenetelmänä käytettiin aluksi 
muutoslaboratoriota ja kehitysvuoropuhelua. Tutkimushankkeen aikana kehi-



tettiin muutoslaboratoriomenetelmään perustuva mediakonseptilaboratorio 
mediaorganisaatioiden tutkimusta ja kehittämistä varten. 

Laboratorioistunnoissa edetään toiminnan kohteen kriittisestä tarkastelus-
ta analysoimaan toiminnan häiriöitä ja ristiriitoja ja niiden ylittämisen mahdol-
lisuuksia. Toiminnan kohde on sekä käytännöllinen että episteeminen. Kehitys-
hankkeissa toimitus, sen johto sekä tutkijat analysoivat ja mallintavat yhdessä 
niin sanottua toiminnan lähikehityksen vyöhykettä eli muutoksen mahdollisia 
polkuja. Yhteisen kohteen rakentamisen jälkeen kehitetään sisältöjä sekä työ-
prosesseja ja muutokset ankkuroidaan erilaisin välinein, joita ovat esimerkiksi 
sivukartta ja juttutyyppi sekä säännöillä ja työnjaolla – esimerkiksi toimituksen 
vuorojärjestelmää uusimalla. Tutkimukseni osoittaa miten tärkeä osa yhteisten 
käsitteiden ja välineiden luomisella sekä työprosessien kehittämisellä on jour-
nalismin muutosten läpiviemisessä.

Tutkijat tuovat kehittämisen keskusteluihin teoreettisia malleja ja käsittei-
tä toiminnan teoriasta ja mediatutkimuksesta. Keskeinen käsite mallilukija eli 
aiottu lukija on kehitetty kirjallisuuden ja narratologian tutkimuksen sisäisluki-
ja-käsitteestä. 

Keskeiseksi toiminnan analyysin ja kehittämisen välineeksi kehitetty me-
diakonseptin käsite koostuu kolmesta tasosta. Ensimmäinen tasolla analysoi-
daan toiminnan kohdetta eli kunkin yksittäisen median arvoja ja tavoitteita, 
lukijoiden tarpeita ja intressejä sekä mediakenttää. Toisen tason muodostavat 
organisaation arkkitehtuuri ja mediasisällön rakenne. Kolmas taso ja sen ana-
lyysi käsittelevät toiminnan päivittäistä johtamista ja journalistisen sisällön 
tuottamisen välineitä. Toiminnan teorian kehittämismenetelmiä on tutkimuk-
sessa rikastettu edellisten lisäksi muilla journalistisen työn analyysin ja kehit-
tämisen käsitteillä kuten sivukartta, juttutyyppi, visuaalinen ohjeisto, editointi- 
ja palautejärjestelmä.

Tutkimuksessa osoitetaan miten toiminnan teorian tarjoamilla välineiden 
avulla voidaan muuttuvaa journalistista työtä ja muutoksen syitä tutkia, käsit-
teellistää sekä myös muuttaa journalismia ja sen kohdetta. Kehittämishank-
keiden kautta on mahdollisuus kerätä monipuolista aineistoa ja päästä sisälle 
mediatalojen ja toimitusten työhön sekä osallistua keskusteluihin toiminnan 
tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. 

Avainsanat: digitalisoituminen, etnografia, journalismi, journalistinen työ, 
media konseptilaboratorio, muutoslaboratorio, toiminnan teoria.



Abstract

Merja Helle
Challenges of changing journalistic work. Activity theory and media 
concepts as tools for understanding and developing work practices in 
newsrooms.

Digitalization of media and the increasing competition for the time and interest 
of audiences has changed journalism and journalistic work. This research 
project investigates changes of journalistic work in printed newspapers 
and magazines between 1996–2007. The theoretical background is cultural 
historical activity theory and developmental work research. The research data 
has been collected in connection with developmental interventions based on 
cultural historical activity theory. The data is gathered from five research and 
intervention projects: three printed newspapers, one printed magazine and 
the renewal of a newspaper’s web site. The study describes and analyzes how 
concepts and tools from activity theory can be used to research and develop 
journalism and journalistic work. 

In the 1990’s digital editorial and layout systems meant new work tasks 
for journalists but they also provided the opportunity to control the quality of 
content through the whole pre-press production process. In the late 90’s digital 
publishing in the web introduced a 24/7 publishing timetable and demanded 
new competences. Web publishing has increased the pace of work and results 
often in circulating news stories published in other media. Competition for 
reader’s interests has pushed media companies into business models, which 
target increasingly fragmented audiences. That means that knowledge about 
audience needs, interests and lifestyles are becoming increasingly crucial.

The data in this research project analyzes how these developments have 
affected newsrooms. The creation of an implied reader, development of a 
planning and editing work process, more emphasis on interesting content 
and ways of addressing readers as well as increased visuality are some of the 
effects. 

However, journalists can reach a much wider audience and get comments 
and information from readers. This can be treated as a threat to journalistic 
independence or a possibility of engaging readers in public discussions. 
Many senior news journalists experience all the changes as a threat to their 
professional identities.



Changes mean different things to different media in different cultures. 
Therefore in this research ethnographic and other qualitative methods have 
been used to grab the local effects and their variations.

The first two research projects used change laboratory method and 
developmental dialogue method to research and develop the media. During 
the research projects a new methodology called media concept laboratory was 
developed especially for media research and development. 

In the developmental interventions based on activity theory researchers 
and participants analyze disturbances and contradictions of the work and 
search for alternative ways of working in the future. In the laboratory sessions 
the focus is on critical examination of the object of activity. The object is both 
epistemic and practical. The newsroom and its managers analyze with the 
support of the researchers future possibilities for change – the zone of proximal 
development. The change is anchored in practice with different kinds of tools 
and concepts – for example with a page plan, story types, new shift system 
and division of labor. Researchers bring into laboratory discussion theoretical 
concepts and tools for analysis. One central concept is the implied reader from 
literary and narrative research.

The model for a media concept was developed to understand and analyze 
the multifaceted phenomena of producing journalism. The first level of a media 
concept consists of the values and goals of the media publishers, interests and 
needs of the audiences as well as the situation in the media field. The second 
level consists of the architecture of the organization and the content of the 
media. The daily management of work and the journalistic tools make up the 
third level. Media concept laboratories are enriched also with concepts and 
tools from media and journalism research.

Combining research with developmental interventions provides access 
and long term relationships with media organizations and thus the possibility 
to understand the thinking and motives of the practitioners. It gives the 
opportunity also to discuss and influences how the content and work processes 
are developed.

Keywords: activity theory, change laboratory, digitalization; ethnography, 
 journalism; journalistic work, media concept laboratory
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1. Johdanto: Käytännön ongelmasta 
tutkimuskysymykseksi

1.1 Mikä on hyvä uutinen?

Vuonna 1985 osallistuin Kuopiossa Helsingin Sanomien kotimaan osaston 
vuotuisille koulutuspäiville eli niin sanotulle B-kurssille. Aiheena oli kotimaan 
osaston uutistoiminnan kehittäminen ja mukana olivat niin kotimaan osaston 
toimittajat Helsingistä kuin aluetoimittajat sekä lehden johtoa ja osaston esi-
miehet. Työskentelin silloin kotimaan osaston apulaisuutispäällikkönä. Apulais-
uutispäällikön vastuulla oli vuoroin aamu- ja vuoroin iltavuoron päivittäisen 
työn organisointi. 

Aluetoimittajat olivat valmistautuneet kehittämispäiville. He olivat saa-
neet luvan pohtia Oulussa toimivan konsultin kanssa alueellisen uutistoimin-
nan ongelmia ja kehittämishaasteita. Konsultti oli haastatellut aluetoimittajia 
ja toteuttanut sähköpostikyselyn. Hänen arvionsa mukaan aluetoimituksilla oli 
epäselvyyttä perustehtävässä eli siinä, mitä heiltä odotettiin työssä: minkälaisia 
juttuja ja kenen näkökulmasta rakennettuja. 

Koulutuspäivän keskusteluissa ilmeni, että jotkut aluetoimittajat kokivat 
olevansa alueidensa edustajia ja etujen ajajia pääkaupungin suuntaan. Sen si-
jaan Helsingin toimituksessa kaivattiin usein vain alueellista väritystä valtakun-
nallisesti kiinnostaviin juttuihin.

Helsingin Sanomien toimituspäälliköt olivat kehittämispäivässä kriittisiä 
kotimaan osastoa kohtaan ja moittivat sen uutisjuttujen tasoa – niin aluetoi-
mituksista tulleita kuin Helsingissä tehtyjä. Silloin vielä kohtuullisen naivina 
toimittajana en voinut olla kysymättä pitkän arvosteluryöpytyksen päätteeksi 
”mikä on hyvä uutinen, voisiko johto kertoa sen meille, kun emme sitä itse ym-
märrä”. Täydellinen hiljaisuus valtasi salin, kunnes yksi toimituspäälliköistä ry-
käisi ja totesi hitaasti ja painokkaasti: ”Jos Helle ei tiedä mikä on hyvä uutinen, 
niin Helle voi lähteä kassan kautta.”
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No, tilanteessa ei juuri ollut muuta mahdollisuutta kuin nousta ylös ja kä-
vellä hitaasti ulos punaista käytävän mattoa – ja odotella baarissa, kunnes väki 
aika nopeasti purkautui salista. Kysymykseni ei ollut synnyttänyt jatkokeskus-
telua.

Jokaisessa tutkimuksessa ja jokaisella tutkijalla on oma historiansa ja omat 
taustateoriansa, jotka ovat vaikuttaneet tutkimuskysymysten ja tutkimuskoh-
teen valintaan. Kiinnostuin jo 1980-luvun alussa uutistoimittajan työni ehdois-
ta. Miksi journalismi  Helsingin Sanomien kotimaan osastolla oli sellaista kuin 
se oli ja miksi työt oli järjestetty tavalla, joka näytti aiheuttavan yhä enemmän 
riitoja, arvostelua ja häiriöitä? 

Tutkimukseni perustuu käytännön ongelmista lähteneisiin kysymyksiin, 
joihin olen etsinyt vastauksia teoreettisten välineiden avulla. Olen yrittänyt ym-
märtää ja käsitteellistää aluksi omaa työtäni uutistoimituksessa ja tutkimuk-
sissani journalistisen työn yleisiä muutoksia. Olen myös etsinyt teoreettista ja 
käytännöllistä pohjaa journalistisen työn tutkivalle kehittämiselle. Toiminnan 
teoria ja kehittävä työntutkimus muodostaa teoreettisen pohjan, jonka avul-
la olen hahmottanut journalistisen työn muutosta. Tutkimuksessani käytetyt 
journalismin kehittämisen interventionistiset menetelmät eli muutoslabora-
torio, mediakonseptilaboratorio ja kehitysvuoropuhelu perustuvat toiminnan 
teo riaan. 

Toimituksellisen työn ja mediaorganisaatioiden murros on liittynyt 
1980-luvun alussa alkaneeseen mediasisältöjen digitalisointiin ja myöhemmin 
myös digitaalisten jakelukanavien, kuten internetin, tuomiin muutoksiin. Tutki-
mustani voi kuvata Stokesin (Stokes, 1997, 88) kehittämällä käsitteellä käytän-
nön inspiroima tutkimus (use-inspired-research), joka pyrkii ylittämään perus-
tutkimuksen ja teknologisten innovaatioiden välistä kuilua.

Työtoiminnan organisoinnin tapa muuttuu ja on edennyt media-alalla kä-
sityölle tyypillisistä työtavoista massaräätälöintiin. Muutos johtaa pohdintoihin 
muutoksen ja osaamisen johtamisen tärkeydestä, asiakkaiden tarpeiden ym-
märtämisen keskeisyydestä uusissa liiketoimintamalleissa sekä organisaation 
johdon ja työntekijöiden sekä tutkijoiden mukaan ottamisesta yritysten kehit-
tämis- ja tutkimushankkeisiin.

Teollisessa tuotannossa asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja nopeasti 
muuttuvat tuotteet ja niiden variaatiot ovat tuoneet osaamisen johtamisen ja 
joustavien liiketoimintamallien kehittämisen liikkeenjohdon ja organisaatio-
tutkijoiden kiinnostuksen keskiöön. Asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja ku-
lutustapoihin pyritään vastaamaan massaräätälöinnillä ja tuotantoprosessien 
parantamisella. Siirtymä massatuotannosta ja prosessien parantamisesta mas-
saräätälöintiin tarkoittaa sitä, että johdolla ei ole enää valmiina hyviksi koet-
tuja ohjeita tai sääntöjä, joilla entinen vakiintunut tuotevalikoima voitaisiin 
helposti ja taloudellisesti toteuttaa. Myös perinteinen vakiintuneisiin strategi-
siin tavoitteisiin liittynyt vakioitu kurssimuotoinen koulutus on huomattu riit-
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tämättömäksi yritysten nopeasti muuttuvassa toimintakontekstissa. Tarvitaan 
tutkimusta, kehittämistä ja organisaation oppimista, jonka avulla saadaan kiin-
ni siitä mitä ei oikeastaan vielä tiedetä eikä osata. Kyseessä on prosessi, jossa 
kehityshypoteesin käsitteen avulla (Toikka, Norros ja Hyötyläinen, 1988) voi-
daan lähteä etsimisen ja tutkimisen polulle, jossa toimintatavat muuttuvat yh-
teisen pohtimisen ja kokeilujen kautta. 

Mediataloissa liikkeenjohdolla tai toimituksen johdolla ei ole valmiita yk-
sityiskohtaisia ratkaisuja siihen, miten lukijoita tai verkkosivujen käyttäjiä 
saataisiin lukemaan lehtiä tai käyttämään mediasisältöjä. Kiinnostavuus on 
tärkeää sekä mediatalojen talouden vuoksi että demokraattisen yhteiskunnan 
toiminnan kannalta – vain kiinnostavaa tietoa haetaan ja luetaan. Toimituksis-
sa kysymys on siitä, miten tehdään päivittäisen työn valinnat: mitä aiheita mis-
säkin lehdessä tai verkkojulkaisussa julkistetaan, mistä näkökulmasta aiheista 
kerrotaan, keitä haastatellaan ja miten aihe puetaan lukijoiden tunnistamaan 
juttutyyppiin ja heitä kiinnostavaan visuaaliseen muotoon. Kysymyksiin saa-
daan vastauksia kokeilemalla ja opettelemalla uudenlaisia sisällön tekemisen 
tapoja. Uudistumisen apuna tarvitaan käsitteitä, malleja sekä tilaa työn kohteen 
yhteiselle pohdinnalle ja yhteisen osaamisen kehittämiselle.

Tutkimusmenetelmäni on osallistava interventiotutkimus, jossa tutkimus 
sekä työyhteisöjen kehittäminen nivoutuvat yhteen. Taustateoriana on kulttuu-
rihistoriallinen toiminnan teoria, josta kehitetyn kehittävän työntutkimuksen 
interventiomenetelmä nimettiin 1996 muutoslaboratorioksi (Virkkunen, et al., 
1997). Vuosien varrella siitä on tehty useita eri variaatioita, esimerkiksi käyt-
töönottolaboratorio (Kerosuo, 2003), rajanylityslaboratorio (Kerosuo, 2007) ja 
kompetenssilaboratorio (Ahonen ja Virkkunen, 2003). Olen yhdessä Maija Töy-
ryn kanssa kehittänyt muutoslaboratoriosta journalismin ja media-alan mur-
rosten tutkimukseen ja organisaatioiden kehittämiseen sovelluksen, jota kut-
summe mediakonseptilaboratorioksi (kts. luvut 6 ja 7).

Kurt Lewin, yksi toimintatutkimuksen esi-isistä, toteutti 1940-luvulla teol-
listumiseen ja yhteiskunnalliseen murrokseen liittyvää toimintatutkimusta 
kehittämishankkeiden kautta (Kuula, 1999; Lewin, 1948a, 1948b). Hänen huo-
mautuksensa, että ¨voidakseen ymmärtää jotakin toimintaa on yritettävä muut-
taa sitä¨ on inspiroinut interventionistista tutkimusta. Toimintatutkimus (action 
research) pitää toimijoiden tietoja kehittämishankkeissa keskeisenä resurssina. 
Organisaation eri hierarkiatasojen demokraattinen osallistuminen kehittämis-
hankkeisiin ja yleiset arvot inhimillisesti tyydyttävästä työstä ovat siinä tärkei-
tä arvoja. Toimintatutkimusta on Pohjoismaissa tehty runsaasti demo kraattisen 
dialogin menetelmän avulla (Gustavsen, 1992; Kuula, 1999).

Toiminnan teoria jakaa edellä mainitut arvot kehittämishankkeissaan, mut-
ta korostaa tutkijoiden keskusteluihin tuomaa tietoa, käsitteitä ja malleja toi-
minnan analysoimiseksi ja kehittämiseksi. Toiminta nähdään moniäänisenä ja 
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eri intressien läpitunkemana, ja tätä kiistanalaisten neuvottelujen kenttää ava-
taan ja puretaan tutkijoiden avustuksella (Helle, 2001). 

Tilanteissa, joissa toimiala on murroksessa ja vanha toimintatapa alkaa 
kriisiytyä, ei johdolla eikä tutkijoilla kuitenkaan ole valmiita vastauksia käytän-
nön toiminnan ongelmiin, vaan ratkaisut olisi tuotettava pohtimalla organisaa-
tion eri tasojen kanssa yhdessä toiminnan arvoja ja tavoitteita sekä muutoksen 
haltuunoton mahdollisuuksia, mahdollisia vaihtoehtoisia kehittämispolkuja 
sekä suunnittelemalla ja kokeilemalla käytännön ratkaisuja. 

Teorian ja käytännön yhteensovittamista tutkimuksessa ja innovaatioiden 
kehittämisessä pohtinut Van de Ven (2000) korostaa, että tutkimuksessa olisi 
tuotettava sekä uusien käytäntöjen kannalta relevantteja ratkaisuja että uutta 
tietoa ja käsitteitä tieteelliseen keskusteluun. Tutkimukseni kehittämishankkei-
den kannalta on oleellista Van de Venin huomio, että organisaation näkökulma 
ja organisaation toimijat on otettava mukaan kehittämishankkeisiin ja tutki-
musta tehdään yhdessä heidän kanssaan. Kuitenkin hänen tutkimusasetelmaa 
kuvaavassa timanttimallissaan (emt., 399) tutkijat määrittelevät viime kädessä 
tutkimuskysymykset ja siten myös käytännön kehittämisen suunnan. 

Taustateoriani eli kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan (Chaiklin, 
Hedegaard ja Juul Jensen, 1999; Cole, 1996) perustuva kehittävä työntutkimus 
(Engeström, 1987, 1995a; Sannino, Daniels ja Gutierrez, 2009) sen sijaan pyr-
kii yhteistyössä tutkittavien ja tutkijoiden kanssa määrittelemään tilanteen on-
gelmat ja sitten vasta tuottamaan malleja ja käsitteitä, jotka kehittyvät yhteisen 
keskustelun ja kokeilemisen kontekstissa. Kehittävä työntutkimus on interven-
tionistinen tutkimusote, joka tuottaa tutkimusaineistoa pohtimalla yhdessä toi-
mijoiden kanssa toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita, sen historiallista kehitystä 
sekä työn muutoksista kumpuavien ristiriitojen ylittämisen mahdollisuuksia. 
Sen voi sanoa kuuluvaan tieteellisen tutkimuksen uuteen paradigmaan, jossa 
pyritään ylittämään teorian ja käytännön välinen kuilu. 

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteita ja menetelmiä ja niiden historiallista 
kehitystä tutkineet Nowotny, Scott ja Gibbons (2001) kuvaavat erilaisia tiedon 
tuottamisen paradigmaattisia muotoja (mode) ja ovat havainneet siirtymän tie-
don tuotannon paradigmasta, joka pyrkii objektiivisuuteen ja ulkopuolisista ta-
hoista riippumattomaan tieteeseen (mode 1), uudenlaiseen tiedon tuottamisen 
ja soveltamisen kontekstia painottavaan paradigmaan (mode 2). Ensimmäinen 
vaihe eli mode 1 perustuu tutkijoiden tutkimuslaitoksissa tuottamaan tietoon, 
johon eivät pääse vaikuttamaan ulkopuoliset tahot – kuten esimerkiksi yritys-
maailma tai poliitikot (Gibbons, et al., 1994; Nowotny, Scott ja Gibbons, 2001). 

Mode 2 -tyyppinen tiedontuotanto puolestaan tapahtuu soveltamisen kon-
tekstissa. Kyseessä on kokonaisvaltainen tutkimuksen konteksti ja prosessi, 
jossa tutkimuskysymykset muodostuvat, tutkimusmenetelmiä kehitetään ja tu-
loksia levitetään. Teknologisten tuotteiden ja innovaatioiden ei siis nähdä syn-
tyvän lineaarisessa järjestyksessä perustutkimuksesta soveltavaan tutkimuk-
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seen ja sitten tuotantoon. Mode 2 -tutkimus on myös tieteenrajoja ylittävää, se 
on dialogista ja monia näkökulmia esille tuovaa. Tutkijat osallistuvat tutkimus-
kohteiden kanssa tiedon tuottamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tiedon di-
gitalisoituminen mahdollistaa tiedon levittämisen laajalle, myös tiedeyhteisön 
ulkopuolelle, ja siten myös tulosten arviointi monimutkaistuu. Siksi tarvitaan 
useita tieteenalojen edustajia arvioimaan tuloksia ja arvioitavina ovat myös 
käytännölliset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset vaikutukset 
(Nowotny, Scott ja Gibbons, 2003).

Tutkimusmatkaani kuvaamaan sopivat hyvin käsitteet etsivä oppiminen 
(kts. Ahonen, 2008, 54–57; Holzkamp, 1997), ekspansiivinen oppiminen (Enge-
ström, 1987, 1995a) ja episteeminen kohde (Knorr Cetina, 1999, 2001). Ne ku-
vaavat myös sitä oppimisen polkua, jota organisaatioiden kehittämisessä muu-
toslaboratorioissa ja mediakonseptilaboratorioissa kuljetaan. 

Omaa kehittymiseni sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osallistunei-
den oppimisen polkua kuvaa Holzkampin jako määritettyyn ja etsivään oppimi-
seen (kts. Teo, 1998). Määritetty oppiminen1 (definitives Lernen) on perinteistä 
esimerkiksi yrityksen strategisista tavoitteista johdettua kurssimuotoista ope-
tusta, jossa oppimisen kohteena ovat valmiiksi määritellyt työtavat ja tiedot. 
Etsivässä oppimisessa (affinitives Lernen) yksilö ryhtyy etsimään uutta tietoa, 
kun toiminnan kohde koetaan problemaattiseksi, kuten silloin kun en saanut 
vastausta kysymykseeni ’mitä on hyvä journalismi’. Silloin yksilö ryhtyy etsi-
mään uutta tietoa, joka puolestaan taas nostaa esiin uusia kysymyksiä. Holz-
kamp korostaa, että tutkimushankkeissa subjektit ovat osallistujia ja kanssa-
tutkijoita samanaikaisesti, sillä kriittinen psykologinen tutkimus on tutkimusta 
ihmisten hyväksi eikä vain tiedon tuottamista ihmisistä. Siksi toimijoiden näkö-
kulman huomioonottaminen on keskeistä tutkimuksessa (kts. Ahonen, 2007; 
Holzkamp, 1991).

Holzkampin tutkimus kohdistui yksilöiden oppimisprosesseihin, vaikkakin 
yhteiskunnallisessa kontekstissa. Hänen määritelmänsä yksilön ekspansiivises-
ta oppimisesta eli oppijan omien perustelujen ja motiivin kautta tapahtuvasta 
oppimisesta poikkeaa kuitenkin merkittävästi Engeströmin (1987, 1995) eks-
pansiiviselle oppimiselle antamasta määritelmästä. Ekspansiivisen oppimisen 
käsite ja oppimisprosessi ovat Engeströmillä sidoksissa yhteiskunnalliseen 
muutokseen ja sen historiallisesti kehittyneisiin ristiriitoihin – esimerkiksi or-
ganisaatioiden toiminnan kohteen muutoksiin ja niiden hallintaan esimerkik-
si median digitalisoituessa ja verkkojulkaisemisen yleistyessä. Seuraavissa lu-
vuissa esitellyt muutos- ja mediakonseptilaboratoriot pohjaavat ekspansiivisen 
oppimisen teoriaan ja niissä pyrittiin kollektiivisen toiminnan perustavanlaa-
tuiseen uudistamiseen. Muutos edellyttää myös yksilöllistä oppimista ja uusia 
oppimistekoja, jotka pureutuvat ongelmien ja muutoksen takana oleviin perus-

1 Termien suomennos Ahonen (2008, 56–57).
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ristiriitoihin ja tekevät ne näkyviksi. Toiminnan ja sen kohteen kyseenalaista-
minen, mallintaminen, käsitteellistäminen ja uusien mallien ja käsitteiden avul-
la tapahtuva oppiminen on muutos- ja mediakonseptilaboratorion keskeinen 
työkalu (kts. artikkelit 1 ja 6). 

Organisaation toiminnan kohteen muotoutumisen prosessinomaista luon-
netta kuvaa tieteen tutkimuksessa käyttöönotettu episteemisen kohteen käsite 
(Knorr Cetina, 1999; Rheinberger, 1997). Rheinberger (emt., 28–29) määritte-
lee episteemisen kohteen sellaiseksi, jossa tutkimuksen kohde ja tulokset muo-
toutuvat prosessien ja projektien kautta. Kohde on koko ajan muutoksessa, sillä 
tiedon lisääntyminen luo aina uusia kysymyksiä ja lisää jatkuvasti kohteen mo-
nimuotoisuutta. Episteemisen kohteen voi määritellä kehittyväksi kuvaukseksi 
siitä, mitä tutkimusta aloitettaessa ei vielä tiedetä. Tutkimuksen episteemisil-
le kohteille on ominaista tietty epämääräisyys, joka on väistämätöntä, sillä pa-
radoksaalisesti episteemisiin kohteisiin liittyy kiinteänä osana (embodied) se 
mitä ei vielä tiedetä (emt., 28–9). 

Tietoyhteiskunnassa ja tietointensiivisillä aloilla teknologian muutos muut-
taa jatkuvasti toiminnan kohdetta ja lisää siten sen episteemistä luonnetta. Esi-
merkiksi kysymys siitä, mitä on hyvä journalismi ja miten sitä toteutettaisiin, 
on episteeminen kohde. Muutoslaboratoriohankkeissa se on myös episteemi-
nen kohde niin tutkijoille kuin toimijoille. Käsitteen ymmärtämisen kannalta 
on oleellista muistaa, että episteemiset kohteet ovat, tai niiden tulisi olla avoi-
mia, sillä kuten Knorr-Cetina (2001, 181) kirjoittaa ”tiedon kohteet ovat luon-
teenomaisesti avoimia, generoivat kysymyksiä ja ovat monimutkaisia. Ne ovat 
prosesseja ja projektioita enemmänkin kuin selvärajaisia asioita tai esineitä”.2  
Episteemisistä eli tiedollisista kohteista onkin tullut arkipäiväisiä episteemisiä 
kohteita (Knorr Cetina ja Bruegger, 2001).

Tutkimus jakautuu yhdeksään lukuun ja liitteinä oleviin seitsemään artik-
keliin. Tutkimuksessa esitellään ja arvioidaan tutkimus- ja kehittämishankkei-
ta neljässä eri mediaorganisaatioissa, joista kolmen kohdalla tutkimusluvan 
ehtona on ollut kohteen anonymiteetti. Ensimmäinen tutkimus- ja kehittä-
mishanke tehtiin vuosina 1995–1997 Helsingin Sanomien kotimaan osastolla. 
Toinen tutkimuskohde oli pieni ”Paikallislehti” vuosina 2000–2001 ja kolmas 
aikakauslehti, ”Erikoislehti” vuosina 2006–2007. Neljäs tutkimuskohde oli 
”Sanoma lehti” ja sen verkkolehden uudistaminen 2006–7 sekä painetun ”Sano-
malehden” kehittäminen 2007. Jälkimmäistä kehittämishanketta ei analysoida 
tässä tutkimuksessa.

Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuskysymykset ja artikkelit ja niiden 
keskeiset käsitteet ja tulokset. Luvussa 3 kuvataan toiminnan teorian keskeisiä 
käsitteitä kuten toimintajärjestelmä, toiminnan kohteellisuus ja historiallisuus, 

2 Knorr-Cetinan nimi kirjoitetaan eri lähteissä eri tavalla, joskus väliviivalla ja joskus ilman. 
Kotisivullaan Knorr Cetina käyttää nimeään ilman väliviivaa.
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häiriöt ja ristiriidat sekä lähikehityksen vyöhyke. Muutoslaboratorion kehittä-
misen taustalla olevia teoreettisia käsitteitä ja sen rakennetta käydään läpi lu-
vussa 5.

Luvussa 4 analysoidaan journalismin tutkimuksen systeemimalleja ja ver-
rataan niitä toiminnan teorian toimintajärjestelmän malliin ja sen käyttöön 
median tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Luvussa 6 avataan mediakonseptin 
käsitteen taustateorioita sekä mediakonseptilaboratorion keskeisiä käsitteitä ja 
luvussa 7 jäsennetään mediakonseptilaboratorion kulkua ”Erikoislehdessä”. 

Toimituksellisen työn muutoksia pohditaan luvussa 8 ja samalla analysoi-
daan sitä, miten muutokset näkyvät tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Lopuksi luvussa 9 arvioidaan tutkimuksen tuloksia, menetelmiä ja jatko-
haasteita journalistisen työn ja sen sisällön tutkimukselle ja kehittämiselle sekä 
toiminnan teorialle.
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2. Tutkimuksen toteutus, 
tutkimuskysymykset ja 
artikkeleiden keskeinen sisältö

2.1 Tutkimuskysymykset

Journalismia olisi tutkittava sen erilaisissa konteksteissa ja ottamalla käyttöön 
laaja-alaisesti erilaisia teoreettisia perspektiivejä, kulttuurisia ja historiallisia 
tilanteita sekä erilaisia tutkimusmetodeja, kirjoittaa (Zelizer, 2000b, 12) Jour-
nalism-lehden ensimmäisessä numerossa.

Tässä tutkimuksessa hahmotetaan journalismia ja journalistista työtä ja nii-
den muutosta kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja kehittävään työn-
tutkimukseen perustuvien kehittämisinterventioiden – muutoslaborato rion, 
mediakonseptilaboratorion ja kehitysvuoropuhelun – avulla. Jäljitän journa-
listisen työn muutosta ja avaan sitä, miten olen kehittänyt muutoslaboratorio-
menetelmästä (yhdessä Maija Töyryn kanssa) media-alalle sovelletun version 
eli mediakonseptilaboratorion journalistisen työn tutkimiseksi ja kehittämisek-
si3. Tutkimus on monitieteellinen ja olemme käyttäneet hyväksi mm. media- ja 
yleisötutkimusta,  organisaatio- sekä innovaatiotutkimusta, design- ja kirjalli-
suustutkimusta sekä organisaatioiden oppimisen tutkimusta (kts. artikkeli 6).

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tekoon johtaneet intressit ja niistä 
muotoillut tutkimuskysymykset. Olen toiminut uutistoimittajana ja esimiehe-
nä 1970-luvun alusta 1990-luvun puoliväliin ja oma kokemukseni toimituksen 
työstä on johtanut miettimään miten journalismia ja journalistista työtä on or-
ganisoitu ja johdettu sekä miten sitä voitaisiin muuttaa. Toisaalta perehtyminen 
mediatutkimukseen on herättänyt useita lisäkysymyksiä, joihin pyrin tarjoa-
maan metodisia avauksia ja ehdotuksia. 

3 Mediakonseptilaboratorion kehittämisessä ovat olleet mukana myös tutkimushankkeiden 
projektitutkijat Suvi Hämäläinen, Satu-Mari Korhonen ja Annika Ruoranen sekä kaikki 
kehittämis hankkeiden mediaorganisaatiot ja niiden jäsenet.
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Uutisjournalismin merkitystä korostetaan kriittisessä journalismin tutki-
muksessa demokratian ja kansalaisten yhteiskunnallisen aktiivisuuden edistä-
miseksi (kts. artikkeli 3), kun taas kulttuurintutkimus korostaa enemmän me-
dian tuottaman mielihyvän ja tunteiden merkitystä ihmisille (kts. artikkelit 3 ja 
5). Kuitenkin on olemassa suhteellisen vähän tutkittua tietoa käytännön jour-
nalistisesta työstä ja sen tekemisen tavoitteista ja reunaehdoista eri mediois-
sa ja kulttuurisissa konteksteissa – oli tavoitteena sitten tiedon jakaminen tai 
mielihyvän tuottaminen. Varsinkin konkreettisista ja raportoiduista tutkimuk-
sellisista kehittämishankkeista ja niiden menetelmistä on vähän julkista tietoa 
– poikkeuksena esim. Heikkilän (2001) ja Ahvan (2003) kansalaisjournalismin 
edistämiseen paneutuneet tutkimus ja kehittämishankkeet. Tämä tutkimus tar-
joaa analyysia neljästä toimituksen kehittämishankkeesta, joiden kautta ava-
taan samalla ikkunoita toimituksellisiin käytäntöihin ja toimittajien ajatteluta-
poihin.

On vaikea muuttaa mitään toimintaa, jos ei siitä ei tunneta. Mediatutkijoi-
den kriittinen media-analyysi ja hyvää tarkoittavat neuvot ovat usein jääneet 
ilman konkreettisia menetelmiä, joilla journalismin sisältöjä ja tuottamisen ta-
poja voisi muuttaa. Uutisjournalismi ei ole universaalia, vaan se on sisällöstään 
ja toimintatavoiltaan erilaista eri maissa ja eri kulttuureissa (Hallin ja Mancini, 
2004; Weaver, 1998). Uutisjournalismin ei ole ainoa journalismin laji, ja media-
tutkijat ovatkin usein unohtaneet esimerkiksi aikakauslehtijournalismin ja sen 
merkityksen (Holmes, 2007). Journalismia olisikin tärkeää tutkia ja kehittää 
paikallisesti ja historiallisesti muotoutuneena ja mediaspesifinä käytännön toi-
mintana.

Journalistisen käytännön tutkimuksen tärkeyttä painottava McQuail (1994; 
2010) on muistuttanut median julkisen tehtävän korostamisen ongelmallisuu-
desta ja esittää, että tutkijoiden pitäisi siirtyä yleisellä tasolla liikkuvasta julki-
sen edun käsitteestä tulkitsemaan sitä tiettyjen mediarealiteettien lähtökohdis-
ta, siis paikallisesti muodostuneena, vaihtelevana ja konkreettisena toimintana. 

Schudson (1989, 1997) on jaotellut uutisjournalismin tutkimuksen kol-
meen pääryhmään: poliittis-taloudelliseen, sosiaalis-organisatoriseen ja kult-
tuuriseen. Poliittis-taloudellisessa tutkimussuuntauksessa päähuomio kiinni-
tetään institutionaalisiin, taloudellisiin tai ideologisiin kysymyksiin. Hartley 
(1996, 233) kutsuu niitä journalismin tutkimuksen pakkopaidoiksi, joiden näh-
dään tiukasti rajoittavan toimitusten ja toimittajien vapautta. Journalistista työ-
tä tarkastellaan ylhäältä alaspäin tapahtuvan kontrollin kohteena. 

Sosiologinen tutkimus selvittää Schudsonin mukaan, miten työ on organi-
soitu toimituksissa ja mikä vaikutus sillä on journalistiseen sisältöön. Sosiolo-
gisen uutisorganisaatioiden tutkimuksen huippuaika oli angloamerikkalaisen 
ns. etnografisen kauden aikana 1970–80-luvuilla (kts. Cottle, 1999, 2003b). 
Toimittajien työtä tutkittiin osana uutisorganisaation toimintaa. Tutkimuksis-
sa osoitettiin, että toimittajat eivät vain kerää faktoja ns. objektiivisesta todelli-
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suudesta, vaan organisaatioiden käytännöissä määritellään, mitkä ovat faktoja 
ja uutisia, mikä on tärkeää, mistä uutisverkon solmuista faktat kerätään ja keitä 
käytetään lähteinä (Fishman, 1980; Gans, 1980; Schlesinger, 1978; Sigal, 1973; 
Tuchman, 1978; Tunstall, 1971). 

Kulttuurinen journalismin tutkimus siirtää huomion ihmisten välisistä so-
siaalisista suhteista tapahtuman ja symbolisen järjestelmän väliseen suhtee-
seen. Kulttuurintutkimuksen avulla voidaan Schudsonin (1997) mukaan myös 
selittää mm. journalismin käyttämiä stereotypioita ja muita yleistyksiä. Kult-
tuurinen tutkimus johtaa hänen mukaansa huomion myös journalismin yleisö-
käsityksiin. 

Schudson (emt.) korostaa, että kulttuuri tarkoittaa sekä yhteiskunnallis-
ta kulttuurista ilmapiiriä että journalistista kulttuuria, joka näkyy esimerkik-
si journalistisissa rutiineissa, mutta myös tavoissa kirjoittaa, jotka puolestaan 
ovat peräisin kirjallisuuden genreistä. Hän toteaa kriittisesti, että on Yhdysval-
loissa on tutkittu 1990-luvulla vähän sitä, miten jutut muotoutuvat työproses-
sissa, mitkä konventiot tai genret määräävät kirjoittamistavan, miten juttuja 
käsitellään, otsikoidaan ja pannaan esille lehdistössä. Pohjoismaissa on kuiten-
kin Ruotsissa ja Norjassa tehty useitakin journalistisen työn käytäntöjä perkaa-
via tutkimuksia 1990-luvulla ja 2000-luvulla (Helland, 1995; Kärreman, 1996; 
Kärreman ja Alvesson, 2001; Löfgren Nilsson, 1999; Nohrstedt, 1994; Nygren, 
2008, 2010). Myös suomalaiset kansalaisjournalismin kehittämishankkeet ovat 
avanneet näkymän toimituksellisten organisaatioiden ja rutiinien tuottamaan 
kitkaan muutospyrkimyksissä (Ahva, 2003; Heikkilä, 2001). Tutkimuksiin pala-
taan journalistisen työn muutoksia käsittelevässä luvussa 8. 

Journalismin tutkimuksen ja kehittämisen haasteet olen tiivistänyt seuraa-
viin pääkohtiin (kts. artikkeli 3 ja Helle, 2004) ja ehdotan, että journalismia ja 
journalistista työtä tutkittaisiin enemmän 

– työprosessina ja työyhteisöjen verkostona
– yhteistoiminnallisena työnä, jossa eri näkökulmat työn tavoitteista  

kohtaavat 
– konkreettisena, tietotekniikan ja muiden työvälineiden välittämänä  

toimintana
– paikallisena, historiallisesti muuttuvana ja mediatuote-spesifinä  

toimintana.

Näin saataisiin monipuolisempi kuva journalismin muutoksesta eri tilanteissa. 
Tutkimusintressini nousee sekä omasta kokemuksesta että teoreettisesta 

kirjallisuudesta. Käsitykset siitä, mitä on hyvä journalismi, ovat vaihdelleet ja 
muuttuneet ja ne ovat sidoksissa kulttuuriseen kontekstiin, paikkaan ja aikaan. 
Eikä mediaorganisaatioissa tai toimituksissa suinkaan olla yksimielisiä journa-
listisen työn tavoitteista, arvoista tai painotuksista. Lisäksi tietotekniikan tulo 
toimituksiin on muuttanut toimitusten työtä ja toimittajille oli tullut uusia työ-
prosessin hallintaan ja monikanavajulkaisemiseen liittyviä tehtäviä. 2000-lu-
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vulla internetin ja verkkojournalismin kasvu on tuonut uusia julkaisualustoja, 
sisältöjä ja osaamisvaatimuksia toimittajien työhön.

Käytäntöjen tutkimuksessa havaitsematta jäävät helposti pois itsestään 
selviltä vaikuttavat rutiinit ja niiden vaikutukset. Esimerkiksi arvioidessaan 
Whiten (1950) portinvartijatutkimusta Schudson (1997) huomauttaa kuinka 
tutkimuksen tulkinnassa unohdettiin tutkimuksessa esiintyneen ’Herra Portin-
vartijan’ selitys erään uutistoimistojutun hylkäämiselle: ”Koska juttu ei mahdu 
lehteen”. Juuri päivittäisessä juttujen valintaprosessissa uutisille varattu tila, 
uutisreikä (newshole), on se päivittäinen neuvottelujen kohde, jossa sovitellaan 
omistajien intressejä ja journalistisen sisällön vaatimuksia (kts. artikkeli 1).

Ensimmäinen tutkimuskysymys: Miten journalistinen työ ja sen kohde 
ovat muuttuneet sanoma- ja aikakauslehdissä? 

Vastaan tähän kysymykseen luvussa 8 sekä artikkeleissa 2, 3, 5 ja 7.
Miten sitten tutkia journalismia monimutkaisena ja muuttuvana, toimijoi-

den heterogeenisena verkkona? Tutkimus liittyy aina johonkin teoreettiseen 
keskusteluun ja kulttuurihistoriallinen toiminnan teoriassa (Chaiklin, Hede-
gaard ja Juul Jensen, 1999; Cole, 1996; Engeström, Miettinen ja Punamäki, 
1999) inhimillinen toiminta nähdään historiallisesti kehittyneenä, materiaa-
lisesti ja symbolisesti välittyneenä, moniäänisen, paikallisena ja ristiriitaise-
na, jossa kollektiivisen toiminnan kohde liittyy erottamattomasti yksilöiden 
tekoihin ja päämääriin. Toinen tutkimuskysymys liittyy niin journalismin tut-
kimuksen kuin journalismin kehittämisen haasteisiin, mahdollisuuksiin ja 
käytäntöihin. Toiminnan teorian käsitteitä ja välineitä on käytetty useissa me-
diaorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joita esitellään tässä 
tutkimuksessa. Niiden pohjalta nousee seuraava tutkimuskysymys.

Toinen tutkimuskysymys: Mitä toiminnan teorian käsitteet ja teorian poh-
jalta kehitetyt tutkimus- ja kehittämismenetelmät voivat antaa journalis-
min tutkimukselle ja kehittämiselle? 

Tätä tutkimuskysymystä tarkastelen luvuissa 3, 4, 7 ja 8 sekä kaikissa liitteenä 
olevissa artikkeleissa.

2.2 Tutkimuksen taustaa, artikkeleiden pääsisältö, 
käsitteet ja löydökset

Tähän tutkimukseen liittyvien artikkeleiden sisältö kattaa ajanjakson vuodes-
ta 1995 vuoteen 2007 ja artikkelit on kirjoitettu vuosien 2000 ja 2009 välillä. 
Samaan aikaan on sisällön ja jakelukanavien digitalisoitumisen, mediakilpailun 
ja yleisöjen mediakäyttötavoissa tapahtuneen muutoksen myötä mediakenttä 
kokenut suuria muutoksia ja haasteita, jotka nousevat esiin myös tutkimusai-
neistossa. 
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Tutkimuksessa nousee esiin kaksi ajallista kehityskaarta. Ensinnäkin li-
sääntyvä mediakilpailu lukijoiden/käyttäjien ajasta, yleisöjen fragmentoitumi-
nen ja painettujen sanomalehtien levikin ja ilmoitustuottojen kriisiytyminen 
erityisesti anglo-amerikkalaisessa maailmassa on pakottanut mediayritykset 
kiinnittämään huomiota toiminnan kustannusten rationalisointiin. Toimitusten 
ja muun henkilökunnan määrä on mediayrityksissä laskenut (Benson, 2010) ja 
medioiden sisältö on osin yhdenmukaistunut uutistoimistojen ja toisten medi-
oiden juttujen kierrättämiseksi verkossa (Redden ja Witschge, 2010). Media-
sisällön kiinnostavuuden kehittäminen lukijoiden ja ilmoittajien houkuttele-
miseksi ja pysyvien lukijasuhteiden luomiseksi voidaan nähdä tabloidisaationa 
(kts. Hujanen, 2009; Sparks ja Tulloch, 2000), mutta toisaalta myös parempana 
journalismina (Zelizer, 2000a). 

Sisällön kohdentaminen tarkasti rajatulle lukijaryhmälle ja pysyvien luki-
jasuhteiden luominen on ollut aikakauslehdissä alusta asti toiminnan tavoite, 
mutta uutisjournalismi on vasta viime vuosina joutunut kiinnittämään huomio-
ta tiedonvälityksen kiinnostavuuteen (Couldry, Livingstone ja Markham, 2010), 
esittämistapaan ja ulkoasuun (Hujanen, 2009) sekä siihen miten ilmoitus- ja 
levikkimarkkinoinnin toivomat lukijaryhmät tavoitettaisiin. Toimittajat eivät 
kuitenkaan juurikaan puhu yleisöistä, esimerkiksi ensimmäisessä tutkimus-
kohteessa Helsingin Sanomien kotimaan osaston uutistoimituksessa. Isoissa 
sanomalehdissä ja aikakauslehdissä perinteinen palomuuri toimituksen arki-
sen työn ja markkinoinnin (levikki- ja ilmoitusmyynti) välillä on ollut tukevasti 
pystyssä viime vuosiin asti. Sen sijaan ”Sanomalehden” kehittämishankkeessa 
markkinointi oli oikeastaan johtanut lehden kehittämistä ja haastoi jatkuvasti 
toimituksen pohtimaan lukijoita markkinoinnin näkökulmasta (artikkelit 4 ja 6 
sekä luku 6). Tutkijat toivat kehittämishankkeessa keskusteluun journalistien 
ja markkinoinnin väliseen keskusteluun journalistisen työn kehittämiseen tar-
koitetun mallilukijan käsitteen, jota ”Sanomalehden” ja ”Erikoislehden” toimi-
tukset joutuivat pohtimaan, vaikka osa kovin vastahakoiseksi (artikkelit 5 ja 7 
sekä luvut 7 ja 8). 

Toinen ajallinen muutoskaari tässä tutkimuksessa liittyy toiminnan teo rian 
ja kehittämismenetelmien eli muutoslaboratorioiden monimuotoistumiseen 
(Engeström ja Virkkunen, 2007). Toiminnan muuttuessa yhä enemmän yritys-
ten yhteistyötä vaativaksi ja verkostomaiseksi, myös toiminnan teorian ja ke-
hittävän työntutkimuksen kiinnostus on siirtynyt yhden toimintajärjestelmän 
analyysista useampia toimintajärjestelmiä käsittäviin hankkeisiin (Toiviainen, 
2002). Siirtymä tässä tutkimuksessa näkyy siinä miten Helsingin Sanomien toi-
mituksen yksittäisen osaston muutoslaboratoriosta siirrytään tutkimaan ja ke-
hittämään journalistista työtä mediakonseptilaboratorioissa ottamalla mukaan 
keskusteluihin myös toimituksen johdon ja markkinoinnin näkökulmat. Asiak-
kaat (yleisö ja ilmoittajat) eivät kuitenkaan olleet niissä mukana muuten kuin 
käsitteinä kuten mallilukija tai kohderyhmä tai tilastollisina yleistyksinä – toi-
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sin kuin esim. monisairaiden potilaiden terveydenhuollon kehittämishankkeis-
sa, joissa myös potilaat osallistuivat laboratorioistuntoihin (Kerosuo, 2001).

Tutkimukseni on interventionistista tutkimusta ja kehittämistä, jota on 
tehty yhdessä toimitusten ja muiden mediaorganisaatioiden toimijoiden kans-
sa. Keskeisenä tutkimusaineiston keruumenetelmänä ovat olleet toimitustyön 
etnografinen havainnointi, haastattelut, sekä interventionistinen aineisto: ke-
hitysvuoropuhelussa sekä muutos- ja mediakonseptilaboratorioissa tuotettu 
tulevaisuuden toimintatapoja etsivä aineisto. Laboratorioistunnot on videoitu, 
haastattelut on nauhoitettu ja lähes koko aineisto on litteroitu. 

Toiminnan teorian tutkimusasetelmaa voi kuvata liikkeenä teorian ja käy-
tännön välillä sekä iteratiivisena prosessina tutkimusaineiston ja teoreettisen 
käsitteiden välillä. Välittäjinä toimivat ns. välitason välineet, käsitteet ja mallit, 
joiden avulla tutkimuskohdetta ja sen moniäänisyyttä ja jännitteisyyttä voidaan 
jäsentää. Välitason välineet voivat olla tutkijoiden antamia teoreettisia malleja 
tai yleistyksiä kuten objektiivinen journalismi, toimintajärjestelmän malli, mal-
lilukija, tai toimijoiden itsensä kehittämiä malleja ja käsitteitä kuten ”persoo-
nallinen objektiivisuus” tai ”yhteiskunnallinen journalismi” Helsingin Sanomien 
muutoslaboratoriohankkeessa. Kuvassa yksi näkyy miten uusia ratkaisumalleja 
etsitään käyttämällä välitason malleja ja kehitettävää työtä kuvaavia peiliaineis-
toja, esimerkiksi häiriötilanteita ja niiden innovatiivisia ratkaisumalleja.

Kuva 1. Kehittävän työntutkimuksen vaiheet ja tasot (Engeström, 1995, 141). 
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Esimerkiksi Helsingin Sanomien kotimaan osasto kehitti itselleen uusia väli-
tason käsitteitä muutoslaboratoriossa – ensin ”persoonallisen objektiivisuu-
den” ja siitä ”yhteiskunnallisen journalismin”. Käsitteiden avulla ylitettiin ns. 
objektiivisten faktojen ja toimittajien tekemän, väistämättä persoonallisen, ta-
pahtumien analyyttisen tulkinnan välistä problematiikkaa journalismissa (kts. 
luku 4 ja 6 sekä artikkelit 1 ja 5). 

Kehittävässä työntutkimuksessa tutkija vaihtaa näkökulmaa toiminnan 
teoreettisesta analyysistä kerätyn aineiston analyysiin ja sen tulkintaan. Tutki-
jankin työllä on näin episteeminen, prosessinomainen kohde, jonka hypoteesit 
ja tulokset muuttuvat ja kehittyvät prosessin edetessä – käytännöstä nousevien 
löydösten ja niiden teoreettisen tulkinnan vuorovaikutuksen kautta.

Tutkimuksen julkaisut muodostavat teoreettisen ja sisällöllisen kokonai-
suuden, joita yhdistää kiinnostus journalistisen työn muutoksiin ja sen tut-
kimukseen sekä toisaalta toiminnan teorian ja kehittävän työn tutkimuksen 
teoreettisiin käsitteisiin ja kehittämismenetelmiin sekä niiden soveltamiseen 
journalismin tutkimukseen ja uudistamiseen. 

Taulukko 1. Tutkimukseen liittyvät julkaisut aikajärjestyksessä.
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Artikkeli 1. Helle, Merja (2000). Disturbances and contradictions as 
tools for understanding work in the newsroom. Scandinavian Journal of 
 Information Systems (12), 81–113. 

Pääsisältö:
Artikkeli tarkastelee journalistisen työn häiriöitä ja ristiriitoja sisällön digita-
lisoinnin ja sivutaittojärjestelmän muuttaessa toimituksen työtehtäviä ja työn-
jakoa. Toimitustyö kuvataan ristiriitaisten neuvottelujen ja intressien kenttänä. 

Aineistona ovat muutoslaboratoriossa kehitetyn häiriöiden keräämis-
menetelmän eli ns. iltaraportin mainitsemat häiriöt iltavuoron työssä ajanjak-
soilta marras–tammikuu 1996 ja 1997. 
Kehittämismenetelmä, osallistujat, keskeiset käsitteet ja välineet:
Muutoslaboratoriomenetelmän istuntoihin osallistuivat pääasiassa kotimaan 
toimituksen toimittajat (noin 24), kirjatyöntekijät (2) ja osaston johto (6). Kes-
keisinä teoreettisina käsitteinä käytettiin toimintajärjestelmää, häiriöitä ja ris-
tiriitoja ja ristiriitaisten neuvottelujen kenttää 4.

Keskeiset löydökset:
Sivutaittojärjestelmän käyttöönotto toimituksissa tuotti uusia pre-press -työ-
prosessiin sekä sen laadunvalvontaan ja aikatauluihin liittyviä työtehtäviä, jot-
ka veivät aikaa juttujen kirjoittamiselta. Toisaalta sisällön ja visuaalisuuden laa-
dunvalvonnan mahdollisuus tuli kokonaisuudessaan toimitukseen.

Toimituksellisessa työssä esiintyy päivittäin lukuisia häiriöitä ja analyysis-
sa iltaraporttiin listatut häiriöt on jaettu artikkelissa kuuteen eri luokkaan:

1. Tuotannon aikataulu
2. Sisältö
3. Suunnittelu/organisaatio
4. Uutisreikä eli ilmoituksilta jäävä tila uutisille
5. Teknologia
6. Voittomotiivi (henkilöstön puute)5

Toiminnan suunnittelemattomuuteen ja sisällön laatuun ja määrään liittyvät 
häiriömaininnat muodostivat suurimman häiriöryhmän eli 45 prosenttia kai-
kista häiriöistä. Tuotannon aikatauluvalvonnan siirtyminen toimituksiin sivu-
taittojärjestelmän myötä  tuotti 25 prosenttia häiriömaininnoista. Häiriöiden 
määrä laski vuodesta 1996 (426 kpl) vuoteen 1997 puoleen (210 kpl), mutta 
häiriöluokkien prosenttiosuus säilyi suhteellisen samana. Teknologiaan liitty-
vien häiriöiden määrä nousi, sillä toimitus- ja sivutaittojärjestelmään tuli uusi 
ominaisuuksia ja tehtäviä, mm. värisivujen lähetys painoon. Tuotannon aika-

4 Tarkempi analyysi kotimaan osaston muutoslaboratoriosta kts. Helle, 2004.
5 Uutisreikä (newshole) liittyy myös voittomotiiviin, sillä toimituksellista sivumäärää supis-

tettiin, jolloin ilmoitusmäärän kasvaessa taas laman jälkeen journalistiselle sisällölle jäävä 
tila pieneni ja oli myös ristiriidassa toiminnan uuden kohteen eli analyyttisten juttujen ja 
reportaasien kirjoittamisen kanssa. Jutut eivät mahtuneet sivujen yläosaan ilmoituksilta jää-
viin suppeisiin tiloihin.
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taulujen pitävyys parani jonkin verran, sillä lehden kiinnimenon aikatauluja 
koskevien häiriöiden mainintojen määrä laski 55:stä 22:een.

Artikkeli 2: Helle, Merja (2002). Yksilötyöstä työyhteisön kehittämiseen – 
kehitysvuoropuhelu ”Paikallislehdessä”. Työ ja Ihminen 16(03), 246–269.

Pääsisältö:
Artikkelissa käsitellään kehitysvuoropuhelu-menetelmää ja sen toimivuutta ja 
tuloksia. Aineistona haastattelut, kehitysvuoropuheluistunnot ja niiden keskus-
telut.

Kehittämismenetelmä, osallistujat, keskeiset käsitteet ja välineet:
Kehitysvuoropuheluun osallistuivat toimituksen jäsenet (4 kpl), kirjatyönteki-
jät (3), hallinto- ja ilmoitusmyynti ja markkinointi (4). Keskeisiä käsitteitä oli-
vat lähikehityksen vyöhyke, organisaation rajojen analyysi ja ylittäminen, työn 
persoonallinen mieli ja kehittämistehtävät.
Keskeiset löydökset: 
Pienessä paikallislehdessä toimittajat kirjoittavat, kuvaavat ja taittavat. Aika ei 
aina riitä ylittämään ristiriitaa tavoitellun laadun ja resurssien välillä. Kustanta-
jan taloudellisen kriisin uhka yhdisti henkilöstöryhmät kehittämishankkeeseen 
vaikka digitaaliseen sivutaittoon siirryttäessä työnjako toimituksellinen taiton 
ja kirjatyöntekijöiden välillä oli aiheuttanut hankausta. Lisäksi toimintajärjes-
telmän ristiriidat oli henkilöity ja toimituksellisesta sisällön tavoitteista oli eri 
näkemyksiä. 

Kehitysvuoropuhelukeskustelut auttoivat ymmärtämään eri osapuolten 
töitä ja koko mediaryityksen toiminnan prosesseja. Organisaatioissa kehitettiin 
rajoja ylittävä työtapoja – esimerkiksi ilmoitustiimi, jossa kirjatyöntekijät ryh-
tyivät provisiota vastaan myymään ilmoituksia oman työnsä ohella. Lisäksi toi-
mituksessa kehitettiin suunnittelevampaa työtapaa sekä pyrittiin vähentämään 
toimituksen ylitöitä fokusoimalla tarkemmin siihen, mitä asioita seurattiin ja 
uutisoitiin. Toimituksellisen työtavan ja sisällön uudistaminen jäi kuitenkin 
osin toteutumatta.

Hankkeessa nousi selkeästi esiin toimituksellisen työn ja sisällön kehittä-
misen välineiden tarve, toimituksen eri näkemykset toiminnan tavoitteista, ke-
hittämishankkeen lyhyt kesto sekä johdon pitkäjänteisen sitoutumisen merki-
tys toiminnan kehittämisessä.

Artikkeli 3: Helle, Merja (2002). Journalistisen työn tutkimus: Musta 
 aukko tiedotustutkimuksessa. Tiedotustutkimus 25(4), 81–94.

Pääsisältö:
Artikkeli on teoreettinen ja haastaa suomalaisen journalismin tutkimuksen 
käyttämään etnografisia ja interventionistisia tutkimusmenetelmiä journalis-
tisen työn käytäntöjen muutoksen sekä sisällön muutosten analysoimiseksi. 
Aineis tona ovat aiemmat journalistisen työn ja etnograafisen mediasosiologian 
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tutkimukset, toiminnan teorian, media- ja kulttuurintutkimuksen ja tieteen-
tutkimuksen käsitteistöä.
Kehittämismenetelmä, osallistujat, keskeiset käsitteet ja välineet:
Artikkeliin ei liity kehittämisinterventiota. Keskeisiä käsitteitä ovat julkisen tie-
don projekti ja käytännön mankeli, heterogeeninen konstruktivismi, etnografia, 
interventiotutkimus ja muutoksen etnografia. 
Keskeiset löydökset:
Journalistisen työn tutkimuksen kenttää mallinnetaan käytännön tutkimuksen 
nelikentän kautta. Siinä kuvataan journalistista työtä yhteisöllisenä ja materi-
aalisesti välittyneenä sekä tutkijan asemointia muutosta tai pysyvää tilannet-
ta tutkivissa hankkeissa. Kuva 2 korostaa esineellisen maailman ja työyhteisön 
tutkimusta yksilötoimittajien ja heidän ajatusmalliensa asemasta.

Kuva 2. Käytännön tutkimuksen kenttä.

Kuvassa 3 asemoidaan kehittävän työntutkimuksen asetelmaa ja tutkijan roolia 
muutoksen tai pysyvän tilanteen tutkimuksessa. Kehittävän työntutkimuksen 
hankkeissa tutkija(t) osallistuvat muutoksen tuottamiseen yhdessä toimijoiden 
kanssa.
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Kuva 3. Tutkijan asema ja toiminnan muutos.

Artikkeli 4: Helle, Merja ja Töyry, Maija (2008). Mallilukijasta muutoksen 
työkalu. Journalismikritiikin vuosikirja. Tampere: Tampereen yliopisto. 
http://journalismikritiikki.wordpress.com/verkkoartikkelit/mallilukijasta-
muutoksen-tyokalu/ 

Pääsisältö:
Artikkelissa analysoidaan mediakonseptin käsitteen pohjalta kehitettyä me-
diakonseptilaboratoriota sanomalehden lähtiessä kehittämään uutta verkko-
sivustoa ja siirtämään uutissisältöä pääosin verkkoon syksyllä 2006. Uusi toi-
mintakonsepti eli verkkokeskeisyys oli päätoimittajan päätös, jota ryhdyttiin 
toteuttamaan tutkimus- ja kehittämishankkeen avulla. Keväällä 2007 tutkimus- 
ja kehittämishankkeen kohteena oli painetun lehden sisällön muutos lukijoita 
kiinnostavaan, analyyttiseen ja visuaalisempaan suuntaan. 

Tutkimuksen aineistona ovat toimittajien haastattelut, toimituksen työn 
havainnointi, sähköpostikyselyt ja mediakonseptilaboratorion istuntojen kes-
kustelut ja välitehtävät sekä toimituksen viikko- ja aamukokoukset. Lisäksi 
toimituksen työtä videoitiin ja havainnoitiin. Hankkeessa paneuduttiin jour-
nalistisen sisällön kehittämiseen mallilukijan käsitteen ja verkon mallilukijan 
luomisella. Sisällön kiinnostavuutta ja sen tuottamisen keinoja kehitettiin mm. 
verkkodramaturgian koulutuksella. Entisen verkkojulkaisun rakenne, sisältö ja 
ulkoasu uudistettiin perusteellisesti.
Kehittämismenetelmä, osallistujat, keskeiset käsitteet ja välineet:
Tutkimushankkeessa sovellettiin ensimmäistä kertaa mediakonseptilaborato-
riota. Kehittämishankkeeseen osallistui koko toimitus eli päätoimittaja, muu 
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toimituksen johto (4) ja toimitus (noin 40 henkeä, 12–25 henkeä kerrallaan). 
Muutamiin istuntoihin kutsuttiin myös lehden kehittämispäällikkö ja ilmoitus- 
ja levikkimyynnin edustajat.

Keskeisiä muutoksen tuottamisen välineitä olivat mallilukijan lisäksi mm. 
lehden historian analyysi, verkkokilpailijoiden analyysi, työn häiriölistaus, ver-
kon rakenteen ja visuaalisuuden suunnittelu, uudet työvuorot, suunnitteleva 
työtapa, juttutyypit sekä suunnittelu- ja palautejärjestelmä.

Keskeiset löydökset:
Toimituksessa oli aluksi hyvin erilaisia käsityksiä lehden ja verkon tavoitellusta 
sisällöstä. Toimituksen kehittäminen oli aiemmin tapahtunut pitkälti ilmoitus- 
ja levikkimyynnin aloitteesta. Mallilukijan käsitteen käyttöönotto toimituksessa 
tuotti vilkasta keskustelua toiminnan tavoitteista ja arvoista ja alkoi toimia työn 
ohjenuorana ja sisällön uudistamisen välineenä päivittäisessä työssä. Pienelle 
osalle toimittajista verkkojournalismi ja sen kriteerit jäivät edelleen vieraiksi.

Artikkeli 5: Helle, Merja (2009). Journalistisen työn muutos. Teoksessa 
Esa Väliverronen (toim.) Journalismi murroksessa, Helsinki: Gaudeamus,  
91–111.

Pääsisältö:
Artikkelissa analysoidaan toimitustyön muutoksia median digitalisoituessa 
sekä miten journalistista työtä on tutkittu etnografisin menetelmin. Tutkimuk-
sen empiirinen aineisto perustuu Helsingin Sanomien kotimaan toimituksen 
muutoslaboratorioon 1996–19976, jonka toiminnan kohteen heterogeenisyyt-
tä kuvataan. Toimituksessa oli neljä hyvin erilaista journalistista tavoitetta tut-
kimuksen alkaessa. Suuri osa haastatelluista piti hankeen alussa tärkeimpänä 
lehden ja osaston sisäisten normien kehittämistä vuonna 1996, mutta kehit-
tämishankkeen jälkeen 1997 painopiste oli kääntynyt ns. yhteiskunnalliseen 
journalismiin – analyyttisempään ja enemmän ihmisten arkea käsittelevään 
kirjoittamisen tapaan.
Kehittämismenetelmä, osallistujat, keskeiset käsitteet ja välineet:
Kotimaan osastolla toteutettiin muutoslaboratorio, joka toisaalta tähtäsi sivu-
taittojärjestelmän tuoman uuden työtavan ja tehtävien haltuunottoon, mutta 
toisaalta keskustelu ja kehittämisintressi kääntyi nopeasti työn journalistisen 
sisällön kehittämiseen ja sen vaatimien työprosessien muutosten toteuttami-
seen. Osaston johto (6 henkilöä), toimittajat (24) ja kirjatyöntekijät (2) osallis-
tuivat laboratorioistuntoihin.

Keskeisiä toiminnan teoriasta lähtöisin olevia käsitteitä olivat toimintajär-
jestelmä ja toiminnan kohteen ristiriitaisuus sekä toiminnan kohteen eli ”hyvän 
journalismin” kyseenalaistaminen ja uuden yhteisen kohteen muodostaminen. 
Osallistujat tuottivat itse välitason käsitteitä, kuten ”persoonallinen objektiivi-

6 Kts. Virkkunen, et al., 1997.
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suus” ja ”yhteiskunnallinen journalismi”, kuvaamaan toimitussisällön muutos-
suuntaa.
Keskeiset löydökset:
Toimittajilla oli hyvin erilaiset käsitykset oman työnsä tavoitteista ja osaston 
toiminnan kohteesta. Kehittämishankkeen aikana hyvän journalismin määri-
telmä siirtyi toimittajien haastatteluissa ja keskusteluissa painottamaan tie-
donvälitystä kansalaisille tärkeistä asioista korostaen juttujen kiinnostavaa 
esittämistapaa. Yksinkertaisista tapahtumauutisista haluttiin syvällisempiin ja 
analyyttisempiin juttutyyppeihin. Niiden toteuttamiseksi ja vakiinnuttamiseksi 
tuotettiin uusia välineitä kuten pitkiä kirjoittamisvuoroja sisältävä uusi vuoro-
järjestelmä, kirjoittajien ja taittajien eriyttäminen eri rooleiksi sekä suunnittele-
va työtapa. Uuden sisällön kuvaamiseksi luotiin yhdessä uusi käsite yhteiskun-
nallinen journalismi, joka tarkoitti yhteiskunnallisen päätöksenteon seurausten 
analysoimista kansalaisten tarpeiden ja kokemusten näkökulmasta.

Artikkeli 6: Helle, Merja ja Töyry, Maija (2009). Media concepts as a tool 
for analyzing changing media. Teoksessa P. Oittinen ja H. Saarelma (toim.): 
Print media. Principles, processes and quality. Helsinki: Paper Engineers’ 
Association/Paperi ja Puu Oy, 497–530.

Pääsisältö: 
Artikkelissa kuvataan mediakonseptin käsite ja sen kolme tasoa sekä käsitteen 
kehittämiseen liittyviä taustateorioita kuten toiminnan teoria, media- yleisö-
tutkimus, design- ja innovaatiotutkimus, organisaatioiden oppiminen sekä lii-
ketoiminta- ja johtamistutkimus. Empiirisenä aineistona on ”Sanomalehden” 
mediakonseptilaboratorio verkkojulkaisun ja painetun sanomalehden sisällön 
kehittämiseksi syksyllä 2006.
Kehittämismenetelmä, osallistujat, keskeiset käsitteet ja välineet:
Tutkimuksen ja kehittämisen työkaluina toimivat mediakonseptilaboratorio ja 
sen käsitteet ja kehittämisen välineet. Mediakonseptin ensimmäisellä tasolla 
analysoitiin kustantajan tavoitteita ja arvoja, journalistista kulttuuria, kulutta-
jien tarpeita ja mediakäyttäytymisen muutoksia sekä internetin tuomia mah-
dollisuuksia ja uhkia. Mediakonseptin toisen tason kautta pohdittiin ja uudis-
tettiin niin toimituksen organisaatiota kuin verkkojulkaisun rakennetta, lehden 
sivukarttaa, ulkoasua ja juttutyyppejä. Mediakonseptin kolmannen tason eli 
päivittäisen työn organisointia uudistettiin kehittämällä suunnittelevaa työ-
tapaa ja sisällölliset tavoitteet vakioitiin sivukartan lisäksi juttutyypeiksi, visu-
aaliseksi ohjeistoksi ja lukijan puhuttelun erilaisiksi keinoiksi. 
Keskeiset löydökset:
Mediakonseptin käsite toimi muutoksen analyysin välineenä ja toisaalta käy-
tännön kehittämisen välineenä toimituksessa. Toimituksen toiminnan kohde 
oli lehden historian aikana pirstoutunut ja taloudellisen tilanteen takia kohdet-
ta oli yritetty muuttaa lukuisia kertoja päätoimittajien ja markkinoinnin aloit-
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teesta. Toiminnan suunnittelemattomuus salli suuren toimintavapauden yksit-
täisille toimittajille tai taittajille, mutta se ei tuottanut lukijoiden kiinnostusta 
eli tilauksia ja tilausmaksuja.

Mallilukijan käsite ja mallilukijan luominen oli keskeinen kaikilla media-
konseptin tasoilla ja ohjasi ja vakiinnutti toimintatapojen ja sisällön uudista-
mista. Toiminnan kohteessa tapahtui siirtymää yksilöllisestä ja käsityömäisestä 
työtavasta eli yksittäisten toimittajien jutuista lukijoiden tarpeista ja kiinnos-
tuksen kohteista nousevaan lukijasuhteiden luomiseen ja juttujen esitystavan 
kiinnostavuuden korostamiseen. 

Artikkeli 7: Helle, Merja ja Töyry, Maija (2009). New practices in jour-
nalistic work. Teoksessa P. Oittinen ja H. Saarelma (toim.). Print media. 
Principles, processes and quality. Helsinki: Paper Engineers’ Association/ 
Paperi ja Puu Oy, 13–39.

Pääsisältö: 
Artikkelissa analysoidaan journalistisen työn muutoksia ja kuvataan siirtymä-
nä yksilöllisestä ja käsityömäisestä työtavasta, jossa kiinnostuksen kohde on 
toimittajan oma teksti, kohti lukijakeskeistä työskentelyä, jossa painotetaan 
suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa. Visuaalisuuden merkityksen nousu aika-
kauslehdissä on johtanut myös art directorin roolin kasvuun ja kaupalliset aika-
kauslehdet suunnitellaankin visuaalisuus edellä.

Cross media -käsitteen kautta tarkastellaan internetin ja verkkojulkaise-
misen vaikutuksia journalistiseen työhön ja pohditaan kahden erityyppisen 
sisällön kehittämisen mahdollisuuksia, sillä verkko sallii sekä 24/7 -tyyppisen 
pikauutistarjonnan, mutta verkko mahdollistaa myös syvälliset ja laajat moni-
mediaaliset juttukokonaisuudet, jotka toimivat myös arkistoina tärkeille ja kiin-
nostaville tapahtumille. 
Kehittämismenetelmä, osallistujat, keskeiset käsitteet ja välineet:
Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu mediakonseptilaboratorioiden li-
säksi noin 30:ssä aikakauslehdessä tehtyihin kehittämishankkeisiin, joista tar-
kempaan analyysiin on otettu 12 kaupallista aikakauslehteä. Keskeisiä käsittei-
tä ovat lukijasuhde ja lukijalähtöisyys, uusi visuaalinen järjestys (joka korostaa 
visualisuuden merkitystä lukijoiden mielenkiinnon herättämisessä), suunnitte-
leva ja editoiva työtapa, monikanavajulkaiseminen sekä toimittajien identiteet-
ti.
Keskeiset löydökset: 
Kilpailun kiristyessä lukijoiden ajasta ja mielenkiinnosta juttujen muotoon ja 
esitystapaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Toimittajan oman tekstin 
asemasta työyhteisön toiminnan kohteeksi on muodostumassa myös sanoma-
lehdissä kestävien lukijasuhteiden luominen, joka aikakauslehdissä on ollut toi-
minnan kohde alusta alkaen. Suunnitteleva ja editoivat työtapa on siirtymässä 
myös sanomalehtiin. Verkkojournalismin työtavat ja sisällöt etsivät vielä muo-
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toaan. Aikakauslehdissä AD:n rooli korostuu päätoimittajan työparina ja graafi-
koiden työnjohtajana.

Alla olevassa taulukossa on tiivistetty julkaisujen keskeiset käsitteet ja vä-
lineet, keskeiset löydökset sekä minkälaisessa journalistisen työn muutosvai-
heessa artikkelien tutkimuskohteet sijaitsivat. 

Taulukko 2. Tutkimuksen artikkeleiden keskeiset käsitteet ja löydökset.

Artikkelit ja 
julkaisuvuosi

Tutkimus
kysymys

Tutkimuskohde ja 
tutkimusaineisto

Keskeiset käsit
teet ja välineet

Toimitustyön 
muutoksen vaihe

1.  
Häiriöt ja risti
riidat. 
Vuosi 2000.

2. Mitä toiminnan 
teoria tarjoaa 
journalismin tutki
mukselle?

Helsingin Sanomien 
kotimaan toimitus. 
Haastattelut, etno
grafia, muutoslabo
ratorion aineisto.

Toimintajärjestelmä, 
ristiriidat ja häiriöt, 
toiminnan kohteen 
heterogeenisyys.

Sivutaittojärjes
telmän ja kirja
työntekijöiden tulo 
toimituksiin.
Uusi työnjako.
Sisällön murros.

2.  
Kehitys 
vuoropuhelu.
Vuosi 2001.

1. Miten toimi
tuksen työ on 
muuttunut?
2. Mitä toiminnan 
teoria tarjoaa 
journalismin tutki
mukselle?

”Paikallislehti”. 
Haastattelut, koko
usten havainnointi, 
kehitysvuoropuhelun 
aineisto.

Kehitysvuoropuhe
lu, lähikehityksen 
vyöhyke.
Ristiriita vanhan 
ja uuden työtavan 
välillä. 
Toiminnan kohteen 
heterogeenisyys.

Sivutaitto toi
mittajien työksi. 
Yhteistyö kirjatyön
tekijöiden ja mark
kinoinnin kanssa.

3.  
Musta aukko. 
Vuosi 2003.

2. Mitä toiminnan 
teoria tarjoaa 
journalismin tutki
mukselle?

Journalismin tutki
muksen arviointia.
Journalistisen työn 
tutkimusmenetel
mät. 

Muutoksen tutki
mus, interventiot ja 
etnografia, julkisen 
tiedon projekti ja 
käytännön mankeli.

Sanomalehtien 
uutisjournalismi 
murroksessa.

4.  
Mallilukija 
muutoksen 
työkaluna.
Vuosi 2008.

1. Miten toimi
tuksen työ on 
muuttunut?
2. Mitä toiminnan 
teoria tarjoaa 
journalismin tutki
mukselle?

”Sanomalehden” 
uusi verkkojulkaisu.
Haastattelut, havain
nointi ja mediakon
septilaboratorion 
aineistot.

Mallilukija.
Historiaanalyysi, 
toiminnan kohteen 
heterogeenisyys.

Uutisia tuotetaan 
verkko edellä. Luki
jasuhteen luominen 
keskeistä.
Uutisten tuottami
nen uusia lukijoita 
houkuttelevaksi 
sisällöllisesti ja 
visuaalisesti

5.  
Journalistisen 
työn tutkimus ja 
muutos.
Vuosi 2009.

1. Miten toimi
tuksen työ on 
muuttunut?
2. Mitä toiminnan 
teoria tarjoaa 
journalismin tutki
mukselle?

Helsingin Sanomien 
kotimaan osasto. 
Haastattelut, etno
grafia ja muutosla
boratorioaineisto.

Etnografia, toiminta
järjestelmä, häiriöt 
ja ristiriidat. 
Toiminnan kohteen 
ristiriitaisuus.

Sivutaitto ja 
kirjatyöntekijät 
toimitukseen. 
Sisällön murros.
Kohteen heterogee
nisyys.
Suunnitteleva ja 
editoiva työtapa.

6.  
Mediakonsepti 
analyysin väli
neenä.
Vuosi 2009.

2. Mitä toiminnan 
teoria tarjoaa 
journalismin tutki
mukselle 

”Sanomalehden” 
uusi verkkosivusto. 
Haastattelut, etno
grafia.
Mediakonseptilabo
ratorion aineisto

Mediakonsepti ja 
sen tasot. Mallilu
kija. Rakenne ja 
juttutyypit.
Verkkojournalismin 
dramaturgia ja visu
aalisuus. Toiminnan 
kohteen heterogee
nisyys

Lehden uutisten 
siirtyminen verk
koon. Toimittajien 
työn muutos  
verkon myötä.
Lukijasuhteiden 
luomisen vaatimus. 

7.  
Toimituksellisen 
työn muutos.
Vuosi 2009.

1. Miten toimi
tuksen työ on 
muuttunut?

”Sanomalehden” 
uusi verkkosivusto.
Aiemmat kehittämis 
ja tutkimushankkeet, 
Mediakonseptilabo
ratorioiden aineisto.

Suunnitteleva ja 
editoiva työtapa. 
Visuaalisuus.
Toiminnan kohteen 
ristiriitaisuus.

Lehtien uutisten 
siirtyminen verk
koon. Toimittajien 
työn  muutos online 
journalismiin. Reaa
liaikainen uutisointi.
 Lukijasuhteiden 
luomisen ja 
kiinnostavuuden 
vaatimus.
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Seuraavassa luvussa käydään läpi toiminnan teorian ja kehittävän työntut-
kimuksen keskeisiä käsitteitä, jotka ovat olleet pohjana muutos- ja media-
konsepti laboratorioita suunniteltaessa ja toteuttaessa. 
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3. Toiminnan teorian ja kehittävän 
työntutkimuksen keskeiset 
teoreettiset käsitteet

3.1 Toiminnan teoriasta ja sen taustasta

Tämän tutkimuksen hypoteesina on, että kulttuurihistoriallisen toiminnan teo-
rian käsitteiden ja tutkimusmenetelmien avulla voidaan avata journalistisen 
työn ja journalismin historiallista muutosta sekä päivittäisiä arkisia työkäytän-
töjä. Näin päästään käsiksi sellaisiin toiminnan ristiriitoihin ja häiriöihin, jotka 
ovat muutoksen ymmärtämisen ja tuottamisen keskeisiä analyyttisiä työkaluja.

Tutkimuksessa käytetään laadullisia tutkimusmenetelmiä ja sen voi luo-
kitella laadullisen tutkimuksen tulkinnalliseen suuntauksen sateenvarjon alle, 
johon kuuluvat mm. symbolinen interaktionismi, hermeneutiikka, etnografia, 
etnometodologia ja pragmatismi (Prasad, 2005). Toiminnan teoria ja kehittävä 
työntutkimus on hyödyntänyt elementtejä kaikista näistä suuntauksista (Enge-
ström, 1995a).

Tulkinnallisen suuntauksen mukaan ihmisten tekemä tulkinta on pohjana, 
kun kehitämme tietoa sosiaalisesta maailmasta. Tukeutuen Husserlin ja Kantin 
ajatuksiin tulkinnallinen suuntaus ei kiellä materiaalisen todellisuuden olemas-
sa oloa, mutta se saa merkityksensä vasta inhimillisessä toiminnassa, siinä mi-
ten järjestämme, luokittelemme, strukturoimme ja tulkitsemme maailmaamme 
ja miten toimimme tuon tulkinnan pohjalta (Prasad, 2005). Todellisuus on sosi-
aalisesti konstruoitu tulkintojemme kautta ja keskeiseksi muodostuu subjektin 
oma tulkinta todellisuudesta – ei ole siis olemassa tulkinnasta vapaata ulkoista 
todellisuutta (Berger ja Luckmann, 1966). 

Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoriassa (Chaiklin, Hedegaard ja Juul 
Jensen, 1999; Cole, 1996; Sannino, Daniels ja Gutierrez, 2009) inhimillinen toi-
minta nähdään historiallisesti kehittyneenä, materiaalisesti ja symbolisesti vä-
littyneenä, moniäänisenä, paikallisena ja ristiriitaisena, jossa kollektiivisen toi-
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minnan kohde liittyy kuitenkin erottamattomasti yksilöiden tekoihin. Teorian 
perustana on dialektinen teoria muutoksesta ja sen syntymekanismista.

Paneutumatta sen syvemmin marxilaisen filosofian saloihin dialektis-
ta ajattelutapaa käytetään tässä tutkimuksessa siinä merkityksessä, että sen 
avulla saadaan esiin laaja-alaiset muutokset ja vuorovaikutukset maailmassa.7 
Muutos on aina prosessi, joka sisältää historian ja mahdollisen tulevaisuuden ja 
näiden suhteet eli lähikehityksen vyöhykkeen. Marxin mukaan maailma muut-
tuu koko ajan ja kiinnostavin kysymys ei ole miksi muutos tapahtuu vaan min-
kälaisia muotoja tämä muutos saa ja miksi se voi joskus näyttää pysähtyneeltä 
(Ollman, 2003, 14). Oleellista on siis historiallisuus ja asioiden systeemisyys ja 
systeeminen suhteet, joita Engeström (1987) kuvaa toiminta järjestelmän mal-
lilla (kts. kuva 4). 

Dialektinen tutkimus aloittaa kokonaisuudesta, niin paljon kuin kokonai-
suutta voi ymmärtää, ja lähtee sitten analysoimaan kokonaisuuden osia tut-
kiak seen miten osa toimii ja mihin osaan kokonaisuutta se liittyy. 

Ristiriita on dialektisen metodin keskeinen käsite ja se tarkoittaa, että ko-
konaisuuden sisällä tapahtuu koko ajan eri elementeissä muutoksia, jotka pait-
si tukevat kokonaisuutta ja sen osia, myös estävät, heikentävät, puuttuvat osien 
suhteisiin ja samalla myös muuttavat toisiaan. Tulevaisuus rakentuu näin koko-
naisuuden osien tässä hetkessä liikkuvien vastakkaisten liikkeiden kautta mah-
dollisiksi tai todennäköisiksi tuloksiksi. Dialektisen ajattelun mukaan muutos 
tapahtuu pääasiassa toimintajärjestelmän sisäisten tai toimintajärjestelmien 
välisten ristiriitojen kautta.

Ollman varoittaa myös dialektisen metodin vaaroista. Jos ei-dialektiset tut-
kijat eivät näe metsää puilta niin dialektiset ajattelijat voivat unohtaa systee-
min osien ja yksityiskohtien tärkeyden ja yleistää ohuin perustein systeemisel-
lä tasolla. Mutta systemiä voidaan ymmärtää vain tutkimalla sen osia ja niiden 
suhteita yksityiskohtaisesti. Liian helposti voidaan siirtyä muutoksen alkusolun 
viimeisteltyyn määrittelemiseen. Myös muutoksen nopeus voidaan arvioida 
 liian suureksi ja vähätellä sen esteiden voimaa (emt., 19).

Dialektiikka on Marxin mukaan kriititistä ja vallankumouksellista. Dialek-
tisen ajattelutavan mukaan olemme koko ajan osallisina jatkuvassa muutokses-
sa, ja meillä on mahdollisuus muuttaa tulevaisuutta. Muutoksen ymmärtämistä 
on analysoitava historiaa ja nykyisyyttä ja mitä valintoja tulevaisuuden suhteen 
voimme tehdä (emt., 20).

Dialektisen metodin perusperiaatteita löytyy Ollmanin (emt., 20). mukaan 
mm. strukturaalisessa funktionalismissa, systeemiteoriassa ja etnometodolo-
giassa. 

Toiminnan teoria ja siihen perustuva kehittävä työntutkimus eli Yrjö 
 Engeströmin, Ritva Engeströmin, Reijo Miettisen ja Kari Toikan kehittelemä 
”kolmannen aallon” toiminnan teoria, ns.  Helsingin koulukunta (Daniels ja 

7 Yhteenveto perustuu Ollmanin (2003) kirjaan Dance of dialectics. Steps in Marx’s method.
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 Edwards, 2010)8 analysoi toiminnan kokonaisuutta, jossa toiminta toteutuu 
yksilöiden tavoitteellisina tekoina. Teot ovat kuitenkin aina monessa mielessä 
myös yhteisöllisiä. Ensinnäkin teot ja tavoitteet muodostuvat ja toteutuvat yh-
teisön toiminnassa osana tämän toiminnan kohteeseen suuntautuvaa työnjakoa 
(sosiaalinen välittyneisyys). Toiseksi yksilöiden teot ja tavoitteet saavat muo-
tonsa kohteen muokkaamisen esineellisten ehtojen (esineellinen välittynei-
syys) ja kielellisten ja materiaalisten välineiden ja näiden käyttöön omaksumi-
sen kautta. Myös nämä ehdot ja välineet ovat yhteisöllisiä. Yksilöiden teot ovat 
siis väistämättä sosiaalisia: ne kytkeytyvät erottamattomasti yhteisön työnjaol-
liseen toimintaan, sen kohteisiin, välineisiin ja sääntöihin. Mutta nämä toimin-
nan yhteiskunnalliset elementit uusinnetaan ja muutetaan yksilöiden teoissa, ja 
siksi ne saavat myös yksilöllisen, tilannekohtaisen toteutumismuodon9. 

3.1.1 Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian kolme 
vaihetta

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teoriassa on nähtävissä erilaisia vaiheita ja 
kerrostumia ja sen kehittymistä on kuvattu kolmen historiallisen kehitysvai-
heen kautta (Engeström, Lompscher ja Ruckriem, 2005). Ensimmäinen aalto 
1900-luvun alkupuolella pohjaa neuvostoliittolaisen psykologin Vygotskyn tut-
kimuksiin ja teoriaan inhimillisen kehityksen ja oppimisen kulttuurisesta välit-
tyneisyydestä (Vygotsky, 1978, 1987). Toiminnan teorian myöhemmän kehitte-
lyn kannalta oli keskeistä, että kasvatusta tarkasteltiin kehityksen ja muutoksen 
näkökulmasta (Silvonen, 2003). Journalisminkin tutkimuksen kannalta merkit-
tävää on hänen lähtökohtansa, että tutkimuksessa pelkkä toiminnan kritiikki ei 
riitä, vaan tarvitaan myös sellaista tutkimusta, jonka avulla saadaan uutta tietoa 
tutkimuskohteen kehitysmahdollisuuksista.

Vygotskyn keskeinen ajatus oli näkemys yksilön toiminnan kulttuurisesta 
välittyneisyydestä. Hän korosti erityisesti työkalujen ja merkkien käytön kes-
keisyyttä ihmisten kehityksessä. Niiden avulla ylitetään kuilu yksilöllisen ja so-
siaalisen välillä. Behavioristisen psykologian ärsyke–reaktio -mallin hän korvasi 
kolmiolla, jossa subjektin ja kohteen välille tulevat artefaktit ja välittyneet teot. 
Vygotsky tutki lähinnä lasten ajattelun kehitystä ja oppimista. Tärkeä käsite oli 
lähikehityksen vyöhyke: se mitä lapsi pystyy oppimaan välittävien välineiden ja 
aikuisten tuen avulla.

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian toisen aallon keskeinen teoreetik-
ko on A. N. Leontjev. Hän kehitti kohteellisen ja kollektiivisen toiminnan mal-
lia, jossa yhteisen kohteen saavuttamiseksi tarvitaan myös toimijoiden välistä 

8 Jatkossa käytän toiminnan teoria tai kehittävä työntutkimus -sanoja kuvaamaan Helsingin 
koulukunnan tuottamaa kehittävän työntutkimuksen kehikkoa. Kulttuurihistoriallinen toi-
minnan teoria taas kattaa myös muut esim. kouluoppimiseen keskittyvät suuntaukset.

9 Kiitokset Kari Toikalle toiminnan yhteisöllisyyden muotoilusta.
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työnjakoa. Leontjevin keskeinen kontribuutio oli jakaa toiminta kolmeen eri ta-
soon: kollektiivisen toimintaan eli toimintajärjestelmän tasoon, yksilön tai ryh-
män tekoihin ja automatisoituneihin operaatioihin eli rutiineihin. Tasot liittyvät 
kuitenkin kiinteästi toisiinsa. Esimerkiksi rutiineiksi muuttuneet säännöt ovat 
johdettavissa toimintajärjestelmän tavoitteista ja ne vaikuttavat puolestaan sii-
hen miten toiminnan tavoite on mahdollista saavuttaa (Leontjev, 1977, 1979).

Leontjevin ja Vygotskyn ajatusten ja teorioiden suhdetta ja tulkintaa on 
pohdittu ja niistä on väitelty kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian piirissä 
(Kozulin, 1991). Wertschin (1997) mukaan Leontjev jätti huomioimatta omassa 
toiminnan käsitteessään Vygotskylle keskeisiä teoreettisia käsitteitä sosiaalisen 
ja semioottisen välittyneisyyden eli puheen merkityksestä inhimillisessä kas-
vussa ja vuorovaikutuksessa. Toisaalta Wertschin mukaan Leontjevin keskei-
nen oivallus oli toiminnasta yhteisöllisenä järjestelmänä laajentaa Vygotskyn 
ajatuksia vain ihmisten välisistä psykologisista suhteista laajempaan sosiaalis-
materiaaliseen yhteyteen. 

Toisen aallon tutkimuksen kohteena olivat pääasiassa leikki ja kouluoppi-
minen. Vasta kolmannessa aallossa (Cole, 1996; Cole, Engeström ja Vasquez, 
1997) nousivat myös työtoiminta ja organisaatiot keskeiseksi tutkimuskoh-
teeksi. Kolmannen aallon yhdeksi tärkeäksi käsitteeksi muodostui Iljenkovin 
(1977b, 1982) ajatus historiallisesti muotoutuneista ristiriidoista muutoksen 
ymmärtämisen keskeisenä käsitteenä. Cole (1988) on myös korostanut kulttuu-
risen moninaisuuden tärkeyttä toiminnanteoreettisessa tutkimuksessa.

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian kolmatta vaihetta on kehitetty 
Suomessa kehittävän työntutkimuksen otsikon alla 1980-luvulta alkaen – aluk-
si kouluopetuksen, aikuiskoulutuksen ja henkilöstön kehittämisen kritiikkinä 
(Engeström, 1982; Miettinen, 1984; Toikka, 1984). Myöhemmin painopiste siir-
tyi yhä enemmän työelämän muutosten tutkimukseen ja työkäytäntöjen kehit-
tämiseen (Engeström, 2008; Middleton ja Engeström, 1996). 

Kehittävässä työntutkimuksessa on Engeströmin (2001) mukaan viisi kes-
keistä periaatetta. Ensinnäkin analyysiyksikkönä on kollektiivinen, artefaktien 
välittämä, kohteeseen suuntautunut toimintajärjestelmä, joka on verkostomai-
sessa suhteessa muihin toimintajärjestelmiin. 

Toiseksi toimintajärjestelmä on moniääninen. Se koostuu osanottajien eri-
laisista näkemyksistä, kokemuksista ja intresseistä. Työnjako asemoi ihmiset 
eri tavoin ja tuottaa erilaisia valta-asemia. Kolmanneksi toiminta on aina histo-
riallisesti kehittynyttä ja muuttuvaa. 

Neljänneksi ristiriidat ovat muutoksen ja kehittämisen keskiössä. Risti-
riidat eivät ole rinnastettavissa suoraan häiriöihin tai ongelmiin, vaan ne ovat 
pitkän ajanjakson aikana muotoutuneita rakenteellisia jännitteitä toimintajär-
jestelmän sisällä ja toimintajärjestelmien välillä. Häiriöt, ongelmat ja katkokset 
ovat ristiriitojen ilmenemismuotoja.
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Viidenneksi toimintajärjestelmille on mahdollista ekspansiivinen oppi-
minen, jossa toiminnan kohdetta arvioidaan kriittisesti uudelleen. Se avaa ra-
dikaalisti uusia tulevaisuuden ulottuvuuksia eli lähikehityksen vyöhykkeen, 
joka on etäisyys yksilöiden tämän hetkisten tekojen ja historiallisesti uuden 
toiminnan muodon välillä. Uusi lähikehityksen vyöhyke voidaan luoda kollektii-
visena ratkaisuna nykytilanteen umpikujaan tai ongelmiin.

Muutoslaboratorion ja mediakonseptilaboratorion istunnoissa käytettävät 
käsitteet ja välineet perustuvat edellä mainittuun viiteen keskeiseen kehittävän 
työntutkimuksen perusteesiin. 

3.1.2 Toiminnan teorian lähisuuntauksia

Kehittävän työntutkimuksen ja toiminnan teorian kanssa keskustelevat lähei-
sesti monet teoriasuuntaukset. Symbolisesta interaktionismista on tullut yksi 
toiminnan teorian keskustelukumppaneista (Star, 1996). Symbolisen interak-
tionismin esi-isä Herbert Mead (1934) korosti jo 1930-luvulla yksilöiden ja yh-
teiskunnan erottamattomuutta ja ihmisten kykyä tunnistaa itsensä erilaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa. Blumer (1969) tiivisti symbolisen interaktionismin pe-
rusperiaatteet kolmeen väittämään: 

1. Ihmiset suuntaavat toimintansa tiettyihin kohteisiin riippuen siitä minkä-
lainen merkitys kohteilla on heille.

2. Merkityksiä välittävät tulkinnalliset prosessit, jotka syntyvät vuorovaiku-
tuksessa muiden ihmisten ja yhteiskunnan kanssa.

3. Merkitykset muokkautuvat tulkinnallisessa viitekehyksessä, joka on suh-
teessa toiminnan kohteeseen.

Symbolinen interaktionismi jo nimenä korostaa merkityksen ja toiminnan lä-
heisyyttä. Ihmisten toimintaa ohjaa heidän suhteensa toiminnan kohteeseen 
ja sen merkitykseen. Kohde puolestaan on suhteessa yhteiskuntaan. Merkityk-
set eivät ole lopullisia, ikuisesti määriteltyjä vaan ihmiset voivat muuttaa niitä. 
Kaikki sosiaaliset ilmiöt ovat symbolisia siinä mielessä, että kaikilla esineillä/
kohteilla, tapahtumilla ja teoilla on erilainen merkitys eri ihmisille. 

Symbolinen interaktionismi, varsinkin sen amerikkalainen versio, koros-
taa ihmisten roolien ja merkitysten moninaisuutta. Ihminen voi olla rationaa-
linen poliittinen aktivisti siinä missä tunteiden vietävä kuluttaja, työntekijä ja 
perheenisä, minkä Cornerin (1991) mukaan varsinkin poliittistaloudellinen 
viestinnän tutkimus helposti unohtaa. Merkitykset ovat muuttuvia ja syntyvät 
jatkuvissa neuvotteluissa erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa. Symbolinen 
interaktionismi on tuonut toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen 
ihmisten välisen kanssakäymisen vastavuoroisuuden sekä toimijan identitee-
tin rakentumisen kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa tulkinnallisessa 
viitekehyksessä. Toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus ovat laajentaneet 
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symbolisen interaktionismin tutkimuksen kohdetta toiminnan historialliseen 
muutoksen ja ristiriitojen analyysiin sekä toiminnan materiaaliseen välittynei-
syyteen.

Etnometodologia  ja sen kiinnostus siihen miten ihmiset tunnistavat, tuot-
tavat ja uudistavat sosiaalisia tilanteita (Heritage, 1984, 1996) on vaikuttanut 
toiminnan teoreettiseen tutkimukseen erityisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa  
(Heath ja Nicholls, 1997; Hutchins, 1995; Luff, Hindmarch ja Heath, 2000). Gar-
finkelin (1967) sosiologiset kokeet ja niiden rikkomat ja paljastamat arkipäiväi-
set käytännöt paljastivat miten ihmiset tuottavat merkityksiä arkipäiväisessä 
elämässään – miten he rakentavat järjestystä elämäänsä. 

Etnometodologia purkaa ajatusta sosiaalisen järjestyksen luonteesta it-
sestään selvänä ja pysyvänä. Se painottaa paikallisia, arkisen elämän rutiineja, 
joiden avulla ihmiset pystyvät toimimaan ja tuottamaan merkityksiä omassa 
elämässään. Siksi vahva, pieniinkin yksityiskohtiin pureutuva empiirinen tut-
kimusote ja etnografiset tutkimusmenetelmät ovat ominaisia niin etnometo-
dologialle kuin kehittävälle työntutkimuksellekin, sillä sosiaalinen todellisuus 
ei ole vakiintunut ja kiinteä, vaan monimerkityksellinen ja hauras. Yksilö on 
etno metodologian tutkimuksen keskiössä, sillä kiinnostavaa on se miten yksilöt 
tuottavat merkityksiä ja sosiaalista järjestystä, ei vain kulttuurisen hegemonian 
marionetteina – vaan tietävinä ja tuntevina yksilöinä, jotka voivat saada aikaan 
myös muutosta (Garfinkel, 1967; Heritage, 1996). Kehittävä työntutkimus puo-
lestaan tarkastelee yksilöä aina kulttuurisen toimintajärjestelmän osana.

Keskusteluanalyysi (discourse analysis, DA) liittyy etnometodologian tut-
kimusperinteeseen. Cicourelin (1974, 1987, 1990) mukaan verbaalinen inter-
aktio liittyy aina käsillä olevaan tehtävään. Analyysissa on otettava  huomioon 
tekemisen konteksti, joko laajassa, organisatorisessa mielessä tai kapeassa 
merkityksessä, tietyssä paikallisessa tilanteessa. Kyseessä ei siis ole vain kielen 
rakenteiden tutkimus kuten perinteisessä keskustelun analyysissä (CA), vaan 
puhuminen liittyy aina johonkin toimintaan, jonka osapuolten sosiaalikulttuu-
rinen asema on tunnettava – tutkimuskohde on tunnettava läpikotaisin, jotta 
keskustelua ja sen tavoitteita voidaan ymmärtää. Tämän ymmärryksen luomi-
sessa tarvitaan myös etnografisia menetelmiä.

Cicourel tutki keskusteluja lääketieteen parissa ja samoin on tehnyt 
 Middleton (1996), joka on tutkinut esimerkiksi sairaalan moniammatillisten 
tiimien keskustelua ja neuvottelua siitä, mikä on työn kohde ja miten pitäisi 
toimia tietyissä tilanteissa. Dilemmaattisten tilanteiden ja niihin liittyvän argu-
mentaation kautta tiimit ratkaisevat ongelmia ja luovat myös uusia innovatiivi-
sia ratkaisumalleja (kts. myös Middleton ja Engeström, 1996). 

Billigin (1989) mukaan ideologioiden historiallisuus ja kerrostuneisuus  
ja monimutkaisuus tuottavat vastakkaisia ajatuksia ja rutiineja. Historiallinen 
näkökulma erottaa Billigin lähestymistavan monista muista keskustelun ana-
lyytikoista. Hän on ottanut käyttöön dilemman käsitteen, joka ilmenee kes-
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kustelussa pysähdyksinä, epäröinteinä, vastakkaisten käsitysten esittämisenä, 
esimerkiksi toisaalta–toisaalta -puheena, mutta-sanojen käyttönä tai muina 
epäröivinä ilmaisuina. Dilemmat eivät ole merkkejä ajattelun kypsymättömyy-
destä tai ajattelun puutteesta, vaan ne paljastavat ongelmallisia tilanteita, joihin 
ei vielä ole valmista vastausta. Dilemmat ovat asioita jotka myös auttavat ihmi-
siä rakentamaan arkiajatteluaan. Billigin mukaan dilemmoja on tutkittava ar-
gumentaatiokontekstissaan, todelliseen tilanteeseen ankkuroituneessa vuoro-
vaikutuksessa. 

Kehittävän työntutkimuksen tutkimuksissa työhön liittyvä keskustelu on 
ollut yksi keskeinen havainnoinnin ja analyysin kohde. Puhe on nähty tavoit-
teellisena toimintana, jolla on tietyt tavoitteet ja keinot. Ritva Engeströmin mu-
kaan merkityksissä on aina jotakin yhteisesti jaettavissa olevaa, kulttuurisesti 
annettua, vaikka merkityksiä ei voi pitää etukäteen annettuina ja aina samoi-
na. Merkitykset tuotetaan ja tulkitaan tilanteissa. Hän käytti Bahtinin käsitettä 
’sosiaalinen kieli’ tutkiessaan lääkärin ja potilaan keskusteluja lääkärinvastaan-
otolla. Sosiaaliset kielet ’objektivoituvat’ ja säilyvät puhelajien välityksellä, siis 
aiheen- ja sanavalintojen, erilaisten kielellisten ja diskursiivisten muotojen sekä 
puhumisen tapojen välityksellä. Äänen hän määrittelee bahtinilaisittain puhu-
jan teoksi, joka tuottaessaan uutta lausumaa nojautuu aikaisempiin lausumiin 
ja niiden merkityksiin (R. Engeström, 1999b).

Kielenkäyttö on dynaaminen prosessi, joka rakentaa todellisuutta. Siksi 
esimerkiksi toimittajien haastattelut eivät suoraan kuvaa välttämättä heidän  
työnsä todellisia käytäntöjä, vaan ovat kertomuksia (accounts), joilla merkityk-
sellistetään, perustellaan ja puolustellaan omaa toimintaa. Muutos- ja media-
konseptilaboratorioissa ei tyydytä pelkkiin haastatteluihin vaan niissä luodaan 
tila, jossa osallistujat keskustelevat, väittelevät, pohtivat ja kehittävät toiminnan 
tavoitetta ja rakentavat välineitä yhteisen kohteen tuottamiseksi. 

3.1.3 Toiminnan teorian keskeisiä käsitteitä

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi toiminnan teorian ja kehittävän työntutki-
muksen keskeisiä käsitteitä ja luvussa kuusi analysoidaan miten niiden pohjal-
ta käytettyjä kehittämismenetelmiä on käytetty journalismin tutkimuksessa ja 
kehittämisessä.

3.1.3.1 Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmän käsite sisältää ajatuksen yksilön ja kollektiivisen toimin-
nan erottamattomuudesta. Kehittävä työntutkimus pyrkii kuvaamaan yksittäi-
sen henkilön työn tai asenteiden asemasta yksilön ja kollektiivisen toiminnan 
välistä suhdetta toimintajärjestelmän mallin ja sen osien välisillä suhteilla. 
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Kuva 4. Toimintajärjestelmän malli (Engeström, 1987, 45).

Toimintajärjestelmän malliin kuuluu keskeisesti ajatus toiminnan kohteelli-
suudesta eli toiminnan tarkoituksesta, jota yksilöt ja ryhmät toteuttavat omilla 
teoillaan. Tekijöillä on käytössään erilaisia työvälineitä ja kielellisiä käsitteitä 
työstä ja sen tavoitteista, esimerkiksi tietokoneet ja käsitys siitä mitä on hyvä 
journalismi. Ihmiset toimivat aina jossakin yhteisössä, kukaan ei tee työtä täy-
sin yksin.

Työtoiminnassa on omat sääntönsä ja tietty työnjako, joilla pyritään saa-
vuttamaan kohde. Toiminnan kohde ohjaa toimintajärjestelmää ja tuloksena 
syntyy tuote tai palvelu – esimerkiksi sanomalehti.

Toimintajärjestelmä on dynaaminen ja sisäisesti ristiriitainen. Toiminnan 
kohteesta on erilaisia historiallisesti muuttuvia käsityksiä, ja toimintajärjestel-
män eri osat ovat alituisesti muuttuvissa suhteissa toisiinsa. Esimerkiksi jokai-
sessa tässä tutkimuksessa esitellyssä tutkimuskohteessa käsitykset journalisti-
sen työn kohteessa erosivat kunkin toimituksen sisällä. 

Muutos työvälineissä, esimerkiksi tietotekniikka, aiheuttaa väistämättä 
muutoksia myös muissa toimintajärjestelmän osissa – esimerkiksi 1990-luvulla 
työyhteisön eli toimitusten ja latomon välisessä työnjaossa. Toimintajärjestel-
mät muodostavat verkoston, jossa esimerkiksi uusia työvälineitä tuottava toi-
mintajärjestelmä voi muuttaa työnteon tapoja muissa organisaatioissa.

Toimintajärjestelmän käsitettä ja kolmiomallia on käytetty kaikissa tässä 
esitellyissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Selkeimmin sen käyttö näkyy 
Helsingin Sanomien kotimaan osaston muutoslaboratoriossa, jonka tapaa käyt-
tää toimintajärjestelmän mallia kuvataan luvussa 4 ja artikkelissa 1.

3.1.3.2 Toiminnan kohteellisuus

Inhimillisen toiminnan kohteellisuuden käsite on keskeinen toiminnan teorialle 
ja kehittävälle työntutkimukselle. Kohteella on kaksinaisluonne, sillä tuloksena 
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syntyy konkreettinen tuote tai palvelu, Samalla se on alituiseen uusiutuva teh-
tävä tai haaste, joka ei koskaan ole täydellisen valmis. Kohde on aina liikkeessä: 
”se on samalla jotain annettua ja jotain odotettua, projisoitua, transformoitua ja 
saavutettua. Kohteen muutosprosessissa myös työvälineet, säännöt, työnjako, 
työyhteisö ja välittävät artefaktit muuttuvat” (Engeström, 1990, 106).

Kohde sekä muokkaa yksilöiden tekoja että tulee tuotetuksi yksilöiden te-
kojen kautta. Kohde ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti määrittele yksilöitä ja 
heidän tekojaan, vaan on enemmänkin väljä ja koko ajan muotoutuva orien-
toitumisen väline. Toiminta ja teko eivät ole suoraviivaisesti toisiinsa liitettä-
vissä tai toisistaan johdettavista, kuten Leontjevin (1981) käyttämä esimerkki 
primitiivisen heimon metsästystoiminnasta kertoo. Metsästäjien toiminnan 
kohteena ja motiivina on riista, jota voidaan käyttää sekä ravintona että esim. 
vaatetuksen valmistamiseen. Saadakseen saaliiksi isoja eläimiä heimo käyttää 
metsästyksessä työnjakoa: jotkut ajavat riistan liikkeelle ja osa odottaa toises-
sa paikassa tappaakseen eläimet. Riistan liikkeelle ajaminen saattaa yksin tar-
kasteltuna näyttää ristiriitaiselta suhteessa pyrkimykseen saada eläimet kiinni. 
Kyseessä on kuitenkin erillinen teko, jota ei voi ymmärtää ilman yhteyttä koko 
toiminnan kohteeseen ja motiiviin. 

Leontjev siteeraa Hegeliä muistuttaessaan, että ”tavoitteen asettaminen ja 
oivaltaminen ei kuitenkaan ole mikään automaattinen, kertakaikkinen tapahtu-
ma, vaan suhteellisen pitkä tekojen kautta tapahtuva tavoitteiden hyväksymi-
nen tai tavallaan niiden esineellistymisen prosessi … Yksilö ei voi määritellä toi-
mimisensa tavoitetta ennen kuin hän on toiminut huomauttaa Hegel” (Leontjev, 
1977, 95).

Leontjevin esimerkissä on oleellista erottaa kollektiivisen toimintajärjestel-
män kohde yksittäisen tekijän teon tavoitteesta. Toimintajärjestelmän kohdetta 
Engeström (1995b) luonnehtii toimijoille mahdollisten tekojen ja tavoitteiden 
horisontiksi Hänen mukaansa toimintajärjestelmän yhteisen kohteen tutki-
minen on oleellista, jotta voitaisiin ymmärtää yksilöiden tekoja. Hän korostaa 
myös, että on tarpeellista tehdä ero historiallisesti kehittyneen toimintajärjes-
telmän kohteen ja yksilölle tietyssä tilanteessa näyttäytyvän tietyn teon koh-
teen välillä (Engeström, Puonti ja Seppänen, 2003).

Kohde saa materiaalisen ilmenemismuodon ja muuntuu jatkuvasti käy-
tännössä, kun se muuttuu konkreettisiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Miettinen 
(2005) korostaakin, että toiminnan kohde ei ole yksiselitteinen, selkeä käsite, 
jonka kaikki organisaation jäsenet jakavat. Miettisen mukaan ei riitä, että ylei-
sellä tasolla tunnistetaan kohteen kaksinaisluonne sekä annettuna että toisaalta 
tekojen kautta arkisessa työssä tuotettuna. Hän korostaa sosiaalisen tieteentut-
kimuksen antia toiminnan teorialle: kohteen ymmärtämistä sosiaalis-materiaa-
lisena ilmiönä, heterogeenisten materiaalien kasautumana, joka on kiinteässä 
yhteydessä toimintaverkkoihin ja muuntuu erilaisissa yhteiskunnallisissa tilan-
teissa.
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Miettinen (2005a) on koonnut kirjallisuudesta mm. seuraavat käsitteet, 
jotka kuvaavat sitä, miten kohdetta on käsitteellisty ja tulkittu: hybridikohde, 
episteeminen kohde (Rheinberger, 1997), virtuaalinen kohde (Van Loon, 2002), 
rajakohde (Star, 1989; Star ja Griesemer, 1989; Star ja Ruhleder, 1996), sosio-
materiaalinen konfiguraatio (Suchman, 2002). Käsitteissä näkyy se, että kohde 
tavoitteena on aina kietoutunut sen esineellistymisen tuottamisessa tarvitta-
viin materiaalisiin artefakteihin.

Miettinen (2005) kuvaa oman tutkimuksensa, VTT:n biotekniikan labora-
torion etanolin valmistusprosessin kehittämishanketta, kompleksisena ja risti-
riitaisena kolmella eri tavalla, jotka pätevät myös journalismin ja mediaorgani-
saatioiden toiminnan kohteen analyysiin: 

1. toiminnan kohde on samanaikaisesti sekä episteeminen että käytännölli-
nen;

2. toiminnan kohde on myös tavara (commodity), käyttöarvon ja vaihto-
arvon sisältävä kokonaisuus;

3. toiminnan kohde on heterogeeninen tai toiminnallisesti monimutkainen 
systeemi joka koostuu erilaisista materiaalisista ja sosiaalisista kokonai-
suuksista.

Sosiaalisessa tieteentutkimuksessa käytetään termiä episteeminen kohde ku-
vaamaan asiakokonaisuutta tai ilmiöstä, joka on suureksi osaksi vielä tuntema-
ton, mutta josta on tullut tieteellisen tutkimuksen kohde. Esimerkiksi mediatut-
kijoiden kysymykset siitä, mitä on hyvä journalismi tai millaista sen pitäisi olla, 
mitä vaikutuksia medioilla on katsojiin tai yhteiskuntaan, ovat episteemisiä 
kohteita. Ne ovat, tai niiden tulisi olla avoimia, sillä kuten Knorr-Cetina (2001, 
181) painottaa ”tiedon kohteet ovat luonteenomaisesti avoimia, ne generoivat 
kysymyksiä ja ovat monimutkaisia. Ne ovat prosesseja ja projektioita enem-
mänkin kuin selvärajaisia asioita tai esineitä”. 

Muutos- ja mediakonseptilaboratoriossa toteutettavien kehittämishankkei-
den kohdetta voi myös pitää episteemisenä. Se rakennetaan tutkijoiden ja toi-
mijoiden yhteisissä keskusteluissa ensin käsitteiden ja mallien avulla. Lopuksi 
kohde realisoituu esimerkiksi juttuina ja taitettuina sivuina. 

Toiminnan kohde pitää sisällään käyttöarvon ja vaihtoarvon välisen risti-
riidan, esimerkiksi journalistisen laadun ja toisaalta lehden omistajien talou-
dellisten vaatimusten välisen jännitteen. Tätä perusristiriitaa kuvasi Engwall 
(1978, kts. myös luku 4) mallissaan ristiriidalla journalistisen intressin ja talou-
dellisen intressin välillä. 

Kohteen monimutkaisuus liittyy myös työnjakoon ja kohteen tuottamisessa 
tarvittavien erilaisten asiantuntemusten yhdistämiseen. Miettinen käyttää siitä 
termiä funktionaalinen kompleksisuus kun taas tieteen ja teknologian tutkija 
Law (2002b) puhuu heterogeenisestä suunnittelusta ja valmistuksesta. 
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Funktionaalinen kompleksisuus liittyy nimenomaan tuotteiden kehittelys-
sä ja valmistuksessa tarvittavaan työnjakoon. Law’n (emt.) mukaan kohde ra-
kentuu monenlaisista materiaalisista kokonaisuuksista, taidoista ja sosiaalisis-
ta funktioista, jotka on koordinoitava niin, että materiaalinen kohde on toimiva. 
Prosessissa tarvitaan monenlaista neuvottelua ja sovittelua.

Toiminnan kohdetta katsotaan ja tuotetaan organisaatioissa tai verkostois-
sa eri perspektiiveistä, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia (Holland ja Ree-
ves, 1996). Toimintajärjestelmän osanottajilla tai verkoston eri osilla voi olla 
hyvinkin erilaiset intressit ja käsitykset toiminnan kohteesta. Kohde on hete-
rogeeninen ja kiistanalaisten neuvottelujen kenttä päivittäisessä työssä. Siinä 
elävät usein työtoiminnan historiallisen muutoksen kerrostumat, esimerkiksi 
muuttuvan laadun ja kiireen yhteensovittamisen jännitteet tai erilaiset näke-
mykset esimerkiksi siitä, mitä itse asiassa on hyvä journalismi.

Helsingin Sanomien kustantamiseen liittyvää toimintajärjestelmien verk-
koa ja niiden erilaisia kohteita on kuvattu artikkelissa 1 sivulla 90. Kuviossa  
mallinnetaan erilaisia intressejä, jotka näkyvät toimituksen ja työssä ja erilais-
ten intressien yhteensovittamista päivittäisessä työssä. Päivittäisistä neuvot-
teluista käytetään käsitettä kiistanalaisten neuvottelujen kenttä. Artikkelissa 1 
on kuvattu miten neuvottelujen kenttä materialisoituu konkreettisina häiriöinä 
toiminnassa.

Kuva 5. Helsingin Sanomat toimintajärjestelmien verkossa.
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Kuvaan viisi on kirjattu eri toimijoiden pääintressit. Käytännössä ne usein se-
koittuvat, ja erilaisten intressien yhteensovittamiseksi tarvitaan jatkuvia neu-
votteluja esimerkiksi siitä, mikä on päivittäin uutisille ja ilmoituksille varatta-
vien tilojen suhde ja muoto tai miten painoaikataulu sovitellaan toimituksen ja 
jakelun vastakkaisten tarpeiden mukaan. Toiminnan kohde on myös sisäisesti 
ristiriitainen – esimerkiksi resurssien ja laadun välinen ristiriita sekä erilaiset 
käsitykset journalistisesta sisällöstä aiheuttavat häiriöitä ja jännitteitä.

Kaikissa tässä tutkimuksessa esitetyissä kehittämishankkeissa toimituksen 
käsitys siitä, koska he olivat onnistuneet työssään – kuten haastattelukysymys 
kuului – ei ollut suinkaan yhtenäinen. Erilaiset tavoitteet ja journalismin histo-
rialliset kerrostumat näkyivät vastauksissa ja jokaisen tutkimus- ja kehittämis-
hankkeen laboratorioistunnoissa selvästi.

Hajanaisin käsitys työn kohteessa (kts. artikkeli 4) oli ”Sanomalehden” 
toimituksella sekä painetussa lehdessä että verkossa. Sen kiteytti toimittajan 
haastatteluvastaus:

“Jokainen tekee omalle mallilukijalleen. Jokaisella on oma hen kilö
kohtainen käsitys siitä. Se on tullut näissä kaikissa ryhmätöissä hir
veen hyvin selville, että me tehdään jokainen omaa. Meil on jokaisel
la oma kuvitelma siitä, mikä se on … Jokaisella on täysin oma käsitys 
siitä.” (Toimittajan haastattelu vuonna 2007).

Toiminnan kohteen laajenemisen vaikeus vain omien uutisaiheiden valinnasta 
ja oman tekstin kirjoittamisesta pysyvien lukijasuhteiden luomiseen kustanta-
jan tavoitteiden mukaisesti näkyi selvästi ”Erikoislehdessä” ja ”Sanomalehden” 
verkkosivuston kehittämishankkeissa. Molemmissa hankkeissa kustantajan 
tavoitteena oli selkeästi levikin nostaminen muuttamalla journalistista sisäl-
töä lukijoita enemmän kiinnostavaan suuntaan. Tarkoituksena ei ollut luopua 
asiasisällöistä, vaan kehittää juttujen kirjoittamisen tapaa, tuoda uusia aiheita 
ja näkökulmia ja uudistaa myös visuaalista muotoa. Mediayritysten johto ei an-
tanut mitään tarkkoja ohjeita toimituksille miten muutos toteutettaisiin, vaan 
otti tutkijat mukaan uudistamistyön avuksi etsimään sisällön kehittämisen kei-
noja mediakonseptin käsitteen kautta yhdessä toimitusten kanssa (artikkelit 4 
ja 6 sekä luku 7).

3.1.3.3 Ristiriidat ja häiriöt

Ristiriita ilmenee kaiken inhimillisen toiminnan kaksinaisluonteessa eli yksilöl-
listen tekojen ja toimintajärjestelmien välillä sekä vaihto- ja käyttöarvon välillä 
(Engeström, 1987). Uudet laadulliset kehitysvaiheet ja toiminnan muodot ilme-
nevät ratkaisuina vanhan toimintatavan ristiriitoihin. Ristiriidat eivät siis ole 
vain toiminnan väistämätön osa, vaan toiminnan laadullinen muutos perustuu 
ristiriitojen syntymiseen ja ratkaisemiseen (Ilyenkov, 1982). Ristiriitoja analy-
soimalla voidaan jäljittää toiminnan kehityshistoria.

Ristiriidat ovat jännitteitä vastakkaisiin suuntiin vetävien voimien välillä. 
Niiden kehkeytyminen ilmenee käytännössä poikkeamina normaalista: häiriöi-
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nä, katkoksina, jännitteinä tai myös uusina oivalluksina ja innovaatioina. Jokai-
nen uusi teko tai tapa tehdä työtä saa alkunsa jonkun yksilöllisen ihmisen aloit-
teesta ja sen aiheuttamista jännitteistä: 

”Todellisuudessa tapahtuu aina niin, että ilmiö, josta myöhemmin 
tulee universaali, saa alkunsa yksilöllisenä, erityisenä ilmiönä poik
keuk sena sääntöön … Sen takia jokainen uusi työssä tapahtuva edis
tysaskel, jokainen uusi ihmisen tekojen uusi muoto tuotannossa, 
ilme nee ensin poikkeamana aikaisemmin hyväksytystä, normeista, 
ennen kuin siitä tulee yleisesti hyväksytty ja tunnistettu” (Ilyenkov, 
1982, 83–4)10.

Ristiriidat nähdään muutoksen käynnistäjinä ja ne nousevat esiin kun työpro-
sessiin tulee ulkopuolta uusia tekijöitä, esimerkiksi kilpailutilanne muuttuu, 
jolloin toiminnan kohdetta täytyy rakentaa uudelleen. Vastaavasti uudet työ-
välineet, esimerkiksi tietotekniikka, voivat aiheuttaa ristiriidan uuden ja van-
han työtavan välillä – esimerkkinä ”Sanomalehden” printtilehden siirtyminen 
verkko julkaisemiseen.

Engeström (1987) on mallintanut ristiriidat neljään eri tasoon. Ensimmäi-
sen asteen ristiriita vaikuttaa toimintajärjestelmän jokaisen osatekijän kaksois-
luonteena, työn vaihto- ja käyttöarvon välillä. Esimerkkinä vaikkapa ratkaisut, 
joista on välittömiä lisäkuluja organisaatiolle (vaihtoarvo), mutta toisaalta ne 
hyödyntävät tuotantoa pitemmän päälle (käyttöarvo).

Toisen asteen ristiriidat syntyvät, kun toimintajärjestelmän jokin osateki-
jä muuttuu laadullisesti ulkopuolisen vaikutuksen takia. Esimerkiksi Englannin 
lehtitaloissa uuden tekniikan tuomat ositetun työnjaon purkamisen paineet tör-
mäsivät voimakkaasti vanhoihin ay-liikkeen sääntöihin 1980-luvulla (McLough-
lin ja Clark, 1998). Omistajien vaatimus paremmasta tuottavuudesta ja uuden 
teknologian hyödyntämisestä törmäsi vanhoihin työtapoihin ja vanhaan työn-
jakoon toimituksen ja kirjatyöntekijöiden välillä ja pitkäaikaista lakkoa sovitte-
livat niin poliisit kuin palomiehet.

Kolmannen asteen ristiriita syntyy, kun uusi toimintatapa otetaan käyttöön. 
Se on jännite uuden toimintatavan ja vanhan käytännön välillä. Esimerkkinä 
kahden eri työkulttuurin, toimituksen ja tuotannon, yhdistyminen uusissa digi-
taalisessa julkaisuissa toimituksessa, tai useiden eri osastojen henkilökunnasta 
muodostetun tiimin törmäys vanhoihin organisaatio- ja linjarakenteisiin.

Neljännen asteen ristiriita syntyy uudistuneen keskustoiminnan ja sen naa-
puritoimintojen välillä. Esimerkkinä kaupallisen mediayritysten älähtäminen 
Yleisradion verkkopalvelujen laajentumisesta 2010.

Ristiriitoja ja häiriöitä on Toikan (1993) ja Norroksen (1996) ja Engeströ-
min (1996b; Engeström ja Middleton, 1996) 1990-luvun tutkimusten jälkeen 
käytetty erityisesti työhyvinvoinnin ja  toiminnan teoriaan perustuvassa tutki-
muksessa (Ala-Laurinaho, et al., 2009; Launis ja Pihlaja, 2006). Työhyvinvoin-

10 Käännös kirjoittajan.
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nin tutkijat muistuttavat, että organisaatioiden muutostilanteissa häiriöiden 
määrä lisääntyy. Häiriöt voivat olla laadullisesti erilaisia kuin aiemmat ja ne 
liittyvät usein työnjaon muutoksiin ja uuteen tietotekniikkaan. Jatkuvien häi-
riöiden selvittely aiheuttaa lisätyötä ja rasitusta, mitä Mäkitalo (2005) kutsuu 
häiriökuormitukseksi.11

Työpaikoilla häiriöt usein yksilöllistetään johtuviksi tiettyjen henkilöiden 
osaamattomuudesta, persoonallisuudesta tai henkilökemioista eikä niitä näh-
dä oireina pitkään jatkuneista toimintaympäristön muutokseen liittyvistä sys-
teemisistä ongelmista, joita voitaisiin käyttää keskustelun avaajina kohti uutta 
lähikehityksen vyöhykettä. Pihlaja ja Launis (2007) ovat kehitysvuoropuhelu-
menetelmän kehittäjän Mottia (1992) mukaellen kehittäneet alla olevan kaa-
vion kuusi, jossa kuvataan häiriöiden yksilö- ja järjestelmätasoisia ongelmien 
ratkaisumalleja. Heidän mukaansa kehittämishankkeissa on tärkeää siirtyä ns. 
henkilökemioista tai yksilöiden osaamattomuus-keskustelusta ongelmien ja 
häiriöiden historiallisten sekä systeemisten syiden analyysiin.

Muutos- ja mediakonseptilaboratoriossa häiriöt liitetään toisaalta histo rial-
lisesti muuttuvaan toimintatapaan, toimintaympäristön tuottamiin muutospai-
neisiin ja kuvataan toimintajärjestelmän mallin kautta systeemisinä ongelma-
kimppuina eikä työntekijöiden henkilökohtaisia puutteina.

Kuva 6. Yksilöllisestä tulkinnasta systeemiseen ongelmien ratkaisumalliin  
(Launis ja Pihlaja, 2005, 6).

11 Koistinen (2007) on tutkimuksessaan havainnoinut ja mallintanut uusmediayrityksen koko 
kehityskaaren häiriöiden ja niistä nousevien ristiriitojen ja uudistumisen ratkaisuvaihto-
ehtojen kautta.
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Tutkiessaan työhyvinvointia muutoksessa Launis ja Pihlaja (2006) ovat kehit-
täneet epäsynkronin käsitteen, joka kuvaa sitä miten organisaation eri osissa 
työn tekemisen tavoitteet ja tavat voivat edustaa historiallisesti erilaisia työ-
tyyppien vaiheita, kun organisaation eri osien toimintatavoissa tapahtuu muu-
toksia. Epäsynkronit näkyvät häiriöinä, uupumuksena, turhautumisena ja mui-
na työtyytyväisyyttä ja jaksamista vähentävinä tekijöinä.

Victor ja Boynton (1998) kuvaavat työtoiminnan historiallisten kehitys-
muotojen muutosta käsityöstä massaräätälöintiin ja yhteiskehittelyyn. Epä-
synkroni tarkoittaa esimerkiksi mediayrityksessä sitä, että johto ja markki-
nointi ovat segmentoimassa lehtiportfoliota yhä tarkemmin määritellyille 
kohderyhmille kun taas toimittajat haluavat jäädä luovana ja itsenäisenä pitä-
määnsä käsityömäiseen työtapaan. Sanomalehden verkkohankkeen mediakon-
septilaboratoriohankkeeseen mallinnettiin Victorin ja Boyntonin alla olevaan 
kaavioon toimittajien ja johdon epäsynkroneja ja esimerkkejä haastatteluot-
teista. Se toimi keskustelun avaajana toimituksen, yrityksen johdon ja markki-
noinnin välisestä problematiikasta. Kaavioon on kerätty sitaatteja useista eri 
kehittämishankkeista. Vasemmalla olevat sitaatit ovat johdon tai markkinoin-
nin, oikealla olevat toimittajien.

Kuva 7. Työn historialliset ilmenemismuodot mediaorganisaatioissa. 

Aikakauslehdissä tutkitaan ja profiloidaan yhä tarkemmin mahdollisia sisällös-
tä kiinnostuneita lukijoita, jotka myös houkuttelisivat ilmoittajia. Myös sano-
malehdissä käytetään mm. Risc- ja Value Graphics -menetelmiä apuna tiettyjä 
kohderyhmiä tavoiteltaessa, mutta toimittajat voivat kokea ohjeet ongelmalli-
siksi (Hujanen, 2004; Suhonen, 2006). Suurten sanomalehtien paino- ja jakelu-
prosessi perustuu massatuotantoon, mutta toimituksissa vallitsee vielä usein 
käsityömäinen “minun omaan tekstiini tai kuvaani” keskittyvä työtapa. Ei ihme 
jos häiriöitä ja jännitteitä alkaa mediaorganisaatiossa syntyä, kun ilmoitus- ja 
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levikkimarkkinointi puhuvat massaräätälöinnin ja markkinoinnin kielellä, toi-
mituksen johto prosessien parantamisesta ja toimittajat käsityömäisen työ-
tavan kielellä (kts. artikkelit 4 ja 6).

3.1.3.4 Käsikirjoitus ja rutiinit

Häiriö on aina poikkeama jostain yleisesti hyväksytystä tai odotetusta tavasta 
tai tavoitteesta toimia tai kommunikoida. Häiriöiden havainnointi ja luokittelu 
siis edellyttää, että on olemassa jokin yleinen, yhteisesti hyväksytty toiminta-
tapa, johon häiriöitä voidaan peilata. Mangham (1995) kuvaa käsikirjoitusta 
tiettynä rakenteena, joka sisältää oletuksia siitä miten käyttäytyä erilaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa. Usein siteerattu klassinen esimerkki käsikirjoitukses-
ta on ravintola, jossa tarjoilivat antavat ruokalistan, asiakkaat tilaavat häneltä 
ruokansa jne. tietyn yhteisen vakiokaavan mukaan (Nelson, 1985).

Kehittävässä työntutkimuksessa käsikirjoitusta on käytetty viittaamaan 
työtä ja vuorovaikutusta ohjaavaan joko julkilausuttuun tai julkilausumatto-
maan suunnitelmaan tai säännöstöön. Käsikirjoitusta voidaan työyhteisössä 
muunnella ja sitä voidaan noudattaa myös eri tavoin. Muutostilanteissa käsi-
kirjoitus voi olla epäselvä tai häiriöaltis (Engeström, 1995a, 94). Käsikirjoitus 
voi toimia rajoittavana sääntönä tai mahdollistavana välineenä tilanteesta riip-
puen. 

Käsikirjoitusta voi toiminnan teorian näkökulmasta pitää kulttuurihisto-
riallisina kiteytyksenä toiminnasta, jossa on kuvattu vuorovaikutusta käsit-
te levä suunnitelma, työnjako tai toimintaprosessin säännöt sekä mitä rooleja 
osanottajien odotetaan edustavan ja tekevän sekä sanovan toiminnan eri vai-
heissa. Käsikirjoitus voidaan nähdä toisaalta yleisinä normatiivisina kulttuuri-
sina sääntöinä (Abelson, 1981) ja toisaalta yhtä tärkeää on kohdistaa tutkimus-
ta siihen miten käsikirjoituksia otetaan käyttöön, miten niitä muokataan tai 
vastustetaan ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa.

Organisaatio- ja kognitiotutkimuksessa käsikirjoitusten eli skriptien syn-
tyminen ja omaksuminen on perustavaa laatua oleva tutkimuskysymys (Poole 
ja Desanctis, 1990). Heidän mukaansa käsikirjoitus on yksi skeeman alalajeis-
ta ja se tarkoittaa erityistä kognitiivista rakennetta, joka sisältää oletuksia siitä 
miten käyttäytyä tietyissä tilanteissa ja konteksteissa. Käsikirjoitukset auttavat 
ymmärtämisessä, koordinoinnissa ja tehtävistä suoriutumisesta ja ne auttavat 
käyttäytymään odotetulla tavalla esimerkiksi kokouksissa (Helle, 2005). Orga-
nisaation toiminnan vakiintumisen kannalta on tärkeää, että organisaation jä-
senet pystyvät luomaan interaktiivisia käsikirjoituksia yhteistoimintansa tueksi 
(Mangham, 1995).

Organisaatiotutkijat ovat huomauttaneet siitä, että vaikka yrityksen johto 
käsikirjoittaa organisaatioita missioilla, strategioilla ja arvoilla niin tosiasiassa 
organisaatioissa noudatetaan useita esim. taloushallinnon, markkinoinnin tai 
tuottamia käsikirjoituksia (Kornberger, Clegg ja Carter, 2005). Uudet tai mur-
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roksessa olevat organisaatiot ovat kiinnostavia käsikirjoitusten tutkimuksen 
kannalta (Poole ja Desanctis, 1990), kun uudet ihmiset tai muuttuvat organi-
saatiot yrittävät päästä selville yhteisistä tavoitteista ja menettelytavoista. Roo-
lit tai niiden taustalla olevat käsikirjoitukset ovat muuttuvia ja muutettavissa 
muistuttavat Sabel ja Zeitlin (2004). Toimijoiden omat reflektoinnit ja tulkinta, 
koskien erityisesti jäykkiä rajoituksia tai poliittisia liittoutumia, vaikuttavat rat-
kaisevasti strategisiin valintoihin. Nämä valinnat taas vaikuttavat muiden toi-
mijoiden valintoihin ja toimintaympäristöön. Näin toimijat ja toimintaympäris-
tö muuttuvat vuorovaikutuksessa. 

Haavisto (2002) on oikeudenkäyntimenettelyn muutoksia tutkiessaan 
käyttänyt käsikirjoituksen käsitettä. Huomion kohteena on ollut erityisesti se, 
miten osallistujat konstruoivat käsikirjoituksen päivittäisessä käytännössä, 
kun oikeudenkäynnin muutosten myötä ei olekaan enää käytössä valmista yk-
sityiskohtaista toiminnan käsikirjoitusta. Tuomioistuimen käsikirjoituksen (le-
gal  script) voi Haaviston (emt., 140–141) mukaan jakaa kahteen eri tasoon tai 
näkökulmaan. Ensinnäkin on olemassa esimerkiksi lainsäätäjien laatima oikeu-
denkäyntijärjestys ja toisaalta se käsikirjoitus, joka syntyy paikallisesti oikeu-
denkäyntien toteuttamisen kautta. 

Haaviston mukaan paikalliset käsikirjoitukset näyttävät käytännössä ole-
van ratkaisevia oikeudenkäyntien prosessien muotoutumisessa. Varsinkin 
muutosvaiheissa tämä on tavallista. Oikeudenkäynnin käsikirjoitus on tuomio-
istuinten työn kriittinen osa, sillä tuomarilla työllä on Haaviston mukaan kak-
sinaisluonne. Toisaalta hän vastaa oikeudenkäyntiprosessin sujumisesta ja toi-
saalta oikeudenkäynnissä tuotettavasta juridisesta päätöksestä – tuomiosta tai 
sovittelusta. Siksi Haaviston mukaan tuomioistuinten käsikirjoituksen tutkimus 
on keskeistä.

Käsikirjoituksen käsite liittyy myös rutiinin käsitteeseen, joilla tarkoitetaan 
pysyviksi käytännöiksi vakiintuneita tekoja. Leontjev (1978, 1981) puolestaan 
kutsuu vakiintuneiksi, implisiittisiksi teoksi kiteytyneitä tekoja operaatioik-
si. Nelson ja Winter (1982; 1991; kts. Miettinen ja Virkkunen, 2005, 440–441) 
ovat evolutionaarisessa organisaatioteoriassaan korostaneet ja on painottaneet 
rutiininen merkitystä ja pysyvyyttä, samoin neoinstitutionaalinen organisaatio-
tutkimus (Powell ja DiMaggio, 1991; Scott, 1991) mukaan sen piirissä on kui-
tenkin kiinnitetty vähemmän huomiota muutokseen ja siihen miten uudet ru-
tiinit syntyvät. Hänen mukaansa neo-institutionaalinen organisaatiotutkimus 
unohtaa tapojen ja tekojen reproduktiivisen funktion ja sivuuttaa sen miten ih-
miset pyrkivät tietoisesti ymmärtämään ja uudistamaan toiminnan rutiineja ja 
näin neo-institutionaalinen organisaatioteoria ohittaa inhimillisen toimijuuden 
mahdollisuuden katsoa tulevaisuuteen ja muuttaa toimintatapoja (emt., 442).

Rutiinit tai käsikirjoitukset eivät ole vain ihmisen pään sisäisiä prosesseja 
tai sanattomia sosiaalisia sopimuksia. Miettinen ja Virkkunen (emt., 441–442) 
siteeraavat Latouria (1991), joka korostaa sitä, että sosiaalisen järjestyksen ja 
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jatkuvuuden perustana eivät ole niinkään abstraktit normit, arvot, roolit, jaetut 
merkitykset vaan pikemminkin kestävät materiaaliset entiteetit kuten raken-
nukset koneet, luokittelujärjestelmät, liikennejärjestelmät, kirjastot, psykologi-
set testit tai taide.

Toiminnan teoreettinen lähestymistapa auttaa Virkkusen ja Miettinen mu-
kaan toimintajärjestelmän käsitteen kautta ylittämään rutiinin käsitteen on-
gelmia. Toimintajärjestelmässä on keskeistä toimijoiden toiminnan kohteen 
välinen dynaaminen suhde, joka auttaa ymmärtämään rutiinien muuttumista. 
Toiseksi toiminnan teoria korostaa yleisten, yksittäisiä tilanteita ylittävien ar-
tefaktien tai käsikirjoitusten sekä paikallisten tekojen välistä dynaamista ja jat-
kuvaa jännitettä. Tämän jännitteen ymmärtäminen on oleellista, jotta voitaisiin 
ymmärtää yksilöiden tekojen muutoksia. Siksi rutiininen tulisi myös nousta tut-
kimuksen kohteeksi.

Organisaatioissa ihmisten täytyy sovittaa yhteen erilaisia intressejä, tavoit-
teita ja toimintatapoja, vakiinnuttaa niitä ja tuottaa niistä vähitellen yhteisesti 
hyväksyttyjä ja toteutettavia toiminnan tapoja. Voidaan puhua interaktiivisen 
sopeutumisen prosesseista, joiden avulla yhteensopivat merkitykset (coinci-
dent meanings) muuttuvat yhteen sovitetuksi toiminnaksi käyttäytymisen kä-
sikirjoituksen avulla. Tekemisen yhteensovittamisessa suunnittelusessiot ja 
erilaiset kokoukset ovat keinoja rakentaa yhteistä käsikirjoitusta (Poole, et al., 
2000, 216–217). 

Käsikirjoitusten ja rutiinien analyysiin ja purkamiseen paneudutaan muu-
tos- ja mediakonseptilaboratorioissa kahdella tasolla – käsitteellistämällä ja 
mallintamalla yhteisen toiminnan kohdetta ja toisaalta luomalla sen toteutta-
mista varten uusia toimintatapoja, joita testataan käytännössä pilottihankkeis-
sa ja kokemusten jälkeen tarvittaessa muutetaan ja vakiinnutetaan uudeksi toi-
minnan kohteeksi, käsikirjoitukseksi tai rutiineiksi muuttuviksi säännöiksi. 

Rutiinit voivat sekä estää että auttaa muutosta. Vakiintuneet, ääneen lau-
sumattomat tavat tehdä työtä voivat estää muutoksen toteuttamista, mutta toi-
saalta muutokset vakiinnutetaan rutiineiksi muuttuvien tekojen kautta. Avaa-
malla ja reflektoimalla rutiineja organisaation toiminnassa sekä jäljittämällä 
niiden historiallista muotoutumista avataan rikas keskustelu organisaation ta-
vasta toimia ja muutoksen mahdollisuuksista (Feldman, 2002; 2000).

Sanoma- ja aikakauslehdissä on vuosikymmenten myötä vakiintunut tiet-
tyjä ääneen lausumattomia toimintatapoja, jotka ovat muodostuneet käsikir-
joitukseksi. Esimerkiksi ”Erikoislehdessä”, kuten monissa muissakin aikakaus-
lehdissä, tapana oli, että aineisto valmistuu kulloisenkiin numeroon viime 
tipassa ja taittaja/AD sekä toimitussihteeri sankarillisesti yötä myöten kasaavat 
tuotteen myöhässä tulevista kuvista ja teksteistä. Tämän rutiinin avaaminen 
kaik kien toimijoiden työaika-analyysin avulla ”Erikoislehden” mediakonsepti-
laboratoriossa ja sen vaikutukset havahduttivat osallistujat pohtimaan työpro-
sessien muuttamisen tarpeellisuutta. 
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Helsingin Sanomien kotimaan osastolla puolestaan pohdittiin miksi aamu-
vuoron uutispäällikköä sanottiin listamieheksi. Nimi johtui siitä, että hän joutui 
käymään läpi tusinan verran erilaisia juttulistoja joka aamu saadakseen selvil-
le mitä eri puolilla kotimaan osastoa oltiin tekemässä. Juttulistojen määrä oli 
kasvanut vuosien varrella huomaamatta. Suunnittelevan työtavan vakiinnut-
tamiseksi tarvittiin kuitenkin vain muutama juttulista, joista yksi kuvasi mitä 
seuraavana päivänä oli tulossa, toinen seuraavalla viikolla oli tulossa ja kolmas 
pidemmän tähtäimen juttusuunnitelmia. Myös aluetoimitukset päivittivät juttu-
aiheensa em. listoihin. Listoja päivitettiin säännöllisesti, ettei sinne jäänyt roik-
kumaan jo tehtyjä juttuja tai hylättyjä juttuaiheita (kts. Helle, 2004).

Käsikirjoitusten julkituominen ja muuttaminen on vaikeaa, sillä kyseessä 
ovat joskus ns. saavutetut edut, joista ollaan haluttomia luopumaan. ”Erikois-
lehdessä” toimitussihteeri sai työruuhkasta korvaukseksi seuraavalle viikolle 
lähes viikon ylityövapaan, minkä ansiosta seuraavan kuukauden numeron val-
mistuminen oli taas myöhässä. 

Usein käsikirjoitus on niin rutiininomainen, ettei sitä on vaikea tunnistaa, 
analysoida tai muuttaa. Manghamin (1995, 495) mukaan ihmiset pyrkivät siir-
tymään muutostilanteiden mukana käyttöönotetuista suhteellisen joustavista 
käsikirjoituksista takaisin vanhoihin ja vakiintuneisiin käsikirjoituksiin. Niistä 
tulee helposti taas ainoita ja kyseenalaistamattomia tapoja toimia. Siksi muu-
toksen johtaminen ja läpivieminen vie paljon aikaa ja energiaa kuten esitellyis-
sä tutkimus- ja kehittämishankkeissa huomattiin.

Sanomalehtien muuttaessa sisältöään verkkoon ja koko työrytmin muuttu-
essa törmäsimme ”Sanomalehden” tutkimushankkeessa käsikirjoitukseen esi-
merkiksi niin, että vaikka toimituksessa oli käytössä työvuorolista niin aamui-
sin väkeä ei ollut paikalla sen edellyttämää määrää. Toimittajat eivät usein 
ilmoittaneet menoistaan ja tuloistaan ja työnjohto valitti pitkään väen puutteen 
estävän toiminnan kehittämisen. Yhdessä tehty työvuorojen ja työtehtävien 
analyysi kuitenkin paljasti, että vuosien varrella toimittajille oli kertynyt erilai-
sia tuottaja-, ulkoasu- yms. tehtäviä tai he käyttivät paljon aikaa lähdeverkoston 
ylläpitoon. Päivittäiseen uutistyöhön ei riittänyt kuin neljäsosa toimittajista.

Thurman ja Myllylahti (2009) havaitsivat myös miten siirryttäessä paperi-
lehdestä verkkojournalismiin oli vaikeaa luopua tutusta käsikirjoituksesta ja 
aikataulusta. Vaikka ”Sanomalehti” ilmestyi enää vain verkkolehtenä, niin kol-
masosa toimittajista piti kiinni vanhasta paperilehden aikataulusta: he ilmoit-
tavat aamulla uutispäällikölle mistä aikovat kirjoittaa ja jättivät juttunsa päivä-
vuoron jälkeen neljän viiden maissa. Sama ilmiö on havaittu myös saksalaisissa 
sanomalehdissä (Quandt, 2008).

3.1.3.5 Materiaalinen välittyneisyys ja artefaktit

Toiminnan teoria korostaa inhimillisen toiminnan materiaalista ja välittynyttä 
luonnetta. Vygotsky (1978) nosti esiin kulttuurisesti muotoutuneiden välinei-



58 Toimitustyö muutoksessa

den (puhe ja työkalut) merkityksen inhimillisessä toiminnassa. Ne mahdollista-
vat toiminnan reflektoinnin ja omien tekojen säätelyn. Ajatus välittyneisyydes-
tä ylittää subjektin ja kohteen, filosofian ideaalisen ja materiaalisen kahtiajaon 
(Ilyenkov, 1977a), sillä inhimillinen tietoisuus kehittyy sisäistämällä, käyttämäl-
lä ja kehittämällä kulttuurisia artefakteja. Ideaalinen saa materiaalien muodon 
kulttuurisesti kehiteltyinä ja jaettuina esineinä. Ideaali on siis yhteiskunnallista, 
käytännöllistä ja sosiaalista. Myös Leontjev (1977) korosti kohteen materiaali-
sen ja ideaalisen puolen ykseyttä eli kohteen samanaikaista kaksinaisluonnetta. 

Välineiden merkityksen tärkeyttä korostetaan myös sosiaalisessa tieteen 
ja teknologian tutkimuksessa ja toimijaverkkoteoriassa. Sismondo (1996) on 
esittänyt heterogeenista konstruktivismia uudeksi tieteen tutkimuksen lähes-
tymistavaksi. Tutkimuksen kohteeksi otetaan artefaktin konstruointi – tapa jol-
la sosiaaliset suhteet, artefaktit, luonto ja näiden väliset suhteet muotoutuvat 
ennen kuin kohde saa vakiintuneen materiaalisen muodon (Latour, 1996; Law, 
2002a; Miettinen ja Virkkunen, 2005) Journalismin tutkimuksessa teknologian 
muuttuminen ja erityisesti digitalisoinnin tuomien välineiden mahdollisuudet 
(ja uhat) ovat kiinnostava tutkimusesimerkki. Mutta kyseessä voivat olla myös 
hyvinkin perinteiset välineet, toimitusjärjestelmä, muistiinpanovälineet, suun-
nittelutaulut, kamerapuhelin jne., joilla voi olla merkittävä vaikutus journalis-
miin, journalistiseen työhön ja niiden muutoksiin. 

Myös pragmatismi ja erityisesti Deweyn (1999) ajattelu on lähellä toimin-
nan teorian käsityksiä artefaktien merkityksestä ja luonteesta. Miettisen (2001) 
mukaan toiminnan teoria, toimijaverkkoteoria ja Dewey ovat samaa mieltä sii-
tä, että artefaktit kantavat itsessään inhimillistä tarkoitusta ja kognitiivisia nor-
meja ja ovat erottamaton osa inhimillistä toimijuutta. 

Toiminnan teoriassa kohde ja välineet ovat erottamattomassa suhteessa 
toisiinsa. Tietoisuus ja tavoitteellisuus ovat kulttuuristen artefaktien välittämiä 
ja ne muotoutuvat sisäisen ja ulkoisen toiminnan vuorovaikutuksena. Yksilö si-
säistää kehittyessään kulttuurisia välineitä (kieli, työkalut, mallit ja represen-
taatiot). Samalla tapahtuu ulkoistamista, jossa ajattelu ja toiminta esineellistyy 
työn (tai taiteen) tuotoksiksi ja kulttuurisia välineitä edelleen muunnellaan ja 
kehitellään. 

Wartofsky (1979) on mallintanut artefaktit kolmeen tasoon. Ensimmäisellä 
tasolla ovat primaariset artefaktit, kuten vasara tai kynä, joita käytetään työvä-
lineinä. Toinen taso muodostuu primäärien artefaktien reflektiosta tai symbo-
leista, esimerkkinä ensimmäisen tason työvälineiden käyttöön opastavat ohje-
kirjat, kuvat tai työtä kuvaavat mallit. Niitä käytetään koulutuksen, ongelman 
ratkaisun tai reflektion apuvälineinä. Kolmannen tason artefaktit eli imaginaa-
riset artefakti löytyvät Wartofskyn mukaan esim. taiteesta, sosiaalis-poliittisista 
visioista tai tieteellisistä paradigmoista. Ne viittaavat tulevaisuuteen, toiminnan 
uuden kohteen mallintamiseen.
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Engeström käyttää Wartofskyn ensimmäisen asteen artefaktista käsitettä 
mitä-väline, joka kuvaa mitä työssä tehdään (Engeström, 1990). Hän jakaa War-
tofskyn toiseen asteen artefaktien kahteen ryhmään. Miten-artefaktit (esim. 
opaskirja) kertovat miten ensimmäisen tason välineet toimivat niin kuin toimi-
vat. Miksi-välineet puolestaan auttavat selittämään miksi asioita tehdään jolla-
kin tietyllä tavalla.

Tulevaisuuteen, uuden kohteen saavuttamiseen tähtäävät välineet Enge-
ström on nimennyt minne-välineiksi. Ne vastaavat Wartofskyn kolmannen ta-
son välineitä. 

Mediakonsepti- ja muutoslaboratorioissa toimitaan välineiden kaikilla eri 
tasoilla. Tietokoneet, puhelimet ja muut laitteet ovat ensimmäinen tason mitä-
välineitä. Sivukartta, ja juttutyypit ovat toisen tason miten-välineitä. Miksi-vä-
lineitä ovat yrityksen budjetti- tai lukijatavoitteet tai mallilukija, jotka ohjaavat 
resursseja ja toimituksen työtä. Tasa-arvoinen kansalaisten yhdenvertaisuuteen 
perustuva yhteiskunta voisi näyttää suuntaa minne journalismi olisi menossa ja 
toimisi näin kolmannen tason välineenä.

Tärkeä artefakteihin ja muutoslaboratorion liittyvä käsite on myös Starin 
(1989; Star ja Griesemer, 1989) rajakohteen (boundary object) käsite Star tar-
koittaa työkaluja, joilla voidaan ylittää esimerkiksi tutkijoiden ja työntekijöiden 
tai menneisyyden ja tulevaisuuden välisiä rajoja. Esimerkkinä rajakohteista hän 
käyttää seinätauluja, karttoja, lomakkeita jne., joita käytetään paljon myös toi-
minnan teorian kehittämishankkeissa.

Esimerkki rajakohteesta oli yritys toteuttaa palautejärjestelmää Helsin-
gin Sanomien kotimaan osastolla. Tutkija ehdotti laboratorioistunnossa, että 
toimitus ryhtyisi systemaattisesti käymään läpi palautetta toimituksen viikko-
kokouksissa. Hän pyysi toimituksen sihteeriltä listan työntekijöiden nimistä 
aakkosjärjestyksessä ja laittoi listan nuppineulalla toimituksen kokouspöydän 
viereiseen sermiin. Toimittajat ryhtyivät vuorotellen antamaan palautetta edel-
lisen viikon jutuista ja vaikka esimies vaihtui hieman enemmän yksilöllistä työ-
tapaa edustavaksi toimitus eteni listan mukaan, kunnes eräänä tiistaipäivänä 
huomasin, ettei viikkokokouksessa toimittajat eivät enää esitä palautetta. Myös 
toimittajien nimilista oli hävinnyt seinältä. Ihmettelin asiaa, kunnes muistin, 
että edellisellä viikolla aakkosjärjestyksessä viimeinen toimittaja oli antanut 
palautetta. Uutispäällikkö oli sitten poistanut listan seinältä. Mutta siihen asti 
lista oli toiminut toimintaa ohjaavana rajakohteena toimituksen ja esimiehen 
välillä.

3.1.3.6 Ekspansiivinen oppiminen

Toiminnan kohteen arviointi ja uuden kohteen hahmottelu on keskeisessä ase-
massa kehittävään työntutkimukseen perustuvissa kehittämishankkeissa. Enge-
ström käyttää ekspansiivisen oppimisen käsitettä ja syklimallia kuvatessaan or-
ganisaation oppimisen ja kehittämisen vaiheita. Toiminnan kohdetta kriittisesti 
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uudelleen arvioivaa ja kehittävää, innovatiivista oppimista voidaan hänen mu-
kaan kutsua ekspansiiviseksi oppimiseksi. Oppimisen kohteena on kokonainen 
toimintajärjestelmä ja sen laadullinen muutos, jonka totuttamiseksi tarvitaan 
kollektiivista ja pitkäkestoista oppimisprosessia (Engeström, 1987, 1995a).

Kuva 8. Ekspansiivisen oppimisen sykli (Engeström, 1987, 189; Virkkunen ja 
Ahonen, 2007, 23).

Ideaalityyppinen oppimissykli muodostuu seuraavista oppimisteoista: 
1. Nykyisen toiminnan kyseenalaistaminen.
2. Nykytoiminnan ristiriitojen analyysi historiaan ja teoreettiseen kirjalli-

suuteen perehtymällä sekä empiirisin havainnoin.
3. Uuden toimintatavan mallintaminen.
4. Mallin tarkastelu ja koettelu ajatuskokein ja käytännössä.
5. Uuden toimintatavan käyttöönottaminen ja rikastaminen käytännössä.
6. Muutosprosessin reflektio ja arviointi.
7. Uuden toimintatavan vakiinnuttaminen uusiksi käytännöiksi.

Ekspansiivinen oppiminen merkitsee usein monivuotista muutosprosessia, joko 
yhtenäistä tai useita toisiaan seuraavia lyhyempiä kehityssyklejä. Oppimissykli 
voi olla myös epätäydellinen, se voi olla kaventuva tai jäädä kesken tai kääntyä 
taaksepäin jolloin palataan vanhaan toimintatapaan. Kehitys ei ole yksinkertai-
nen lineaarinen polku huonommasta parempaan toimintatapaan. Siksi kehit-
tämisen syklien kaventumisen tai katkeamisen mahdollisuus on myös otettava 
huomioon kehittämissyklejä tutkittaessa. 
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Virkkunen (1995) käyttikin työsuojelutarkastajien työn muutoksia tutkies-
saan käsitettä käänne, joka voi kuvata sekä edistymistä että taantumista. Poole 
(2000, 237) on organisaation muutoksia tutkiessaan käyttänyt käsitettä kat-
koskohta (breakpoint) kuvaamaan tilanteita, joissa kehittämisen progression 
katkaisee odottamaton tapahtuma tai ulkopuolelta tuleva shokki. Toisenlainen 
katkos syntyy, kun kehittämisen suunta muuttuu kokonaan (Engeström, Kero-
suo ja Kajamaa, 2007, 321). 

Toiminnan kohteen kriittinen tarkastelu ja uudelleen määrittely on eks-
pansiivisen oppimisen ydinsisältö. Käytännön elämässä täydellistä yksimieli-
syyttä toimintajärjestelmän kohteen saavuttamisen tavoista tuskin vallitsee. 
Monimutkaisessa työnjaossa toiminnan kohde on usein hämärtynyt ja se jakau-
tuu toistensa kanssa ristiriitaisiin osakohteisiin. Toiminnan kohde on historial-
lisesti muuttuva, siksi toiminnan kohteen analyysilla ja uudelleen muotoilulla 
on keskeinen asema kehittävän työntutkimuksen hankkeissa, joiden avulla py-
ritään hahmottamaan lähitulevaisuuden toimintamahdollisuuksia eli lähikehi-
tyksen vyöhykettä. 

Ekspansiivisen syklin erottaa monista muista muutoksen syklimalleista 
(Carr, 1986; Heikkinen, 1999; Kolb, 1984), mm. sen ajallis-historiallinen ulot-
tuvuus nykyisyydestä menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Lisäksi sen ekspansii-
vinen potentiaali tarkoittaa, että tuleva toiminta tai toimintatapa ei ole ulkoa 
annettu, vaan se rakennetaan yhteistyössä toimijoiden kanssa tarkastelemalla 
kriittisesti nykyistä toimintatapaa, sen häiriöitä ja ristiriitoja.

Ekspansiivisen syklin viimeisiä vaiheita – uuden toiminnan vakiinnuttamis-
ta ja sen reflektiota – voi pitää muutoshankkeiden koetinkivenä. Uusi toiminta-
tapa on ’annetun tulevan’ ja yhdessä luodun’ tulevan mallinnettu, ristiriitainen 
kooste, jonka käytännön sovellutukset ajan mittaan voivat yllättää myös tutki-
jan/kehittäjän (Engeström, 1987, 289–290).

Vakiinnuttamisen vaiheessa on monia siirtymiä, jotka Engeström on jaka-
nut kolmeen päävaiheeseen (emt., 190). Ensimmäisessä vaiheessa kehitetyt 
uudet välineet otetaan systemaattisesti käyttöön ja niiden käyttöä laajenne-
taan. Toisessa vaiheessa muutoksen onnistumisen kannalta on oleellista, että 
saadaan aikaan ja vakiinnutetaan muutosta tukeva infrastruktuuri: työnjako, 
työvälineet, säännöt ja yhteistyö ympäröivien toimijoiden kanssa. Kolmannes-
sa vaiheessa voi näyttää siltä, että kehittämisen ja muutoksen intensiteetti al-
kaa laimentua ja muuntua toimintajärjestelmän eri osissa erilaisiksi tai uuden-
laisiksi työn teon välineiksi, jotka eivät välttämättä enää paljonkaan muistuta 
suunniteltuja alkuperäisiä välineitä, käsitteitä tai malleja. Uusi työtapa vakiin-
tuu, tai palautuu vähitellen vanhaan (Engeström, Kerosuo ja Kajamaa, 2008).

Holzkampin ja Engeströmin oppimisen teorioita soveltanut Ahonen (2008) 
on mallintanut ja kehittänyt työhön perustuvan oppimista ja toimijuutta ja sen 
teoreettista pohjaa. Tietotekniikan tuoma jatkuva uusien tuotteiden ja palve-
lujen tuottaminen edellyttää erilaista tapaa tarkastella oppimista kuin vakiin-
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tuneessa toiminnassa. Ahosen mukaan oppimista ei pitäisi enää tarkastella 
universaalina prosessina, irrallisena yrityksen strategiasta, tuotteista tai asiak-
kaista. 

Kun tuotantotapa uudistuu myös oppimisen keskeiset kohteet muuttuvat. 
Ahosen (2008) mukaan teknologian tarjoamat mahdollisuudet massaräätälöin-
tiin muuttavat ja nopeuttavat oppimishaasteita. Toiminnan uusiutuva kohde 
on myös jatkuvan oppimisen kohde. Uusiutuvat ja uudet tuotteet on hallittava 
palvelun ja liiketoiminnan kehityksen osana. Samalla tapahtuu siirtymä enna-
kolta määritellystä oppimisesta etsivään oppimiseen – hakemaan ratkaisuja on-
gelmiin, jotka määritellään yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa. Ongelmat 
ja oppimishaasteet liittyvät määrätietoiseen, muuttuvan strategisen toiminnan 
toteuttamiseen tarvittavien ratkaisuvaihtoehtojen etsintään. Ahosen tutki-
muksessa oppimista ja oppimiskäytäntöjä ryhdyttiin kehittämään paikallisesti 
toimijoiden luomissa kehittäjäyhteisöissä eikä enää erillisen koulutusosaston 
tuottamalla kurssimuotoisella opetuksella, sillä oppiminen on ongelmien löytä-
mistä ja ratkaisujen kehittämistä ongelmiin, joihin ei ole valmista vastausta. 

Muuttuvat työn tekemisen tavat edellyttävät uudenlaista käsitystä oppimi-
sesta, työn organisoinnin tavoista, asiantuntijuudesta ja johtamisesta (Victor ja 
Boynton, 1998). Myös Pihlajan (2005) mukaan oppimisen kohde muuttuu toi-
minnan kohteen muuttuessa. Pihlaja on kehittänyt käsitteen organisaation op-
pimisjärjestelmä, jolla ylläpidetään ja kehitetään vallitsevaa tuotantojärjestel-
mää jonka sisältö vaihtelee työn historiallisten muutosvaiheiden mukaan. Siksi 
myös jokainen muutos- ja mediakonseptilaboratorio räätälöidään kunkin orga-
nisaation tilanteen mukaan, mutta soveltaen tiettyjä, edellä esiteltyjä toiminnan 
teorian peruskäsitteitä.

Ekspansiivisen oppimisen sykli ja sen vaiheet ovat muodostaneet pohjan 
tutkimuksessa esitellyille kehittämishankkeille ja niiden istunnoille (kts. luku 
7). Kaikissa muutoshankkeissa on aloitettu työn nykyisen kohteen eli media-
konseptin kriittisellä tarkastelulla. Ekspansiivisen sykliä mallia käytettiin te-
hokkaasti Helsingin Sanomien kotimaan osaston tutkimushankkeessa (kts. 
Helle, 2004 ja luku 4). Kyseessä oli muutoslaboratoriomenetelmän pilotti ja 
hankkeessa käytettiin paljon aikaa muidenkin käsitteiden teoreettisen opera-
tionalisointiin. Mediakonseptilaboratorioissa toiminnan teorian käsitteitä ei ole 
käyty läpi samalla perusteellisuudella ja siellä sovellettiin enemmän journalis-
tiseen työn ja journalismin sisällön kehittämiseen liittyviä mediatutkimuksen 
käsitteitä ja malleja (kts. luku 7 ja artikkelit 4 ja 6).

Uuden toiminta-ajatuksen ja työtavan vakiintuminen organisaation rutii-
neiksi ei tapahdu hetkessä, vaan on vuosia kestävän oppimisen, kokeilun ja va-
kiinnuttamisen tulos. Kehittämisen seuraamuksia ja vaikuttavuutta tutkitaan 
kuitenkin vähän (Engeström, Kerosuo ja Kajamaa, 2007; Pettigrew, 1995) eikä 
tässäkään tutkimuksessa esitettyjä kehittämishankkeita tutkittu hankkeiden 
loppumisen jälkeen vuotta pidempään. Helsingin Sanomissa seurattiin koti-
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maan osaston toimintaa vuosi muutoslaboratorion jälkeen havainnoimalla ja 
haastattelemalla. ”Erikoislehden” sisällön muutoksia on seurattu lukemalla 
lehteä ja analysoimalla millaisiksi mediakonseptilaboratoriossa kehitetyt juttu-
tyypit ovat muotoutuneet ja ovatko ne tulleet yleensäkään käyttöön (Ruoranen, 
2010). Siksi ei voida sanoa millaisia seuraamuksia hankkeista oli pitkällä aika-
välillä ja onko ekspansiivisen oppimisen malli ja uusi toimintatapa pysynyt tai 
levinnyt organisaation muihin osiin tai unohtunut.

3.1.3.7 Lähikehityksen vyöhyke

Lähikehityksen vyöhyke koostuu niistä erilaisista mahdollisuuksista, joita or-
ganisaatiolla on toiminnan järjestämiseksi. Valitun kehityspolun ankkurointi 
organisaation pysyviksi arkisiksi teoiksi on muutos- ja mediakonseptilaborato-
rioissa keskeinen käsite ja kaiken kehittämisen suuri haaste. Vygotsky (1978) 
muotoili lähikehityksen vyöhykkeen oppimisen kontekstissa tarkoittamaan sitä 
ongelmanratkaisun kehitystasoa ja mahdollista kehitystä, jonka ongelmanrat-
kaisu tietävämpien aikuisten tai vertaisten kanssa tekee mahdolliseksi. Se min-
kä lapsi osaa nyt yhteistyössä muiden tietävämpien kanssa, sen hän osaa tule-
vaisuudessa omin avuin. Käsitettä käytetään laajasti ja monellakin eri tavalla 
kasvatustieteissä ja psykologiassa (Chaiklin, 2003; Dougherty ja Heller, 1994; 
Moll, 1992a), mutta tässä tutkimuksessa käsite liittyy kehittävän työntutkimuk-
sen parissa kehiteltyyn laajennettuun tulkintaan lähikehityksen vyöhykkeestä. 

Lähikehityksen vyöhyke tarkoitti Vygotskylle lapsen kehityksessä laadullis-
ta muutosta. Lähikehityksen vyöhykettä ei pidä kuitenkaan typistää vain oppi-
misympäristöjen tai -ohjelmien uudistamiseksi (Kerosuo, 2003) tai oppimisen 
tekniikoiksi (Chaiklin, 2003). Lähikehityksen vyöhyke ei myöskään tarkoita 
vain tiettyjen yksittäisten taitojen opettelemista tai aikuisen määrittelemän 
tavoitteen saavuttamista. Griffin ja Cole (1984) korostavat, että lähikehityksen 
vyöhyke on keskustelua lapsen ja hänen tulevaisuutensa kanssa, ei dialogia lap-
sen ja aikuisen menneisyyden kanssa. Vaikka he kirjoittavat mm. tulevaisuutta 
ja menneisyyttä koskevien mallien tärkeydestä jää heidän kehittelynsä Enge-
strömin (1987, 171–173) mukaan kuitenkin vielä yksilötasolle. 

Engeström on laajentanut lähikehityksen vyöhykettä koskemaan myös työ-
toimintaa, työssä tapahtuvaa ekspansiivista oppimista, jossa organisaation ylei-
set tavoitteet, eli työn kohde, asetetaan kriittisen tarkastelun ja kehittämisen 
kohteeksi. Engeström (emt., 173) pyrkii muutoksen ja oppimisen ekspansiivi-
sen mallin avulla tarjoamaan ratkaisua perusongelmaan joka syntyy yksilön ja 
sosiaalisen toiminnan kehittymisen suhteiden riittämättömästä analyysistä.

Hän painottaa erityisesti lähikehityksen vyöhykkeen ajallista ulottuvuutta, 
sen tulevaisuuteen suuntautuvaa ekspansiivista potentiaalia12. Lähikehityksen 
vyöhyke toimii hänen mukaansa subjektifikaation välineenä, sillä tulevaisuus 

12 Erityisesti Bibler (1984, 52–53) on korostanut lähikehityksen vyöhykkeen luovaa potentiaa-
lia ja tulevaisuuteen suuntautuneisuutta.



64 Toimitustyö muutoksessa

ei ole ennalta määritelty, vaan osallistumalla toiminnan tulevan tai laajentuvan 
kohteen käsitteellistämiseen ja mallintamiseen osallistujat muokkaavat myös 
omaa tulevaisuuttaan.

Lähikehityksen vyöhyke ja sen tarkempi käsitteellistäminen on ollut toi-
minnan teorian kolmannen aallon mielenkiinnon kohteena ja myös kiistan ai-
heena (Daniels, 2001; Rogoff ja Lave, 1984; Rogoff ja Wertsch, 1984; Valsiner, 
2000). Erityisesti Moll (1992b) on korostanut sitä, että lähikehityksen vyöhyk-
keen yhteydessä pitäisi keskittyä enemmän siihen, miten merkityksiä luodaan, 
kehitetään ja kommunikoidaan, ei niinkään yksilöllisten taitojen oppimiseen. 
Myös Daniels (2001, 69) haluaa laajentaa lähikehityksen vyöhykkeen käsitettä 
ja kysyy kuinka paljon pitäisi ottaa huomioon sosiaalisia ryhmiä, instituutioi-
ta, yhteisöjä ja muita kulttuuris-historiallisia ulottuvuuksia. Hänen mukaansa ei 
riitä, että puhutaan vain yksilöiden kehittymisestä ja tiedon sisäistämisestä.

Valsiner (1998b) on tuonut keskusteluun mukaan lähikehityksen vyöhyk-
keen tuottamiseen liittyvät ristiriidat ja erilaiset painotukset. Hän jakaa lähi-
kehityksen vyöhykkeen kahteen osaan: mahdollisen vapauden vyöhykkeeseen 
ja toisaalta tuettujen tekojen vyöhykkeeseen. Daniels (emt., 63) ei kuitenkaan 
tyydy tähän kahtiajakoon, koska se ei hänen mielestään anna riittäviä käsittei-
tä vallan ja kontrollin käsittelemiseen Hän tulkitsee lähikehityksen vyöhykkeen 
sosiaalisten, kulttuuristen ja historiallisten vaikutusten risteyskohdaksi (emt., 
67). Danielsin ajatus tulee lähelle artikkelissa 1 esiteltyä ristiriitaisten neuvot-
telujen kenttää, jossa toiminnasta keskustellaan ja päätetään.

Kaikkia tässä luvussa mainittuja toiminnan teorian käsitteitä on käytetty 
muutoslaboratoriomenetelmän kehittämiseksi sekä journalismin ja journalisti-
sen työn muutoksen tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Seuraavassa luvussa kuva-
taan muutoslaboratoriomenetelmän perusteita ja kulkua sekä miten Helsingin 
Sanomien kotimaan osaston muutoslaboratoriossa käytettiin edellä kuvattuja 
toiminnan teorian käsitteitä.
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4. Muutoslaboratorio Helsingin 
Sanomissa

4.1 Muutoslaboratoriomenetelmä

Muutoslaboratoriomenetelmä on kehitetty toiminnan teorian ja kehittävän 
työntutkimuksen yksikössä Helsingin Yliopistossa.13 Muutoslaboratorion en-
simmäiset sovellutukset toteutettiin kahdessa työministeriön kansalliseen 
työelämän kehittämisohjelmaan sisältyvässä hankkeessa Suomen Posti Oy:n 
lehti- ja jakelupalveluiden Jakelu 2000 -hankkeessa alkaen 1996 ja Helsingin 
Sanomien kotimaan toimituksen toimintatavan kehittämishankkeessa 1996–
1997. 

Muutoslaboratorio tarkoittaa käytännössä sitä, että mahdollisimman lähel-
le arkityötä varataan tila, johon kootaan muutostyöskentelyssä tarvittavat väli-
neet toiminnan ja sen häiriöiden analysoimiseksi, niiden syiden erittelemiseksi 
ja muutoksen toteuttamiseksi. Organisaatio tai sen osa tulee laboratorioon ana-
lysoimaan ja kehittämään työkäytäntöään tutkijan/konsultin avustamana. 

Muutoslaboratorion keskeinen työväline on laaja seinätaulu, joka toimii yh-
teisen ajattelun välineenä. Seinätaulu jakautuu vaakasuunnassa kolmeen kent-
tään, jotka ovat ”peili”, ”ideat, välineet” sekä ”malli, visio”. Pystysuunnassa taulu 
jakautuu aikaulottuvuutta edustaviin kenttiin ”ennen”, ”nyt” ja ”tulevaisuudes-
sa”.

13 Muutoslaboratoriomenetelmän kuvaus pohjautuu seuraaviin lähteisiin: Engeström, Virk-
kunen, Helle, Pihlaja ja Poikela, 1996 sekä Virkkunen et al., 1997.
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Kuva 9. Muutoslaboratoriohuone.

Oikeanpuoleisin kenttä, peili, käsittää valikoitua havaintoaineistoa työn nykyi-
sestä toteuttamistavasta sekä siinä esiintyvistä häiriöistä, tiedonkulun katkok-
sista ja uusista ratkaisuista. Tämä aineisto tuotetaan useilla toisiaan täydentä-
villä menetelmillä, kuten haastatteluilla, häiriöpäiväkirjoilla ja havainnoimalla, 
valokuvaamalla tai videoimalla todellista työskentelyä. Laboratoriotyöskente-
lyyn valitaan aineistosta sellaisia näytteitä, jotka tuovat esille nykyisen työkäy-
tännön vahvat ja heikot puolet. 

Keskimmäiseen, ideat ja välineet -kenttään kirjataan havaintoaineiston 
erittelyssä ja uusien ratkaisujen suunnittelussa käytettäviä käsitteitä, jaotteluja, 
malleja ja apuvälineitä. Osan työvälineistöä voivat muodostaa esim. benchmar-
king-tiedot eri tahoilla sovelletuista ratkaisuista ja niiden eduista ja haitoista 
sekä laatutyön tai tuottavuuden parantamisen työkalut. Työvälineillä saadaan 
esille nykyiseen käytäntöön sisältyviä ristiriitaisuuksia ja nykyisen käytännön 
vaihtoehtoja. Tällä kentällä kuvataan myös työskentelyn tuloksena syntyvät oi-
vallukset, konkreettiset ratkaisut ja uudet työvälineet. 

Vasemman puolimaiseen malli, visio -kenttään muodostetaan toiminta-
järjestelmän yleisen mallin (kuva 4) avulla teoreettinen kuvaus historiallisesti 
muotoutuneen toimintakäytännön olennaisista osatekijöistä ja niiden välisistä 
suhteista eli toimintajärjestelmästä. Mallin avulla voidaan jäljittää toistuvien 
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häiriöiden ja ongelmien syitä, jotka kuvataan toimintajärjestelmän sisäisinä ra-
kenteellisia jännitteinä ja ristiriitoina.

Pystysuunnassa muutoslaboratorion seinätaulu jakautuu kolmeen vyöhyk-
keeseen, joista alimmassa kuvataan sitä, millainen työkäytäntö oli ennen, kes-
kimmäisessä kuvataan nykyistä työkäytäntöä ja ylimmällä vyöhykkeellä kuva-
taan tulevaa toimintakäytäntöä.

Toimintajärjestelmän mallin lisäksi muutostyöskentelyn teoreettisena väli-
neenä käytetään ekspansiivisen oppimisen vaiheiden mallia (kuva 8). Työnteki-
jät voivat tämän mallin avulla tunnistaa toimintansa nykyisen ja ennakoitavan 
olevan seuraavan kehitysvaiheen. Mallin avulla voidaan myös suunnitella ja oh-
jata muutoslaboratoriossa tapahtuvaa kehittämistyötä.

Työtään muutoslaboratoriossa erittelevät ja kehittävät työntekijät voivat 
siirtyä seinätaulun avulla havainnoista pelkistettyihin, selittäviin malleihin 
ja malleista takaisin käytäntöä koskeviin johtopäätöksiin. Keskustelu siirtyy 
taulupintojen avulla nykyisistä ongelmista niiden historiallisiin syihin ja tule-
vaisuuden visioon, jossa ongelmia aiheuttavat toiminnan sisäiset ristiriidat 
ratkaistaan. Työskentely voi esimerkiksi alkaa analyysillä, jossa käsitellään 
peiliaineistoon koottuja havaintoja työkäytännön tämän hetken ongelmista ja 
tyypillisistä häiriötilanteista (kts. artikkeli 1). Seuraavaksi ongelmien syitä tut-
kitaan mallin avulla. Sijoittamalla ongelmat toimintajärjestelmän, yritetään sel-
vittää mitkä järjestelmän ristiriidat ja osatekijät ovat häiriöiden takana ja miten 
toimintakäytäntöjä voitaisiin muuttaa. 

Kehittämistyö muutoslaboratoriossa perustuu Vygotskyn (Van der Veer, 
1991; Vygotsky, 1978) kaksoisärsytyksen menetelmään. Menetelmän keskei-
nen idea on, että psykologisessa kokeessa tehtävä – sellaisena kuin koehenkilö 
sen ymmärtää – ei koskaan ole juuri sellainen, millaiseksi kokeen suunnitellut 
tutkija sen on tarkoittanut. Koehenkilö tulkitsee ja määrittelee aina uudelleen 
tehtävän sisäistämiensä ”psykologisten välineiden” avulla. 

Sen sijaan, että Vygotsky olisi perinteiseen tapaan antanut tutkimilleen lap-
sille tehtävän eikä olisi kiinnittänyt huomiota siihen, miten lapsi tulkitsee tehtä-
vän, hän antoi lapselle tehtävän ohella välineen käytettäväksi tehtävän tulkitse-
misessa. Tarjotun välineen (esim. kuva tai muistitekniikka) avulla lapsi saattoi 
hahmottaa tehtävän kokonaan uudella tavalla. 

Muutoslaboratoriossa tapahtuu vastaava tehtävän uudelleenhahmottami-
nen uuden välineen avulla. Vygotskyn koejärjestelyn tehtävää vastaa muutos-
laboratoriossa ”peili”, jossa kuvataan työn ongelmia ja häiriötilanteita. Muu-
toslaboratoriossa toimintajärjestelmän mallin avulla arkityön häiriöiden ja 
ongelmien ilmeneminen tehdään ymmärrettäväksi kytkemällä ne toimintajär-
jestelmän sisäisiin ristiriitoihin ja jännitteisiin. 

Tyren ja von Hippelin (1995) kuvaama, eri ympäristöissä tarjolla olevien 
vihjeiden ja välineiden käyttöön perustuva työssä oppiminen toteutuu muu-
toslaboratoriossa niin, että työntekijät tuovat työssään kokemansa ongelmat 
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muutoslaboratorioon, jossa niitä tarkastellaan työn pitkäjänteisen kehityksen 
ja kehittämisen näkökulmasta. Kun ongelmia työstetään muutoslaboratoriossa 
herää kysymyksiä ja ideoita, jotka viedään työpaikalle tutkittaviksi ja kokeilta-
viksi. Ongelman ja ratkaisuideoiden siirtäminen viitekehyksestä toiseen edistää 
ongelman syiden selvittämistä ja ratkaisun löytämistä. Tällaisia siirtymiä voi-
daan luonnehtia käsitteellä rajanylitykset (Engeström, Engeström ja Kärkkäi-
nen, 1995).

Mallin avulla matkustetaan myös ajassa. Sen avulla rakennetaan näkemys 
aikaisemmasta ja tulevasta toimintajärjestelmästä. Kehitysmahdollisuuksien ja 
kehittymässä olevien rakenteiden aluetta muutoslaboratoriossa edustaa kes-
kimmäinen ”ideat, välineet” -kenttä, jolla käsitellään työn uudelleenjärjestämi-
sen vaihtoehtoja. 

Muutoslaboratoriossa työntekijät liikkuvat ajattelussaan viidellä ulottuvuu-
della. Ensinnäkin tapahtuu siirtymiä työstä – tuotannon ja tekemisen ympäris-
töstä – muutoslaboratorioon erittelyn ja kehittämisen ympäristöön ja takaisin. 

Toiseksi työskentelyyn osallistuvat tuovat julki ja kirjaavat taululle omia 
kokemuksiaan ja havaintojaan ja näin he tuovat yksityiset ajatuksensa julki ja 
yhteisesti käsiteltäviksi. 

Kolmanneksi muutoslaboratorion sisällä työn kuvaamisessa ja erittelys-
sä liikutaan konkreettisesta abstraktiin ja abstraktista konkreettiseen, peilistä 
ideat ja välineet -kenttään ja  malleihin ja malleista takaisin peiliin. 

Neljänneksi työntekijät liikkuvat ajattelussaan aikaulottuvuuden kolmella 
tasolla – nykyisyydessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa. 

Viidenneksi muutoslaboratorion keskusteluissa kohtaavat toisensa eri nä-
kökulmia edustavien osanottajien erilaiset käsitykset sekä työyhteisön jäsenten 
ja muutoslaboratoriotyöskentelyyn osallistuvan ulkopuolisen tutkija-konsultin 
erilaiset tulkinnat. Asioiden tarkastelussa siirrytään näkökulmasta toiseen.

Muutoslaboratoriossa oppiminen perustuu: 
– ajatusmallien ja asioiden välisiä vaikutusyhteyksiä koskevien oletusten 

julkituomiseen ja jäsentelyyn systeemimallien avulla,
– ajatusmallien kyseenalaistamiseen osoittamalla oletusten epäjohdonmu-

kaisuuksia ja sisäisiä ristiriitaisuuksia, 
– ajatusmallien jatkuvaan parantamiseen koettelemalla niitä. 

Muutoslaboratorion välineistö on sekä merkityssisällön että välineiden käytön 
kannalta monipuolinen ja monitasoinen. Kysymys ei ole vain yhdestä kehittä-
misen välineestä, vaan kokonaisesta tiettyyn paikkaan keskitetystä välineistös-
tä. Kuitenkin muutoslaboratorio on ajallisesti ja paikallisesti rajattu. 

Muutoslaboratorion välineistöä voidaan kuvata ’instrumentaliteetti’ käsit-
teellä (Engeström, 1999a). Käsite sisältää kolme tärkeätä näkökohtaa: 

1) Välineet muodostavat järjestelmän, joka käsittää sekä erittelyä ja suun-
nittelua palvelevia tiedon muodostamisen ja kuvaamisen välineitä että 
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päivittäisessä työssä käytettäviä välineitä, jotka on tuotu laboratorioon 
tutkittaviksi, uudelleenmuotoiltaviksi ja kokeiltaviksi. 

2) Monipuolinen välineistö antaa mahdollisuuden monenlaisiin tiedollis-
sosiaalisiin prosesseihin ja luo uudenlaisen suhtautumisen asioihin eli 
mentaliteetin. 

3) Välineistö kehittyy jatkuvasti: vanhoja välineitä muovataan ja uusia luo-
daan. 

Osallistujat tuovat työssään kokemia ongelmia muutoslaboratorioon, jossa 
niitä tarkastellaan kehittämisen näkökulmasta, ja muutoslaboratoriosta takai-
sin työhön, jossa samoja asioita tarkastellaan työn tekemisen näkökulmasta. 
Peiliaineiston yhteinen käsittely merkitsee heille omaa toimintaa koskevien 
tosi asioiden kohtaamista myös tunteiden tasolla esimerkiksi työssä kuvattuja 
videoita katsottaessa. Samalla kuitenkin työskentely mallin avulla tekee mah-
dolliseksi havaintojen älyllisen erittelyn ja ongelmien syiden pohdinnan. 

Kuva 10. Muutoslaboratorioon liittyvät keskeiset tiedollissosiaaliset prosessit.

Ryhmän jäsenten keskinäinen keskustelu ja väittely tukee asioiden perusteel-
lista tarkastelemista. Samalla ryhmän jäsenet myös tukevat toisiaan. Kehittämi-
sen välineet auttavat osallistujia ottamaan etäisyyttä työssä koettuihin välittö-
miin ongelmiin. Mallin avulla muodostetaan kokonaiskuva toimintakäytännön 
olennaisista piirteistä ja ristiriidoista sekä visio tulevaisuuden toimintamallista. 
Luotu kokonaiskuva antaa mahdollisuuden sitoutumiselle työn pitkäjänteiseen 
kehittämiseen ja uusien toimintatapojen ja välineiden kokeilemiselle.
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4.2 Kohteen muutos Helsingin Sanomien  
kotimaan osastolla

Toiminnan kohde koostuu sekä toimintajärjestelmä tavoitteesta sekä sen konk-
reettisesta tuloksesta: tuotteesta tai palvelusta (kts. luku 3). Kohde on aina 
heterogeeninen siinä mielessä, että siihen sisältyy erilaisia historiallisia ker-
rostumia toimintaympäristön ja toiminnan kohteen muuttuessa ajan kuluessa. 
Toiseksi organisaatiossa voidaan olla erimielisiä kohteesta eli toiminnan tavoit-
teesta sekä varsinkin niistä keinoista, joilla tavoite saavutettaisiin. Kaikissa tut-
kimuksessa kuvatuissa mediaorganisaatioissa toimittajien käsitykset siitä mitä 
oltiin tekemässä ja kenelle erosivat toisistaan. 

Helsingin Sanomien kotimaan osaston muutoslaboratorion osallistujat 
haastateltiin sekä vuonna 1996 että 1997. Kotimaan osaston toimittajien vas-
taukset vuosilta 1996–7 luokiteltiin temaattisen analyysin pohjalta neljään ryh-
mään (kts. Helle, 2004 ja artikkeli 5) Helsingin Sanomien sisäisistä normeista 
yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseen ja yhteiskunnan muuttamiseen.

Helsingin Sanomien sisäisiä ohjeita ja normeja korostettiin mm. seuraavis-
sa vastauksissa vuonna 1996. 

Toimittaja 8 (1996): Hehehe, hohhoijaa. No eiköhän se oo nää He
sarin periaatteet. Luotettava, monipuolinen ja, ja ehdottomasti se 
luotettavuus että... Suomen luotettavin lehti, niin semmoistahan py
ritään tekemään. Monipuolista uutistarjontaa: Et siihenhän omassa 
työssään on niin kun tähdättävä. Tarkkaa pedanttia työtä. Virheitä ei 
saa tehdä.

Toimittaja 28 (1996): Kaikkein parhaiten musta on sellainen ilta jol
loin hirveän vähässä ajassa pitää tehdä paljon. Siis pitää lapioida … 
Saa vielä hyvää jälkeä... vaistomaisella ratkaisulla... Hyviä sivuja 
ajoissa lähettää, en mä muuta siihen osaa sanoa.

Toiset tiedotusvälineet, lukijoiden tarpeet ja mielenkiinnon herättäminen eivät 
nousseet vastauksissa juurikaan esille. Kilpailevia sanomalehtiä ei koettu ole-
van eikä sähköisen viestinnän kilpailu ollut vielä johtanut levikinlaskuun eikä 
toimittajien huoleen lukijoiden vähenemisestä. Vain yhdessä vastauksessa mai-
nittiin muut mediat.

Toimittaja 11 (1996): Sillon me ollaan mun mielestä onnistuttu hyvin 
kun meidän juttuu lainataan muissa tiedotusvälineissä. 

Tiedonvälitystä painottavissa vastauksissa oli erityisen kiinnostavaa se, että 
osa oli dilemmaattisia tai argumentoivia (Antaki, 1994; Billig, et al., 1989) eli 
toimittajat pohtivat erilaisia vaihtoehtoja tai argumentoivat asettamalla vastak-
kain oman näkemyksensä, kuten alla olevissa esimerkeissä tiedon välittämisen 
ja sen vastakohtajana lukijoiden viihdyttämisen.

Toimittaja 2 (1996): Onpa vaikee kysymys (5 sekunnin tauko) No 
kyllä mä oon kautta työhistorian niin kokenu itseni ennen muuta tie
don välittäjäks ja, ja se must ennen muuta tän työn sisältöon...sillä 
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tavalla vanhan koulukunnan kasvatteja vielä et must ei esim. täm
mönen viihdyttäminen ja elämysten tuonti ei oo niinkään oleellista.

Yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen ja muutosten aikaansaaminen 
esiintyi vuonna 1996 kahdessa vastauksessa. Keskustelun käynnistämiseksi 
tuotiin esille yhteiskunnallinen, yksittäinen epäkohta, joka parhaimmassa ta-
pauksessa korjattaisiin, kuten esimerkiksi kansalaisuushakemusten käsittelyn 
pitkää kestoaikaa. 

Toimittaja 6 (1996): Musta sen useesti tietää siitä jos on onnistu
nu suututtamaan jonkun henkilön… että jos sanotaan et nyt kirjottaa 
jostain niinku byrokratiaan liittyvästä epäkohdasta esimerkiksi että 
kestää kauan saada Suomen kansalaisuus tai jotain tällasta … Ja sit
te toisaalta toisaalta myös se, että jos yleisönosastossa aletaan kes
kustelemaan siitä aiheesta.

Haastattelujen perusteella rakennettiin taulukko journalismikäsityksistä, joka 
esiteltiin muutoslaboratorion osallistujille keskustelun pohjaksi neljännessä 
laboratorioistunnossa. Edellisessä istunnossa oli osaston historian tarkastelun 
yhteydessä tullut esille se, että toimituksessa oli erilaisia käsityksiä siitä, mikä 
on hyvä journalismi ja mitä journalistien työtehtäviin kuuluu. Toimittajien eri-
laisiin käsityksiin työn kohteesta palattiin myös istunnoissa viisi ja kuusi.

Taulukko 3. Työn kohde haastatteluissa 1996.

Vuosi
1996

Yhteiskunnalli
nen  muutos ja 

keskustelu

Tiedon välitys, 
yhteiskunnan 
heijastaminen

Media
kilpailu

HStyyli, hyvät 
jutut,  työprosessi 

sujuu

Yhteensä 17 2 5 1 9

Eri näkemysten avaaminen herätti vilkkaan keskustelun ja osallistujat kehit-
tivät toiminnan uudeksi kohteeksi ”yhteiskunnallisen journalismin”. Se ei tar-
koittanut tapahtumauutisista, virheettömyydestä tai asioiden taustoittamisesta 
luopumista, vaan juttutyyppien ja näkökulmien välisten suhteiden muuttamista 
niin, että yhteiskunnallista päätöksentekoa katsotaan myös kansalaisten näkö-
kulmasta: mitä päätökset merkitsevät heidän arjessaan. 

Muutoslaboratorion jälkeen syksyllä 1997 haastateltiin kotimaan toimituk-
sen jäsenet uudelleen ja vastausten jakautuma näkyy alla olevassa taulukossa.

Taulukko 4. Työn kohde kotimaan osaston haastatteluissa 1997 (suluissa vuosi 
1996).

Vuosi 1997 
(suluissa vuoden 
1996 luvut)

Yhteiskunnalli
nen muutos ja 

keskustelu

Tiedon välitys, 
yhteiskunnan 
heijastaminen

Media
kilpailu

HStyyli, hyvät 
jutut, työprosessi 

sujuu

Yhteensä 20 (17) 3 (2) 13 (5) 3 (1) 1 (9)
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Sisäisten normien painotus esiintyi enää yhdellä toimittajalla. Mediakilpailun 
mainitsi pääkohteena kolme toimittajaa.

Toimittaja 1 (1997): No kun aamun lehtiä luetaan, niin me todetaan, 
et me on onnistuttu silloin, kun on jonkinlaisia niin sanottuja omia 
juttuja, omia tuoreita näkemyksiä asioihin, ei toisteta sitä samaa, 
mitä on ollut jo edellisenä päivänä radiossa ja televisiossa ja kaik
kien huulilla, vaan että joku on kehittänyt oman uuden, yllättävän 
näkökulman asioihin, löytänyt jonkun piiloon jääneen, katveeseen 
jääneen asian.

Toimittajien haastatteluissa oli työn kohteen painopisteen muuttumisen lisäksi 
kiinnostavaa se, että luokittelun kolmosryhmässä tiedonvälitys myös viihteen 
ja elämysten, ja lukijoiden palvelu ja mielenkiinnon herättäminen oli noussut 
selkeästi toimituksen työn kohteeksi, kuten seuraavat esimerkit osoittavat. 

Toimittaja 2 (1997): Kerromme ihmisille tärkeistä ja mielenkiintoisis
ta asioista. Palvelemme lukijoita.

Toimittaja 23 (1997): On ilmeisesti, juu et me ollaan päästy sem
mosesta pienestä uutissälästä … et me ei olla enää sinne instituutio 
laitos, virallinen laitos, joka tiedottaa mitä viranomaiset on kieltäny, 
vaan me tosiaan voidaan valikoidusti ja rohkeesti jättää niitä pois .Et 
tähän pitäis tietysti siihen on pitäny pyrkiä ja kyllä siinä on varmaan 
onnistuttu, mut vieläkin voidaan sieltä rohkeammin jättää viran
omaispäätöksiä pois ja ottaa sihtin tai semmosen tulkinnan kautta 
näkemyksiä esittää, et aletaan ymmärtää se, että niitä ilmiöitä pitää 
esittää oman suodattimen kautta lukijoille ja silloin ne on paljon kiin
nostavampia. 

Tiedon välittäminen myös alhaalta ylöspäin, kansalaisilta päättäjille, nousi 
haastatteluissa esiin. Vain yksi vastaaja otti haastatteluissa esille toimintajärjes-
telmän tason eli Helsingin Sanomat yrityksenä ja liiketaloudelliset vaatimukset.

Toimittaja 11 (1997): Toimitus tekee lehteä, sanomalehti on talou
dellinen liikeyritys. Sanomalehti jakaa tietoa maailmasta, jossa ih
miset elävät, yhteiskunnasta, olosuhteista, jossa ihmiset elävät. Se 
kertoo muutoksista ja päätöksistä, joita päätöksentekijät tekevät. Se 
välittää myös tavallisten ihmisten ja kansalaisten mielialoja ja mie
lipiteitä tälle eliitille. Tää on nk. tällainen kahdensuuntainen tiedon 
virta. Se kritisoi asioita, esittää kysymyksiä, miksi asiat on näin, ja 
yrittää löytää jonkun, joka vastaisi.

Yksi toimittaja halusi laajentaa aihepiirejä selkeiden faktojen ja virallisten läh-
teiden ulkopuolelle ja kuvata vasta tulossa olevia ilmiöitä.

Toimittaja 3 (2007): Heijastaa tätä suomalaista yhteiskuntaa sen eri 
ilmiöitä ja ilmapiiriä. Näkemyksiä ja tietenkin uutisia, mutta et kovien 
uutisten ohella pidetään yhä tärkeämpänä ilmaista niinku sisäisiäkin 
värähtelyjä. Silloin kun onnistutaan puhumaan jostakin, antamaan 
jollekin ilmiölle, annetaan semmonen selkeä hahmo sille ehkä jo sii
nä vaiheessa kun se on vielä tiedostamatonta.

Ristiriita perinteisten tapahtumauutisten ja analyyttisemmän sekä kuvailevam-
man journalismin välillä mainittiin kolmessa vastauksessa. 
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Toimittaja 22 (1997): Varmaan on tapahtunut muutosta ja on tapah
tumassa muutosta elikkä että vaikka pidetään tai pidettäisiinkin kiin
ni tämmösestä tietynlaisesta asiajournalismista niin siitä huolimatta 
niin tämmönen tietynlainen keveys ja tietynlainen tämmönen ihmis
läheisyys … tämmöset tavalliset arjen tapahtumat alkaa olla entistä 
suuremmassa osassa lehteä, et se on varmaan semmonen ihan hyvä 
suunta….siis tulee tulee semmosta entistä enemmän naisten naisten
lehtijournalismiksi kutsuttua…kerrotaan, että eteisessä on kalustus 
ja ruoka on hyvä ja tärkeä elementti ihmisen elämässä ja siis tällästä 
itestään selvää tietyllä lailla, joka kuitenkin liittyy niinku ihmisten ar
keen ... Uutislehtifunktio niin se kyllä kärsii siitä … että mä oon sa
nonu, että esimerkiks kotimaan osastolla niin meitä tämmösiä kau
nokirjottajia, joihinka luen myöskin itseni, niin meit on aivan liikaa 
tän osaston luonteeseen nähden.

Taulukossa viisi näkyy selvä siirtymä Helsingin Sanomien sisäisistä säännöistä 
tiedon välittämiseen. Taulukossa tarkastellaan vain molempiin haastattelukier-
roksiin osallistuneita ja muutoksen suunta journalismikäsityksissä myös selvä. 
Lehden sisäisten normien seurannasta huomio siirtyi laajempiin ja syvällisem-
piin juttukokonaisuuksiin ja arjen näkökulmaan päätöksenteossa. 

Taulukko 5. Osanottajien journalistisen ajattelun muutos Helsingin Sanomien ko
timaan osastolla (mukana vain molemmilla haastattelukierroksilla haastatellut).

Vuosi Yhteiskunnalli
nen muutos ja 

keskustelu

Tiedon välitys, 
yhteiskunnan  
heijastaminen

Media
kilpailu

HStyyli, hyvät 
jutut, työprosessi 

sujuu

1996 2   5 1 8

1997 2 10 3 1

Yhteensä 16

Toiminnan kohteen muutos näyttäytyi Helsingin Sanomien kotimaan osastolla 
moniäänisenä historiallisten kerrosten kudelmana, jossa muutoksesta puhut-
tiin dilemmaattisena, erityisesti asiauutisten ja viihteellisemmän journalismin 
puntarointina ja vastakkainasetteluna. Samoihin kysymyksiin joudutaan me-
diaorganisaatioissa yhä edelleen vastaamaan päivittäin, varsinkin lukijoiden 
vähentyessä painetuissa sanomalehdissä.

Myös suhteessa menneeseen ja tulevaan tehtiin kotimaan osastolla muu-
toksia. Yhteiskunnallinen journalismi suuntautui selkeämmin tulevaisuuteen ja 
kertoi siitä mitä asioita, ilmiöitä ja päätöksiä oli tulossa. Tarkoitus oli samalla 
myös aktivoida kansalaisia ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa asioihin jo 
valmisteluvaiheessa. Heidän ei näin tarvitsisi tyytyä protestoimaan jälkikäteen 
– luettuaan valtuuston eiliset päätökset aamulla sanomalehdestä.

Kotimaan osaston keskusteluissa nousivat esiin samanlaiset muutostren-
dit, joita mediatutkijat ovat havainnoineet muuallakin (kts. artikkelit 5 ja 7 ja 
luku 8). Muutoslaboratoriossa muutos mallinnettiin alla olevaan malliin, joka 
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toimi keskustelun jäsentäjänä eri istunnoissa. Nuoli tapahtumauutisoinnista 
ilmiöihin ja analyyttisiin juttuihin kuvaa suuntaa, johon sanomalehtijournalis-
mi näytti olevan menossa sekä kirjallisuuden että haastatteluissa esiintyneiden 
vihjeiden mukaan. Se kertoo myös suunnan johon kotimaan toimitus halusi jat-
kossa edetä.

Kuva 11. Journalismin painotuksia ja muutoksen suunta.

Tähän tutkimukseen ei liity kotimaan osaston sisällön analyysiä ennen ja jäl-
keen muutoslaboratorion, mutta pinnallinenkin sisällön seuranta havaintojak-
sona ja suunnittelukokousten seuranta osoitti 1996–1997, että toimituksessa 
pyrittiin kehittämään muutoslaboratorion jälkeen toisaalta syvällisempiä juttu-
kokonaisuuksia ja toisaalta pinta-alaltaan vaihtuvien ilmoitussivujen tilkkeeksi 
ns. ajattomia, 2–3-palstan juttuja. 

Yhteiskunnassa vasta keskusteluun tulossa olevia ilmiöitä tai kansalaisten 
keskuudessa puheenaiheita herättäneitä aiheita seurattiin lisäämällä toimit-
tajien osallistumista eri kansalaisryhmien arkiseen elämään. Toimittaja vietti 
esimerkiksi kuukauden itäisen Suomen työttömyyden vaivaamassa lähiössä, 
toinen toimittaja raportoi parin päivän välein kokemuksiaan kuukaudesta opet-
tajana, toimittajat havainnoivat elämää seksibaareissa ja tuntihotellissa ja ke-
sän alla kerrottiin toimittajan kokemuksista aikuisten uimakoulussa.

4.3 Häiriöt kotimaan osastolla

Toiminnan teoria pitää ongelmia, häiriöitä ja erimielisyyksiä tärkeinä indikaat-
toreina toimintajärjestelmässä esiintyvistä ristiriidoista. Niiden tunnistaminen 
ja mallintaminen on keskeistä kehittämishankkeissa, kun lähdetään rakenta-
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maan tulevaa kehitysvaihetta eli lähikehityksen vyöhykettä. Tutkijaryhmä ha-
vainnoi kotimaan osaston neljän iltavuoron aikana (klo 14–22) elo–syyskuussa, 
ennen muutoslaboratorion alkamista, taittodeskissä esiintyviä häiriöitä ja kat-
koksia kommunikaatiossa, mutta myös innovaatioita, tapoja tehdä toisin.

Iltatyöskentelyssä esiintyi runsaasti uuden taittojärjestelmän toimivuuteen 
ja hallintaan liittyviä häiriöitä. Ongelmia aiheutti myös iltavuoron muutto tait-
todeskiin talon toiseen päähän pois varsinaisen toimituksen tiloista. Samoin 
työn organisointi, työnjako oman toimituksen sisällä ja muiden osastojen kans-
sa tuotti häiriöitä. 

Taulukko 6. Kotimaan toimituksen työssä havaitut häiriöt neljässä iltavuorossa 
ennen muutoslaboratorion alkua 1996.

Havaitut häiriöt ja katkokset Lukumäärä (99) Osuus

Sääntöihin liittyviä 18 22 %

Työnjakoon liittyviä 17 20 %

Välineen toimivuuteen ja käyttökelpoisuuteen liittyviä 16 19 %

Välineistön hallintaan liittyviä 17 20 %

Muihin osastoihin ja työprosessin osiin liittyviä 16 19 %

– kuvatoimitus   6

– toimitussihteerit   3

– oikoluku   3

– ilmoitusmyynti   2

– latomo ja paino   1

Lähes puolet havainnoiduista häiriöistä liittyi uuden taittojärjestelmän toi-
mivuuteen tai toimituksen kykyyn käyttää sitä eli välineisiin. Toinen puoli 
ongelmista oli organisatorista, joko kotimaan toimituksen omaan sisäiseen 
työnjakoon liittyvää tai työprosessin ja työn sujumisen kannalta tärkeisiin yh-
teistyökumppaneihin eli työyhteisöön, työnjakoon ja sääntöihin liittyvää. 

Järjestelmän toimivuuteen liittyi mm. seuraavanlaisia häiriöitä: ”juttu hä-
visi kun sitä yritettiin siirtää sivulta toiselle”, ”kone tilttas”, ”painosta ei pysty 
tekemään”. Käyttäjien puutteellisesta taittojärjestelmän hallinnasta kertovat  
seuraavat havainnot: ”väärin koodattu juttu”, ”taittaja ei osannut siirtää kuvaa 
sivulle”. Yhteistyö kuvatoimituksen kanssa takkuili: ”kuvatoimitus ilmoittaa et-
tei kuvaa löydy”, ”piirros oli jäänyt tilaamatta”, ”grafiikka tuli väreissä mustaval-
koiselle sivulle”.

Uutistoimituksen sisäiseen työnjaon ja kommunikaation ongelmia kuvasi-
vat mm. seuraavat havainnoidut ongelmat: ”lista ei ehdi katsoa uutisia”, ”aamu-
kokouksen palaute ei välittynyt listamiehelle”, ”käsittelijä tuli paikalle myöhäs-
sä”, ”avaussivulta puuttuu juttuja”.

Innovaatioita havainnointiaikana löydettiin kaksi kappaletta: 3.9.1996 klo 
15.45 listan aloitteesta listamies ja yksi taittaja sopivat, että klo 16.15 kaikki 
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iltavuoron ihmiset siirtyvät kotimaan osaston tiloista uuteen taittodeskiin ker-
roksen toiseen päähän ja sopivat samalla illan työnjaosta. Aiemmin toimitta-
jat tulivat iltavuoroon paikalle vähän miten sattuivat ehtimään eikä iltavuoron 
työnjakoa päästy sopimaan ajoissa. 6.9. klo 16.35 listamies ehdotti taittajalle ja 
käsittelijälle, että he siirtyisivät työskentelemään vierekkäin parina. Toimittajat 
valitsivat aiemmin istuinpaikkansa sattumavaraisesti mikä haittasi kommuni-
kointia toimittajien ja taittajien välillä. Keskustelunote näytettiin videolta peili-
aineistona viidennessä muutoslaboratoriokokouksessa ja se aloitti keskustelun 
ja siirtymän iltavuorojen toimittajien ja editoijan parityöskentelyyn sekä kiin-
teisiin iltatiimeihin.

Havainnointi antoi tutkijoille selkeitä osviittoja siitä, mihin asioihin muu-
toslaboratoriossa voitaisiin keskittyä, mutta tutkijat eivät lähteneet heti eh-
dottamaan uutta toimintatapaa toimitukselle, vaan jäivät odottamaan muu-
toslaboratoriokokouksia ja niissä käytäviä keskusteluja ongelmista ja niiden 
mahdollisista ratkaisutavoista.

Toimituksen työssä ja työtavoissa tapahtuneita muutoksia tutkittiin myös 
analysoimalla häiriöiden määrää toimituksen kirjoittamien iltaraporttien poh-
jalta (kts. artikkeli 1). Iltaraportti kehitettiin muutoslaboratoriossa paranta-
maan iltavuoron ja osaston johdon kommunikaatiota sekä systemaattiseksi 
häiriöiden parantamisen välineeksi. Jälkimmäiseen tarkoitukseen sitä ei syste-
maattisesti käytetty, mutta viikkokokouksissa keskusteltiin pahimmista häiriö-
tilanteista ja niiden korjaamisesta.

Toimittajien joka ilta kirjoittama ns. iltaraportti kuvaa mitä toimittajien 
iltavuoroissa tekemässä työssä pidetään tärkeänä (raportoimisen arvoisena) 
sekä minkälaisia ongelmia käytännön työssä esiintyi ja katsottiin raportoimi-
sen arvoiseksi. Iltaraportteja on artikkelissa 1 analysoitu marraskuulta ja joulu-
kuulta 1996 ja tammikuulta 1997 sekä vastaavalta kolmen kuukauden jaksolta 
vuosina 1997–1998. 

Iltaraportit vaihtelevat pituudeltaan. Joinakin iltoina voi olla vain lyhyt mai-
ninta, että kaikki sujui hyvin, toisina taas usean lauseen mittainen selvitys illan 
ongelmista.

Iltaraportti 27.1.1997:
”Oli todella maanantai, sillä systeemi kaatui yhdeksän jälkeen ja leh
teä tehtiin välillä käsin, välillä yritettiin turhaan konetta. Leikaten ja 
liimaten harsittiin sivut iloisesti kasaan. Lehteen lappamamme jutut 
eivät välttämättä olleet pelkäksi kunniaksi suomalaiselle tai sanoma
laiselle journalismille. Laivajutun grafiikka tuli vasta, kun värien piti 
olla jo kiinni, mutta eihän aihe olluna pantuna tekoon kuin vasta per
jantaina.”

Iltaraporteissa saatettiin samalla lauseessakin mainita useampikin häiriö. Häi-
riöt luokiteltiin temaattisesti etsimällä erilaisten ongelmien syitä kunkin illan 
raportista. Yllä olevassa iltaraportissa ensimmäisessä lauseessa kerrotaan tek-
nologian ongelmista, kolmannessa arvioidaan juttujen laatua puutteelliseksi 
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eli se on kirjattu juttujen sisältö-ongelmaksi. Viimeisessä lauseessa ongelmana 
ovat sekä sisältö että juttujen kuvitus ja tiedonkulun ja suunnittelun ongelmat, 
koska kukaan ei ollut tarkastanut onko grafiikkatoive mennyt perille ja valmis-
tuiko kuvitus ajoissa. 

Ennakkosuunnittelun ja tiedonkulun ongelmat on johdettu erilaisten häi-
riöiden syitä jäljittämällä, koska suunnittelua ei juurikaan eksplisiittisesti mai-
nittu iltaraporteissa, mutta sen puutteet näkyivät tiedonkulun katkoksina ja 
yllätyksinä illan kiireessä. Monet sisällön huonoa laatua kritisoivat lausumat 
raporteissa johtuivat myös suunnittelun puutteesta, sillä joskus jutuntekoa ei 
ollut delegoitu toimittajille ajoissa, vaikka aihe olisi ollut tiedossa päiviä ellei 
viikkoja etukäteen. Taloudellinen tulos viittaa mainintoihin, joissa valitellaan 
väen vähyyttä. Lukijoita ei ole mainittu yhdessäkään iltaraportissa.

Alla olevaan taulukkoon on kirjattu heti muutoslaboratorion jälkeen aloi-
tetun tiimikokeilun ensimmäisen kolmen kuukauden iltaraporttien analyysi 
(marraskuu 1996 – tammikuu 1997) sekä tilanne vuotta myöhemmin marras-
kuusta 1997 tammikuun loppuun 1998.

Taulukko 7. Analysoiduissa iltaraporteissa mainitut häiriöt 1996–1998. 

Häiriöiden syy Kpl 1996 % Kpl 1997 %

Tuotanto ja sen aikataulu 138 32   52 23

Juttujen sisältö 102 24   47 21

Suunnittelu/tiedonkulku   91 21   48 22

Uutisreikä   45 11   48 23

Teknologia   43 10   27 13

Taloudellinen voitto     7   2     3   1

Yhteensä 426 100% 225 100%

Häiriöraportit kuvaavat iltavuoron näkökulmasta toimitustyötä ja koko työpro-
sessia. Iltavuorossa taittopäätteellä yhdistetään koko lehdentuotannon mate-
riaali valmiiksi sivuiksi. Juttuideat ovat kiteytyneet jutuiksi, otsikoiksi, ingres-
seiksi, valokuviksi ja grafiikaksi. Ilmoitusmyynnin ja toimituksen neuvottelu 
on tuottanut päivittäisen lehden sivusuunnitelman, jossa toimituksella on tilaa 
sivuilla eli ’uutisreikä’ ilmoitusten välissä. Jakelu ja paino ovat vaikuttaneet leh-
den sivujen aikatauluun, josta uuden taittojärjestelmän myötä toimituksella oli 
vastuu. Täysin valmiit sivut (jutut ja ilmoitukset) oli lähetettävä painoon mi-
nuuttiaikataulun mukaan.

Muutoslaboratorion kannalta on kiinnostavaa se, että häiriömainintojen 
määrä putosi lähes puoleen muutoslaboratoriota seuraavan vuoden aikana. Eri 
häiriöluokkien suhteellinen prosenttiosuus säilyi kuitenkin suunnilleen sama-
na. Tosin tilaongelmissa prosenttiosuus nousi 11 prosentista 23:een ja häiriö-
mainintojen määrä 45:stä 48:aan. Toisaalta tuotantoprosessia ja sen aikatauluja 
koskevat ongelmat näyttivät vähentyneen yhdeksän prosenttiyksikköä.
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Tuotannon aikataulun valvonta ja vastuu sivujen typografisten yksityiskoh-
dista oli suurin muutos, jonka tietotekniikka toi toimitukseen. Suurin yksittäi-
nen rypäs mainintoja (138/1996 ja 52/1997) koskeekin tuotantoprosessiin 
liittyviä kysymyksiä ja painoaikataulussa pysymisen ongelmallisuus nousee 
selvästi esiin. 

Kiinnostava ongelma liittyy toimituksen ja ilmoitusmyynnin väliseen risti-
riitaan käytettävissä olevan tilan jaosta (45 kpl mainintoja 1996 ja 48 vuonna 
1997) toimitukselliseen ja ilmoitukselliseen materiaaliin. Ilmoitusten määrä 
alkoi kasvaa vuonna 1997 ja ongelmia tuotti niiden suuri määrä ja sijoittelu si-
vuille niin, että toimitukselle jää vain kapeita kaistaleita sivuilta. Se puolestaan 
heijastui uusina vaatimuksina pieniin tuloihin sopivista jutuista, niiden sisällöl-
listä ja kuvituksesta. Toimituksessa tarvittiin sekä pidempiä, hyvin kuvitettuja 
juttuja osaston avaussivulle sekä lyhyitä, mutta journalistisesti laadukkaita jut-
tuja ilmoitusten täyttämille sivuille. Koska ilmoitusten määrä saattaa vaihdel-
la huomattavasti päivittäin, ja tieto ilmoituksista tuli vasta klo 15 jälkeen, oli 
lisäksi oltava tietty ns. ajattomien juttujen reservi, joita voidaan käyttää tarvit-
taessa. Tämä kaikki edellyttää hyvää suunnittelua ja koordinointia. Suunnitte-
luun liittyvät ongelmat nousivat esiin iltaraporteista (91/1996 ja 48/1997), 
vaikka suunnittelun ongelmien määrä puolittuikin vuoden aikana.

Muutoslaboratorion ensimmäisessä kokouksessa listatuista tärkeistä asi-
oista ei esimerkiksi taittajien ammattitaito noussut esille häiriöraporteissa. On 
ymmärrettävää, että mahdolliset tietokoneen käyttäjän tiedon puutteesta joh-
tuneet ongelmat kirjataan julkisessa iltaraportissa taittojärjestelmän ongelmik-
si. Havainnointi ja videointi osoittivat näin tapahtuneen alkuvaiheessa useam-
minkin, mutta toisaalta taittajien ammattitaito karttui viikko viikolta.

Noin kolmannes illoista näyttää iltaraporttien mukaan sujunen ilman suu-
rempia ongelmia (30/1996 ja 27/1997). Katastrofi-iltojen määrä sen sijaan las-
ki vuoden 1996 15 illasta kahteen vuonna 1997. Suurin syy siihen oli se, että 
taittojärjestelmän toiminnan luotettavuus lisääntyi jakson aikana. 

Juttujen määrään ja laatuun oltiin tyytyväisiä vuonna 1996 18 iltana ja 
vuonna 1997 12 iltana. Juttujen pituudessa oli ongelmia vuonna 1998 18 iltana, 
mutta vuonna 1997 enää kahdeksana iltana.

Iltaraportti antoi kuvaa siitä, mitä kaikkea toimituksen työhön kuuluu, 
mitä uusia asioita taittojärjestelmän käyttöönotto toi toimittajien työhön sekä 
minkälaiseen monimutkaiseen tuotanto- ja organisointiprosessiin yksittäisen 
toimittajan yksittäinen teksti liittyy. Iltaraportin häiriömaininnat laajentavat 
käsitystä toimittajan työstä vain juttujen ideoijana ja kirjoittajana. Häiriömai-
ninnat valottavat sitä monimutkaista tuotantoprosessia ja sen vaiheita, joiden 
läpi sanomalehden aineisto kulkee. Samoin raportit valottavat yhteistyön pul-
makohtia ilmoitusmyynnin kanssa sekä teknologian ongelmia vielä pitkään si-
vutaittojärjestelmän käyttöönoton jälkeen. Raporteissa toimittajat itse ovat va-
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linneet mitä aiheita he nostavat esiin ja he kuvaavat usein hyvinkin värikkäällä 
kielellään kokemuksiaan.

4.4 Ekspansiivinen sykli kotimaan osastolla

Muutoslaboratorio Helsingin Sanomien kotimaan osastolla eteni ekspansiivisen 
muutoksen ja oppimisen syklimallin vaiheiden mukaan. Vaikka tutkimus- ja ke-
hittämishanke aloitettiin päätoimittajan toivomuksesta sivutaittojärjestelmään 
tuloon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi osallistujat veivät sen nopeasti toi-
minnan kohteen eli hyvän journalismin pohdintaan ja kyseenalaistamiseen. 
Syklimallia käytettiin myös kotimaan osaston historiallisen muutoksen (kts. 
Helle, 2001) ja toimintajärjestelmän ristiriitojen mallintamiseen (Helle, 2004).

Alla olevan kuvan 12 ekspansiivisen oppimisen vaiheista rakensivat aluksi 
tutkijat toimittajien muutoslaboratoriossa tuottaman työn historiallisen ana-
lyysin ja siitä käydyn keskustelun jälkeen (Helle, 2004). 

Kuva 12. Kotimaan toimituksen ekspansiivisen oppimisen syklin vaiheet.
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Syklimallissa kuvataan viisi keskeistä toimituksen historia-analyysissä hahmot-
telemaa historiallista muutosvaihetta:

1. 1970-lukua pidettiin ns. objektiivisen journalismin aikana, vaikka vuosi-
kymmenen loppupuolella oli jo esiintynyt yksittäisiä ääniä uudentyyppis-
ten juttujen tarpeellisuudesta. Asia- ja laatujournalismin nousu liitettiin 
Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun perustamiseen 1969 ja sen kou-
luttamien uusien, nuorten toimittajien rekrytointiin.

2. Vuonna 1989 lehden rakenne ja ulkoasu uudistettiin. Taustalla oli kil-
pailu lukijoista sähköisen viestinnän kanssa. Helsingin Sanomat jaettiin 
neljään osaan eli niskaan. Jokainen osasto sai oman ns. etusivunsa, joka 
myös vaati tuottamaan suurempia ja visuaalisesti kiinnostavia juttukoko-
naisuuksia. Laaja kotimaan osasto hajautettiin niin, että politiikka ja kau-
punkiuutiset itsenäistyivät myös taitollisesti, ja kevyemmästä aineistosta 
koostuvat jutut siirrettiin uudelle Ihmisiä-sivustolle.

3. 1990-luvun alku oli toimittajien mukaan kriisin aikaan. Käsitykset hyväs-
tä journalismista olivat erilaisia, samoin ajatus visuaalisuuden merkityk-
sestä ja sen toteuttamisesta. Osaston ilmapiiri oli kireä ja riitaisia. Vuonna 
1993 osaston koko johto vaihdettiin. 

4. Uudet esimiehet ryhtyivät uudistamaan kotimaan osaston juttujen si-
sältöä, muotoa ja työn organisointia. Ihmisten arkeen liittyvien juttujen 
määrä alkoi lisääntyä sivuille, samoin kokeilevia kirjoittamisen tapoja. 
Hierarkkista työnjohtoa purettiin niin, että osaston toimittajat siirtyivät 
kiertävään vuorojärjestelmään vaihdellen erilaisissa vuoroissa – illan 
uutis päällikkönä, käsittelijänä tai taittajana.

5. Vuonna 1996 vanhan työtavan ja työnjaon malli alkoi kriisiytyä uuden 
sivutaittojärjestelmän ja uusien osaamisvaatimusten myötä sekä sivujen 
valmistamisen ja visuaalisuuden toteuttamisen siirtyessä kokonaan toi-
mitukseen.

Ekspansiivisen oppimisen syklimallin keskeinen jännite on ristiriita tavoitellun 
uuden ja vanhan sisällön sekä niitä tuottavien toimintatapojen välillä. Malli vi-
ritti vilkkaan keskustelun ja sen pohjalta lähdettiin laboratoriossa tarkastele-
maan eroja uuden ja vanhan työnorganisoinnin välillä eli keskitetyn ja kiertä-
vän työnjohdon ja taiton välillä.

4.5 Lähikehityksen vyöhyke kotimaan osastolla

Lähikehityksen vyöhyke on ristiriitojen ratkaisujen vyöhyke. Kyseessä on alue, 
jolla hahmotetaan toiminnan laadullisen muutoksen vaatimia ratkaisuja, ei mitä 
tahansa pienempiä korjauksia esim. työnkulkuun (Engeström 1995, 144–145). 
Ristiriitojen ratkaisumalliksi ei riitä tulevan ideaalitilanteen hahmottelu tai vi-
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siointi, vaan on tärkeää hahmottaa ja mallintaa erilaisia ulottuvuuksia, joiden 
välillä lähitulevaisuudessa on tehtävä ratkaisuja.

Helsingin Sanomien kotimaan osaston työn tulevan organisoinnin vaihto-
ehtojen pohtimisen avuksi tutkijat kehittivät alla oleva mallin toimitustyön or-
ganisoinnin eri vaihtoehdoista. Samaa mallia käytettiin myös ”Sanomalehden” 
verkossa ja ”Erikoislehdessä”.

Kuva 13. Kotimaan toimitustyön organisoinnin vaihtoehtoisia malleja. 

Kotimaan osastolla päädyttiin kehittämään työn organisointia tiimiverkkomal-
lin mukaisesti ja sinne perustettiin aihekohtaisia juttutiimejä. ”Sanomalehden” 
muutoshankkeessa puolestaan lehden painettu versio siirtyi yhä enemmän 
tuottaja- ja tiimipohjaiseen työskentelyyn ja lehden uusi rakenne perustui sel-
keisiin ja toistuviin aihekokonaisuuksiin. ”Sanomalehden” verkkojulkaisussa 
siirryttiin kahden uutispäällikön malliin ja ryhdyttiin käyttämään entistä enem-
män freelance-työvoimaa ja ns. tarvittaessa töihin tulevia sekä harjoittelussa 
olevia opiskelijoita.

Helsingin Sanomien muutoslaboratoriossa luotiin uusi toiminnan kohde, 
yhteiskunnallinen journalismi, mutta sen vaatimiin journalististen keinojen 
pohdintaan ei ehditty riittävästi paneutua. Pääpaino oli ensin työnjaon ja työ-
prosessien muutoksessa ja suunnittelevan työtavan luomisessa. Toisaalta toi-
mitus ja sen johto kehittelivät aktiivisesti uusia juttutyyppejä. Uudentyyppisen 
journalismin vaatiman osaamisen puuttuminen kuitenkin tunnistettiin ja osas-
ton kaikki kirjoittavat toimittajat laitettiin vuonna 1997 kirjoittajakursseille, 
joissa analyyttistä ja reportaaseihin perustuvaa journalismia opetettiin kolmen 
viikon ajan.

Myöhemmin mediakonseptilaboratorioissa mediakonseptin kolmanteen 
tasoon eli päivittäisen työn johtamiseen ja journalistisiin työkaluihin kiinnitet-
tiin erityistä huomiota ja niitä varten kehitettiin uusia malleja ja käsitteitä.
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4.6 Kotimaan osaston muutoslaboratorion  
keskeiset vaiheet ja tulokset

Muutoslaboratoriotyö käynnistettiin Helsingin Sanomissa elokuun  lopussa 
1996. Tavoitteena oli tuottaa kymmenen viikon aikana ajatus toimituksen 
uudes ta toimintamallista ja käynnistää sen pohjalta kokeilut, joiden avulla 
aloitettaisiin siirtyminen uuteen työtapaan vuoden 1997 alusta. Painopiste oli 
aluksi sivutaittojärjestelmän tulon aiheuttamissa ongelmissa, mutta jo toisessa 
kokouksessa ryhdyttiin pohtimaan myös journalistisen sisällön kehittämistä. 

Muutoslaboratorioon osallistuivat aluksi vain vuorotyötä tekevät toimitta-
jat ja seitsemän pelkkää päivävuoroa tekevää jätettiin alussa pois muutoslabo-
ratoriokokouksista, mutta he alkoivat osallistua istuntoihin pian aloittamisen 
jälkeen. Koska toimitustyö oli pääosin vuorotyötä, muutoslaboratorio päätet-
tiin toteuttaa kerran viikossa, kahden tunnin istuntoina keskipäivällä vuorojen 
vaihdon aikoihin niin, että päivä- ja iltavuoron työntekijöiden olisi mahdollista 
osallistua laboratorioon. Kokouksiin osallistui 8–15 henkeä kokoonpanon vaih-
dellessa. Osaston esimies oli mukana yhdeksässä kokouksessa.

Helsingin Sanomien kotimaan toimituksen muutoslaboratoriotyöskentely 
voidaan jakaa neljään vaiheeseen: 

1) nykyisen toimintakäytännön ristiriitojen tunnistaminen 
(muutoslaboratoriokokoukset 1–6);

2) uuden toimintamallin suunnittelu 
(muutoslaboratoriokokoukset 7–10);

3) uuden toimintamallin kokeilu, marraskuu 1996, ja  
uuden toimintamallin kokeilun arviointi joulukuussa; 

4) muutosten vakiinnuttaminen ja levittäminen ja sen seuranta,  
vuosi 1997.

Kehittämishankkeissa on usein havaittu, että intensiivisen ryhmätyöskentelyn 
prosesseissa esiintyy selvästi tunnistettavia käännekohtia, joissa koko työsken-
telyn luonne muuttuu ja ryhmä siirtyy työskentelyssään ikään kuin vaiheesta 
toiseen. Käännekohdan käsite (Virkkunen, 1995) on hyödyllinen myös muutos-
laboratoriossa tapahtuvan oppimisen erittelemisessä . 

Ensimmäinen käännekohta oli  toiminnan yhteisen kohteen, yhteiskunnal-
lisen journalismin, hahmottaminen kokouksissa kolme ja neljä pelkän sivutait-
tojärjestelmän vaatiman työnjaon muutosten sijaan. Toinen käännekohta tuli 
esiin viidennessä kokouksessa, kun ristiriidat alkoivat näyttää ratkaisematto-
milta ja kehittäminen turhalta. Kaksi tulkintaa ongelmien syistä – liian vähän 
väkeä vai se että ihmiset tekevät vääriä asioita – törmäsivät toisiinsa, mutta 
osallistujat päättivät kuitenkin lähteä purkamaan ”kovien reunaehtojen sisällä” 
sitä miten toimitusta voisi kehittää nykyisiä työkäytäntöjä muuttamalla ilman 
lisäväkeä.
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Kolmas käännekohta on tunnistettavissa kokouksissa kuusi ja seitsemän, 
joissa ryhdyttiin kehittämään uutta toimintamallia sen hetkisen toimintatavan 
erillisten osaparannusten osoittautuessa riittämättömiksi. Neljännen käänne-
kohdan äärelle tultiin viimeisessä kokouksessa, kun osallistujat olivat halutto-
mia käsittelemään työnjohdon roolia ja esimiestentyön uudelleen organisointia 
(kts. Helle, 2004). 

Ensimmäisen muutoslaboratorioistunnon ja toiminnan ongelmien listaa-
misen jälkeen kävi selväksi, että toiminnan suurimmat ongelmat liittyivät toi-
minnan kohteeseen eli journalismin muutoksin ja erimielisiin käsityksiin siitä, 
mitä hyvä journalismi olisi kotimaan osastolla. 

Ongelma ryhdyttiin pohtimaan käyttämällä apuna mm. haastatteluis-
ta tehtyä taulukkoa, jossa kuvattiin toimittajien erilaisia käsityksiä toiminnan 
kohteesta. Uuden kohteen, analyyttisemmän, kiinnostavamman ja ihmisille lä-
heisemmän journalismin ituja oli jo käynnistynyt ennen kehittämishankkeen 
alkua, mutta vasta siellä asia käytiin perin pohjin läpi ja luotiin uusi yhteinen 
tavoite – yhteiskunnallinen journalismi.  Häiriöt ja ristiriidat sekä toiminnan 
historiallinen analyysi johtivat uuden yhteisen kohteen muodostamiseen, mutta 
sen avuksi tarvittiin lisäksi uusia välineitä, sääntöjä, työnjakoa sekä siirtymistä 
yhteistoiminnalliseen ja suunnittelevaan työtapaan. Uusi kohde ankkuroitiin 
välineiksi ja säännöiksi mm. vuorojärjestelmällä, suunnittelevalla uutispäälli-
köllä, iltatiimeillä, uusilla seuranta-alueille ja kirjoittamiskoulutuksella, jotka 
kantoivat muutosta päivittäisen työn rutiineihin asti.

Muutoslaboratorion edellä kuvatut vaiheet on koottu alla olevaan tauluk-
koon. Siihen on listattu muutoslaboratoriokokousten keskeiset puheenaiheet, 
muutoslaboratoriovälineet, kokouksiin liittyvät keskeiset käsitteet ja kehittämi-
sideat. Samanlainen taulukko esitellään luvussa 7 mediakonseptilaboratoriosta 
”Erikoislehdessä” ja verrataan laboratorioiden eroja ja yhteneväisyyksiä. 

Taulukko 8. Yhteenveto kotimaan osaston muutoslaboratoriokokouksista.

Kokous 
nro

Keskeiset  
puheenaiheet

Käytetyt  
välineet

Työn ongelmat  
ja ristiriidat

Kehittämis  
ratkaisut

1 Toiminnan häiriöt ja 
kehittämisideat listattiin 
ryhmätöinä toimintajär
jestelmän malliin

Seinätaulut.
Häiriöiden listaus.

Listattiin lukuisia, 
eritasoisia ongelmia.

Listattiin lukuisia erilai
sia kehittämisideoita.

2 Häiriöiden ja innovaa
tioiden mallintaminen. 
Kehittämisen kohteen 
täsmentyminen.

Toimintajärjestel
män malli. 
Kohde ja työnjako.
Seinätaulut.

Keskittyivät työn 
kohteeseen ja työn
jakoon.

Työn kohde, työnjako 
ja säännöt kehittämi
sen kohteeksi.

3 Historiaanalyysi. 
Keskustelu objektiivi
suussäännöistä, työn 
muutoksista 1970lu
vulta lähtien.

Toimintajärjestel
mä historiataulu
kon pohjana.

Erilaiset käsityksen 
työn kohteesta.
Objektiivisuuden kri
tiikki, objektiivisuus 
oli sääntö, ei kohde. 
Vanha ja uusi käsitys 
journalismista.

Uusi journalistinen 
kohde: yhteiskunnal
linen journalismi ja 
käsite persoonallinen 
objektiivisuus. 
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4 Historiallisen muutok
sen mallintaminen. 
Päiväjärjestys, työn 
organisointimallit – 
keskitetyt vai kiertävät 
työtehtävät. 
Peiliaineiston esitetyn 
videokoosteen ana
lyysia. 
Journalistisen kohteen 
erilaisuus.

Muutossykli. 
Seinätaulut. 
Journalistien 
heterogeenisen 
kohteen nelikenttä.

Uusi ja vanha työn
kohde edellyttävät 
erilaista työn organi
sointia.

Työnjako selvitettä
väksi. 
Uuden kohteen vaa
tima työn uudelleen 
organisointi käynnis
tetään.

5 Kehittämisen kyseen
alaistaminen. 
Päiväjärjestyksen 
ongelmien ja työ roolien 
pohtiminen, väkeä 
liian vähän vai väärissä 
tehtävissä. 
Systeemisen kehittämi
sen tarpeellisuus.

Muutossykli. 
Seinätaulut ennen 
ja nyt ja tulevai
suudessa. 
Työn kohde esillä 
(sivut) seinällä 
nähtävissä.

Kaksoissidos. 
Ristiriita käyttö ja 
vaihtoarvon välillä.

Päiväjärjestyksen ja 
työnajon  uudistami
nen. 
Pitkäjänteiset jutut 
vaativat juttusuunnit
telun kehittämistä. 
Selvitetään juttujen 
aikatauluja, kuinka pal
jon yllättäviä uutisia.

6 Entisen ja nykyisen toi
mintatavan ristiriitojen 
mallintaminen. 
Journalistisen kohteen 
täsmentyminen. 
Päiväjärjestys.

Toimintajärjestel
män malli. 
Seinätaulut.

Ristiriita kohteen, 
työnjaon, välineiden 
ja sääntöjen välillä. 
Päiväjärjestys, ko
koukset ja työvuorot 
sekavia.
Aamu ja iltavuoron 
työnjako epäselvä.

Päivän aikataulujen 
ja kokouskäytäntöjen 
uudistaminen.

7 Päiväjärjestys. Tapah
tuma vai analyyttisiä 
juttuja.
Niiden vaikutus työn 
kulkuihin.
Tiimimalli nousi esiin.

Seinätaulut.
Työn organisoin
nin nelikenttä 
toimittajamallista 
tiimimalliin.

Työvuorot estävät 
isompien juttujen 
tekemistä.

Työvuorojen uudis
taminen tiimimallin 
pohjalta.
Kirjoittajavuoroon pit
kiä päivävuorojaksoja.

8 Iltatiimien tehtävät.
Hyödyt ja haitat tiimi
mallissa.

Toimintajärjestel
män malli. 
Seinätaulut.

Ilta ja aamuvuoron 
työnjako ja tehtävät.

Iltatiimin tehtävät ja 
työnjako määritellään.

9 Iltatiimien tehtävät ja 
kokoonpano. 
Tulevan toiminta mallin 
jäsentäminen.

Seinätaulut. 
Toimintajärjestel
män malli.

Tiedonkulun katkok
set.
Ennakkosuunnittelun 
puute töiden organi
soinnissa.

Iltatiimit, iltaraportti. 
Suunnittelutaulu.
Juttulistojen uudista
minen.

10 Aamu ja iltavuoron 
yhteistyö. 
Esimiesten tehtävät.

Seinätaulut. Esimiesten työnjako 
ja tiedonkulku.

Listoja juttuseuran
taan.
Seinätaulu kolmen 
tulevan viikon pää
jutuista.
Ideointivastuuta eri 
aihealueiden seuranta
ryhmille.

Taulukossa näkyy miten Helsingin Sanomien kotimaan osaston muutoslabora-
toriossa liikuttiin teoreettisen käsitteiden ja mallien sekä käytännön päivittäistä 
työtä ohjaavien konkreettisen ratkaisujen ja uuden toimintatavan vakiinnutta-
misen välillä. Uusi kohde, yhteiskunnallinen journalismi, ei olisi voinut toteutua 
ilman että työvuorojärjestelmään uudistettiin niin, että toimittajille jäi pitkiä 
jutun tekoon pyhitettyjä päivävuorojaksoja. Pidemmät kuvalliset jutut vaativat 
isompia tiloja sivuilta ja taittajilta parempaa visuaalista osaamista. Analyyttis-
ten ja enemmän työtä vaativien juttujen teko vaati myös suunnitelmallisuutta ja 
sen aikajänteen pidentämistä. 
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Muutoslaboratoriossa ei juurikaan käytetty välitason käsitteitä tai malleja 
mediatutkimuksen puolelta, koska kyseessä oli muutoslaboratorion toinen pi-
lottihanke ja sen tavoitteena oli myös kokeilla ja kehittää toiminnan teorian kes-
keisiin käsitteisiin perustuvia malleja ja työvälineitä. Kehittämisistunnot vietiin 
läpi kolmen kuukauden aikana ja niissä ehdittiin keskittyä uuden journalistisen 
kohteen määrittelyyn ja uusiin työn organisoinnin tapoihin. Toimitus oli jatkos-
sa itse innostunut kehittämään uusia juttu-aiheita ja juttutyyppejä, mutta niitä 
ei systematisoitu samalla tavalla kuin myöhemmissä mediakonseptilaborato-
rioissa. Mediakonseptilaboratorioihin liitettiin enemmän työn journalistiseen 
sisältöön ja juttujen tuottamiseen liittyviä käsitteitä.
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5. Journalismin tutkimuksen 
systeemimalleista ja 
toimintajärjestelmän malli

Mediaorganisaatioita ja journalistien työtä tutkittaessa ovat mediatutkijat var-
sinkin 1990-luvulla kehittäneet malleja, joissa kuvataan mediaorganisaatioiden 
toimintaan vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä kuten lähteiden, omistajien, 
mainostajien ja yritysten vaikutuksia journalismin sisältöön ja tekemisen tapoi-
hin. 

Tässä luvussa analysoidaan eräitä keskeisiä journalistisen työn systee-
mimalleja, joissa kuvataan lukuisia erilaisia journalismin kentällä vaikuttavia 
toimijoita. Malleja ei juurikaan ole käytetty paikallisen journalistisen organi-
saation systemaattiseen tutkimukseen jatkossa eikä muutoksen kuvaamiseen. 
Mallien erilaiset syy–seuraus-suhteet käytännön journalistisen työn ymmär-
tämiseksi jäävät usein ohuiksi, eikä niihin sisälly historiallista analyysia ja sen 
tuottamaa ymmärrystä järjestelmän sisäisistä ristiriidoista ja sen ilmenemis-
muodoista. 

Mallit ovat enemmänkin heuristisia muistilistoja siitä kaikesta mikä jour-
nalismiin ja mediaorganisaatioiden toimintaan voi vaikuttaa. Luvun viimeises-
sä alaluvussa kuvataan miten Helsingin Sanomien kotimaan osaston muutos-
laboratoriossa käytettiin toiminnan teoriaan pohjautuvaa toimintajärjestelmän 
mallia muuttuneen toiminnan ymmärtämiseksi ja uusien tavoitteiden asettami-
seksi.

5.1 Uutistuotannon systeemimalleja

Journalismin tutkimuksen 1990-luvun useissa systeemimalleissa on painotettu 
taloudellisten ja poliittisten tekijöiden ’kuristavaa’ vaikututusta journalismiin. 
Esimerkiksi McManus korostaa omassa tutkimuksessaan pääomasijoittajien 
ensisijaista vaikutusvaltaa uutistuotantoon:
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”Uutistuotanto toimii erilaisilla markkinoilla, yleisömarkkinoilla, osa
kemarkkinoilla, mainosmarkkinoilla ja lähdemarkkinoilla. Näistä nel
jästä kauppakumppanista – kuluttajat, mainostajat, lähteet ja sijoit
tajat – vain viimeksi mainittu on myös pomo.” (McManus, 1994, 32)

McManus ei ollut ensimmäinen, joka korosti mallissaan taloudellisten tekijöi-
den vaikutusta journalistiseen työhön, sillä esim. Tunstall (1971) käsitteli sa-
nomalehtitalojen taloudellisia päämääriä osana mediaorganisaation toimintaa. 
Hän näki kahdenlaisia tavoitteita: taloudelliseen tuottoon pyrkiviä ja toisaalta 
ei-taloudellisia tavoitteita. Edelliseen liittyvät mainonnasta ja levikistä saatavat 
tulot. Jälkimmäisestä esimerkkejä ovat mm. yhteiskunnallisen vallan käyttä-
minen, arvovallan hankkiminen ja moraalisten päämäärien ajaminen. Erilaiset 
tavoitteet saattavat aiheuttaa konflikteja ja Tunstallin mukaan on mahdotonta 
saavuttaa yhteisymmärrystä kaikkien erilaisten tavoitteiden välillä (kts. artik-
keli 1). 

McManus ottaa teoriapohjansa taloustieteestä. Hän kuvaa uutistuotantoa 
tavaratuotantona ja uutistoimitusta uutistehtaana markkinavoimien armoilla. 
Hänen mallinsa on ylivälineellinen, se käsittää niin paikallistelevision kuin pai-
netut lehdet länsimaisissa yhteiskunnissa, joissa yksityisyritykset ovat hänen 
mukaansa ensisijaisia uutisaiheiden tuottajia 

Kuva 14. McManuksen (1994, 60) malli uutisista tavarana neljän päätoimijan 
vaikutuksen kohteena.
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Mallissa journalistisen työn päävaikuttajia ovat kuviossa ylhäältä alkaen omis-
tajat ja sijoittajat. Mallin mukaan osapuolet ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa, 
mutta ensisijaisiksi suhteiksi McManus määrittelee seuraavat: omistaja/sijoit-
tajat ja emoyhtiö, emoyhtiö ja mediayritys, mediayritys ja uutisosasto, lähteet 
ja uutisosasto sekä mainostajat ja mediayritys. Uutisosaston ja uutisten kulut-
tajien merkitys näyttää olevan vähäisempi kuin muiden osatekijöiden. 

Tutkimuksessaan McManus käytti sekä havainnointia että journalismin si-
sällönanalyysia. Vaikka hän sanoo mallinsa kattavan niin sanomalehtien uutiset 
kuin paikallisten tv-asemien uutisoinnin, niin tutkimusaineistona ovat neljän 
Yhdysvaltalaisen paikallisen tv-aseman uutistoimitukset. Valintaansa perus-
tellessaan hän sanoo uskovansa, että ”paikallistelevisiosta on tullut amerikka-
laisen uutisteollisuuden dominoiva voimatekijä” (McManus, 1994, 9). Väite voi 
pitää paikkansa amerikkalaisessa kontekstissa, mutta onko tilanne sama Eu-
roopassa tai Pohjoismaissa, joista viimeksi mainitussa painettujen laatulehtien  
ja julkisen palvelun tuottamilla uutisilla on merkittävä asema?

McManuksen malli painottaa taloudellisten tekijöiden ylivaltaa mediatuo-
tannossa. Mallissa olevien nuolten suunnat näyttävät kuvaavan toimituksen ja 
toimittajien alisteista asemaa kaavion kaikkein alimmaisena toiminnan kohtee-
na. Organisaatiokulttuuri ja journalistinen sisältö näyttävät määräytyvän pää-
asiassa omistajien taloudellisten intressien mukaan. Kiinnostavaa ja samalla 
problemaattista käytännössä on McManuksen mallissa keskellä oleva osio, joka 
kuvaa organisaatiokulttuuria. Se muodostuu kaavion mukaan samanaikaisesti  
sekä journalismin että markkinoiden/kaupallisuuden normeista. Tätä ristiriitaa 
toiminnan teoria kuvaa käsitteellä ensimmäisen asteen ristiriita eli käyttöarvon 
ja vaihtoarvon ristiriita, josta neuvotellaan ja jota ratkotaan käytännön päivit-
täisessä työssä. Se saa erilaisen sisällön eri mediaorganisaatioissa muuttuvissa 
historiallisissa tilanteissa. 

Tämän ristiriidan paikallista analyysia on käytetty kaikissa tutkimuksessa 
esitetyissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa keskeisenä työvälineenä, vaikka 
se Helsingin Sanomien kotimaan osastossa ei vielä noussut keskeiseksi ongel-
makohteeksi. Muissa toimitusorganisaatioissa yritystalouden ja journalistisen 
sisällön ristiriita oli keskeinen muutokseen pakottava tekijä.

Organisaatiokulttuuri on McManuksen mallissa yksi ja yhtenäinen, eikä 
esimerkiksi toimituskulttuuria eriytetä siitä, vaikka hän mainitsee journalisti-
set normit organisaatiokulttuurin osana. Toimituskulttuuri voi kuitenkin olla 
erilainen kuin mitä yleiset journalismin normit antavat ymmärtää. Puhumatta-
kaan siitä, että organisaation osien ja toimittajien näkemykset  voisivat olla kes-
kenään ristiriitaisia, kuten Engwall (1978) esittänyt. 

Mediayrityksen organisaatiokulttuuri olisi journalismin tutkimuksen yksi 
kiinnostavista kohdista. Minkälaisia neuvotteluja, mistä käytännön kysymyk-
sistä ja millä tuloksilla käydään organisaatiokulttuurin muotoutuessa ja muut-
tuessa? Tähän kysymykseen ei McManuksen malli vastaa, eikä myöskään anna 
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malleja tai välineitä sen analysointiin. Malli ei myöskään helposti taivu muutos-
ten kuvaamiseen tai alhaalta (toimittajista tai yleisöstä) lähtevien aloitteiden 
erittelyyn. Mallia voi luonnehtia deterministiseksi kaupallistumisen aiheutta-
man journalismin kurjistumisen malliksi.

McManuksen kaaviossa kuluttajien jälkeen alimmaisina esiintyvät uutis-
työntekijät, joita kuvataan yksilöistä koostuvana ryhmänä, alisteisena organi-
saatiokulttuurille ja he näyttävät olevan toteuttamassa hierarkiassa ylempänä 
olevien antamia tehtäviä omistajien ja kuluttajien ristipaineessa. 

Kirjassaan McManus arvosteleekin kovin sanankääntein journalismin 
kaupallistumista ja uutisten huonoa tasoa. Parannusehdotuksena hän esittää 
( McManus, 1994, 213–226, 1995, 331) mm. uutisten laadun arviointia. Hän 
esittää tutkimuksensa liitteessä yksityiskohtaisia ohjeita kansalaisille sekä tv-
uutisten että sanomalehtien uutisten ’ravintoarvon’ arvioimiseksi. Hän vaikut-
taa pessimistiseltä pohtiessaan miten kaupallisen uutisvälityksen perusristirii-
taa – jännitettä omistajien ja yhteiskunnan/demokratian etujen välillä – voisi 
ratkaista. Hän esittää viisi käytössä ollutta tapaa ylittää kuilu eri intressien vä-
lillä, mutta kaksi ensimmäistä eivät hänen mukaansa ota huomioon markkinoi-
den logiikkaa. 

Ensimmäisenä McManus listaa toimittajien kouluttamisen, jotta heistä tu-
lisi aitoja ammattilaisia. Toisena keinona hän ehdottaa vetoamista omistajien ja 
organisaation johdon omatuntoon. Kolmantena on yhteiskunnan väliintulo, la-
kisääteiset rajoitukset ja taloudelliset tuet. Neljäntenä keinona voi käyttää uusia 
teknologisia välineitä, joiden avulla voidaan paremmin kohdentaa viestintää, 
jolloin ei tarvitse olla massojen maun varassa. Viidentenä keinona on yleisön 
kouluttaminen vaatimaan parempaa journalismia. Pessimismistään huolimatta 
McManuksen (1994, 211) mukaan jotain on yritettävä tehdä journalismin pa-
rantamiseksi, sillä muutakaan vaihtoehtoa ei demokraattisessa yhteiskunnassa 
ole. 

Myös Engwall (1978) kuvaa mediaorganisaatiota organisaatio- ja liike-
talous teorioiden näkökulmasta. Hän käsittelee tutkimuksessaan mediaorgani-
saatioiden ristiriitaisia tavoitteita ja luonnehtii sanomalehtiä hybridiorgani-
saatioiksi Etzionin (1961) käsitteiden pohjalta. Mediayritysten perusristiriitaa 
taloudellisten ja journalististen tavoitteiden välillä Engwall mallintaa alla ole-
vassa kaaviossa Etzionin pohjalta. Etzioni on kuvannut sanomalehtiorganisaa-
tioita tyypillisesti kahden rinnakkaisen organisaatiorakenteen hybridinä, jossa 
utilitaarinen painotus etsii taloudellista hyötyä ja normatiivinen, editoriaalinen 
lähtökohta painottaa journalistisia tekstejä (Engwall, 1978, 96). 

Engwall (emt.) ei kuitenkaan pidä talouden ylivaltaa ehdottomana, vaan 
näkee mediaorganisaatiot neljän erilaisen kulttuurin edustajina: uutissuuntau-
tunut, poliittisesti suuntautunut, taloudellisesti suuntautunut ja teknologiaan 
suuntautunut kulttuuri. 
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Organisaatiokulttuureiden ulkopuolella kaaviossa kulkee kehä, jonka Eng-
wall on nimennyt ympäristöksi. Se sisältää ulkoiset tuottajat, asiakkaat ja kil-
pailijat. Ulkoisiin tuottajiin kuuluvat rahoittajat, yhteiskunnalliset hallinto-
organisaatiot (paikalliset ja valtakunnalliset) sekä materiaalin että palvelujen 
tuottajat (Engwall, 1978, 3–4).

Kuva 15. Engwallin neljä organisaatiokulttuuria mediayrityksessä (Engwall, 1978, 
98)14.

Engwallin mukaan kaavion pohjalta syntyy viidenlaisia suhteita, joita pitäisi 
tutkia medioiden toiminnan ymmärtämiseksi. Nuo viisi tutkittavaa suhdetta 
ovat suhde yhteiskuntaan, suhde omistajiin, asiakkaisiin ja materiaalin tuotta-
jiin, suhde lähteisiin, suhteet organisaation sisällä ja suhteet yleisöön. 

Kaavion eri osapuolten välillä on jatkuvia konflikteja. Konflikteja säätelee 
Engwallin (1978, 221–237) mukaan kolme päämekanismia: Pelin ulkoiset sään-
nöt (esim. lainsäädäntö, eettiset koodit), työntekijöiden valikoiva palkkaaminen 
(sopivat tyypit) ja sosialisaatio jatkuvan kontrollin kautta (kokoukset, palaute). 

Engwall on tutkimuksen empiirisessä osassa analysoinut mm. sitä, miten 
eräässä lehdessä keskeinen intressiristiriita toimituksen ja ilmoitusmyynnin 
välillä ratkaistiin neuvotellen. Uutisreiästä (newshole) lisääntyvät ilmoitukset 
täyttivät yhden kuukauden aikana vuonna 1974 sivutilasta 27,4 prosenttia eikä 
toimitus saanut juttuja mahtumaan sivuille. Hän korostaa, että myös toimituk-
sen sisällä käydään kiistaa sivun tilojen (newshole) jakamisesta eri uutisosas-
tojen ja -aiheiden välillä (emt., 204). 

14 Kaavion lyhenteet tarkoittavat: C = collection phase, hankinta; P = production phase, tuotan-
to; R = reproduction phase, reproduktio; D = distribution phase, jakelu.
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Engwall on mallissaan painottanut mediaorganisaatioiden ja niiden ym-
päristön monimuotoisuutta, ristiriitaisuutta ja neuvotteluja enemmän kuin 
 McManus. Myös mediaorganisaatioiden materiaalinen välittyneisyys painottuu 
McManukseen verrattuna. Toiminnan teorian kannalta kiinnostavaa on ajatus 
ristiriidoista ja kohteeseen suuntautuvien intressien vastakkaisuudesta sekä 
erityisesti mahdollisuudesta ja tavoista neuvotella eri intressien välillä myös 
organisaatioiden sisällä.

Engwallia tunnetumpi, mutta riisutumpi malli, on Shoemakerin ja Reesen 
(1996, 106) sisäkkäisten ympyröiden malli journalismin sisältöön vaikuttavista 
asioista. Se on sukua McManuksen mallille siinä, että kuvaaminen sisäkkäisinä 
ympyröinä yleisestä yksilöihin antaa visuaalisen vaikutelman hierarkkisesta 
mallista, jossa yksilölliset toimijat ovat ideologisten voimien ja organisaation 
puristuksessa. Viiden eri tason ulommaisimpana ja kaikki muut sisäänsä sul-
kevana mallissa kuvataan ideologiataso. Sitten seuraavat median ulkopuolinen 
taso, organisaatiotaso, mediarutiininen taso ja lopulta yksilöllinen taso. Mallis-
sa ei ole nuolia kuvaamaan ympyröiden syy-seuraussuhteita ja malli herättää 
mielikuvan yksittäisen toimijan alisteisesta asemasta, vaikka yksilö onkin ku-
vion sisimmässä pisteessä. 

Kuva 16. Shoemakerin ja Reesen ympyrämalli (1996, 106). 

Tekstissään Shoemaker ja Reese korostavat, että medioiden omistajilla on suu-
rin vaikutusvalta median sisältöön, mutta omistussuhteiden merkitystä tai si-
jaintia ei kuitenkaan ole mallinnettu. Mallissa painottuu erityisesti mediarutii-
nien vaikutus uutisten sisältöön. Kirjoittajat siteeraavat mm. tv-uutistutkimusta 
(Bantz, McCorkle ja Baade, 1981), jossa kilpailun ja teknologian raskauden to-
detaan johtaneen yhä lisääntyvään konsulttien käyttöön tv-uutistuotannon for-
maattien kehittämiseksi. Tavoitteena on “teknisesti yhtenäinen, visuaalisesti 
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kehittynyt, helposti ymmärrettävä, ihmissuuntautunut tarina, joka voidaan 
tuottaa mahdollisimman vähässä ajassa” (Shoemaker ja Reese, 1996, 108).

Rutiinien merkitystä painottaessaan Shoemaker ja Reese siteeraavat useita 
objektiivisuutta journalismin kohteena käsitteleviä tutkimuksia, joissa koros-
tetaan objektiivisuuden liittyvän mediaorganisaatioiden pyrkimykseen lisätä 
levikkiä lisäämällä uutisoinnin uskottavuutta (Schudson, 1978) tai toimivan 
toimittajien autonomian lisäämisen välineenä (Gans, 1980) tai strategisena 
rituaalina, joka suojaa toimituksen tuotoksia julkiselta kritiikiltä (Tuchman, 
1977).

Loppupäätelmissään Shoemaker ja Reese (emt., 261) toteavat, että joukko-
viestinnän sisältö on sosiaalisesti tuotettua eikä heijasta objektiivista todelli-
suutta. He korostavat mallinsa hierarkkisuutta, jossa jokainen sisempi ympyrä 
on jollakin tavalla alisteinen ulommalle ympyrän tasolle. Mediarutiininen kes-
keinen asema heille selkeä: ne sosiaalistavat toimittajat roolikäsityksiinsä (emt., 
262). Kuitenkin heidän mukaansa mediaorganisaatioissa kaikkein suurinta val-
taa käyttävät omistajat ja kontrollivallan välineenä ovat taloudelliset reunaheh-
dot – oli kyseessä julkisen vallan tai yksityisten omistama yritys (emt., 263). 

Edellä kuvattu ympyrämalli ja aiemmasta journalistisen työn ja media-
organisaatioiden tutkimuksesta Shoemakerin ja Reesen kirjassaan vetämät 
johto päätökset ovat universaaleja ja ylivälineellisiä – eroja aiheuttaa lähinnä 
median koko, joka vaikuttaa toimittajien vapausasteisiin. Kirjoittavat sanovat, 
että mitä suurempi ja monimutkaisempi mediaorganisaatio on, sitä vähemmän 
professionaalisilla rutiineilla on merkitystä ja sitä enemmän sisältöön vaikutta-
vat laajemmat organisatoriset voimat ja sitä enemmän sekä toimitusorganisaa-
tion että mediaorganisaation ylin johto tekee päätöksensä taloudellisten seik-
kojen perusteella (emt., 266). Tämän väitteen tueksi he eivät kuitenkaan esitä 
empiiristä tutkimusta.

Shoemaker ja Reese asettavat haasteita tulevalle tutkimukselle. Heidän 
mielestään medioita tulisi tutkia useiden eri tasojen näkökulmasta, ja tasot voi-
vat sisältää erilaisia painotuksia. Toisena tärkeänä haasteena he näkevät eri ta-
sojen välisten suhteiden tutkimuksen. Mallinsa hierarkkisuudesta huolimatta 
he aivan lopuksi korostavat kirjassaan, että yksilöillä on mediaorganisaatioissa 
tiettyä pelivaraa eivätkä heidän kaikki tekonsa ole korkeamman tason sosiaalis-
ten voimien rajoittamaa (emt., 271). Haasteet jäävät kuitenkin ilmaan heitetyik-
si eikä vihjeitä anneta miten käytännössä voisi tutkia yksilöiden ja organisaa-
tion ja sen ulkoisten voimien ‘neuvottelujen kenttää’ – esimerkiksi eri tasojen 
välisiä suhteita ja niiden vaikuttavuutta toisiinsa. Avoimeksi jää myös kysymys 
journalismin sisällön muutoksen mahdollisuudesta tai vastarinnasta alhaalta – 
toimittajista ja yleisöstä – ylöspäin.

Shoemakerin ja Reesen ympyrämallia ja rutiininen tasoa on käyttänyt mm. 
Esser (1998) tutkimuksessaan. Hän on vertaillut toimitustyön organisointia 
englantilaisissa ja saksalaisissa sanomalehdissä. Lopputuloksena hän kuvaa 
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kuinka Englannissa työt on organisoitu sanomalehdissä tarkan ja pitkälle vie-
dyn työnjaon mukaan kun taas Saksan vahvoissa paikallislehdissä arvostetaan 
toimittajan vapautta ja kykyä sekä kirjoittaa että editoida oma juttunsa ja osal-
listua taiton suunniteluun Esser näkee kuitenkin saksalaisen lehdistön olevan 
muuttumassa englantilaistyyppisen, tarkemman työnjaon suuntaan (kts. luku 
7). 

Suomessa Mörä (1999) on käyttänyt Reesen ja Shoemakerin mallia tutki-
muksessaan EU-journalistien työtavoista, ja loppupäätelmissään hänkin korosti 
mediarutiinien tason merkitystä uutisoinnin sisällölle. Ympyrämallin eri taso-
jen liittymistä toisiinsa Mörä kuvasi käsitteellä liaani, jolla hän kuvaa eri taso-
jen moninaista yhteen kietoutumista toimittajien arkityössä. Liaanin säikeiden 
lomittuminen käytännössä, niiden vahvuus tai rispaantuminen, jäivät odotta-
maan tarkempaa empiiristä analyysia ja haastattelujen sijaan myös etnografiaa.

McQuail (1994) on tehnyt synteesiä mediaorganisaatioiden toimintaa ja 
toimintaympäristöä kuvaavista malleista. Hän kiteyttää, lähinnä Engwallin mal-
liin nojaten, mediaorganisaatiot sosiaalisten voimien kentäksi, jossa keskiössä 
ovat mediajohto, media-ammattilaiset ja tekninen henkilöstö. He kaikki toimi-
vat yhteiskunnallisten voimien vaikutuspiirissä, jossa kuvataan toisaalta ta-
loudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset paineet sekä toisaalta tapahtumat ja 
lähteet jakelukanavien ja yleisön kiinnostuksen keskenään jännitteisellä ulottu-
vuudella.

Kuva 17. McQuailin (1994, 191) malli mediaorganisaatioista.
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Kuvion jännitteisessä kentässä muodostuu McQuailin mukaan viiden tyyppisiä 
mediaorganisaation suhteita: ensinnäkin suhteet yhteiskuntaan, toiseksi omis-
tajiin, asiakkaisiin ja tuottajiin, kolmanneksi lähteisiin, neljänneksi organisaa-
tion sisäiset suhteet ja viidenneksi yleisösuhteet. Niitä kaikkia olisi tutkittava, 
jotta voitaisiin ymmärtää jollakin tavalla mediaorganisaatioiden toimintaa 
( McQuail, 1994, 192). 

Yllä oleva malli on otettu McQuailin teoksen vuoden 1994 painoksesta ja 
myöhemminkin hän korostaa, että eri tahoilta kohdistuvat paineet tai odotuk-
set eivät ole vain rajoittavia, vaan ne voivat myös vapauttaa toimimaan uudel-
la tavalla, esimerkiksi uudenlaisten rahoituslähteiden muodossa tai hallitusten 
mediaorganisaatioita tukevan politiikan kautta (McQuail, 2000, 250). 

Edellä kuvatut erilaiset journalismin tuottamisen kontekstia kuvaavat sys-
teemimallit eri variaatioineen antavat kuvan siitä moninaisista tekijöistä muo-
dostuvasta kentästä jonka puitteissa mediaorganisaatiot, toimitukset ja yksit-
täiset journalistit joutuvat työskentelemään. Malleissa painotetaan eri tavoin 
erilaisten tekijöiden merkitystä journalismille ja niistä välittyy kuva monimut-
kaisesta, ristiriitojen täyttämästä neuvottelujen ja kompromissien kentästä, 
joissa journalismia tuotetaan. 

Mallien soveltamisessa yksi ongelma liittyy siihen, että mallit näyttävät 
perustuvan – Engwallia lukuun ottamatta – ennakkokäsitykseen journalismis-
ta ja sen tuottamisen ehdoista. Cottle (1993, 225) kritisoikin uutistutkimusta 
siitä, että se perustuu liikaa dominointiteorialle eikä ota huomioon sitä, miten 
uutiset muuntuvat ja vaihtelevat muodoltaan ja sisällöltään erilaisissa media-
organisaatioissa. Hän korostaa samaa asiaa kuin Schudson (1997) eli uutisen 
tuottamisen muotojen moninaisuutta ja vaihtelua mediasta riippuen ja toisaal-
ta sitä, miten sisällön tuottamisen säännöistä tulee helposti jokapäiväisiä, itses-
tään selviä rutiineja. Cottle (1993) osoittaa toimitustyön etnografiassaan miten 
Goldingin ja Murdockin (1991, 27) korostama tuotantostruktuurin taloudelli-
nen dynamiikka edistää tietyn tyyppistä, populistista journalismia, mutta hän 
painottaa silti myös paikallisen muuntelun mahdollisuuksia.

Yleisten journalismimallien ongelmana myös Cottle (emt., 277) näkee sen, 
että toisaalta yleisellä tasolla liikkuvat mallit unohtavat tärkeän osan analyysiä 
eli yksittäisen toimijan tai toisaalta painottavat liikaa yksittäisten toimittajien 
merkitystä uutistuotannossa. 

Edellä kuvatuilla malleilla on kuitenkin ollut ja on oma merkityksensä 
journalistien ja mediayritysten monimutkaisen kentän kuvaajina ja tutkimus-
ta odottavien kysymysten esille nostajina. Journalismin tutkimuksen kannalta 
tärkeää olisi se, miten mallien kuvaamaa monimutkaista ja monitasoista työ-
prosessia voitaisiin tutkia toisaalta käytännön empiirisen analyysin pohjalta ja 
toisaalta miten yleiset mallit antavat tilaa paikalliselle ja temporaaliselle vari-
aatiolle, ilman determinististä perusoletusta jonkin toiminnan osatekijän hallit-
sevasta ja muita suuremmasta painoarvosta.
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Suomalaisesta mediatutkimuksesta löytyy kuitenkin tutkimus, jossa on sys-
teemisesti mallinnettu historiallista muutosta eli ulkoisen toimintaympäristön, 
kirjapainoteknologian, sanomalehtien sivukoon ja sivutaiton muutoksien liit-
tymistä toisiinsa. Malli on syntynyt kuvaamaan teknologian, mainonnan, jour-
nalismin ja yhteiskunnan muutoksen yhteen kietoutumista ja se on rakennettu 
tarkkaan tehdystä sanomalehtien juttutyyppien ja niiden ulkoasun, journalisti-
sen sisällön, ilmoitusten sijoittelun ja formaatin analyysista.

Kuva 18. Ulkoasuspiraali (Mervola, 1995, 417). 
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Seuraavassa alaluvussa esitän toiminnan teoriaan perustuvan toimintajärjes-
telmän mallinnuksen ja sen tulokset Helsingin Sanomien kotimaan osaston 
muutos laboratoriohankkeesta vuodelta 1996 ja vertaan sitä edellä esittämiini 
systeemimalleihin.

5.2 Toimintajärjestelmän malli muutoksen  
ja ristiriitojen analyysin välineenä

Edellisessä luvussa on kritisoitu journalismin tutkimuksen systeemimalleja 
siitä, ettei niitä ole juurikaan käytännössä soveltaneet tutkimusvälineenä pai-
kallisesti ja ajallisesti spesifeissä kohteissa alkuperäisten tutkimusten jälkeen. 
Mallit eivät myöskään kuvaa riittävän yksityiskohtaisesti journalismiin vaikut-
tavien tasojen suhteita tai painoarvoa käytännön journalistisessa työssä. Mallit 
kuvaavat journalismiin vaikuttavien tekijöiden monimutkaista kenttää, mutta 
ne ovat pääosin staattisia. Moniin malleihin on vaikea liittää journalismin ja 
journalistisen työn historiallisia muutoksia tai eri toimijoiden välisiä ristiriito-
ja. Ristiriidat, häiriöt ja toiminnan muutos ovat sen sijaan toimintajärjestelmän 
mallin perustekijöitä. 

Kuvaan tässä luvussa miten toimintajärjestelmän mallin ja toimintajärjes-
telmien verkon (kts. kuvat 4 ja 5) avulla on muutos- ja mediakonseptilaborato-
rioissa mallinnettu eri toimijoiden välisiä ristiriitoja ja toiminnan mahdollisia 
muutossuuntia. Ristiriidat nousevat näkyviin toiminnan häiriöiden kautta ja 
niitä käsiteltiin kahdessa ensimmäisessä Helsingin Sanomien kotimaan osaston 
muutoslaboratorioistunnossa (kts. luvut 3–4 ja artikkeli 1). Muutoslaborato-
rioissa toimintajärjestelmän malli on rakennetaan aina paikallisen tilanteen ja 
aineiston pohjalta, ne ovat siis paikkaan ja aikaan sidottuja konkreettisia mal-
leja.

Helsingin Sanomien kotimaan osaston muutoslaboratoriossa tutkijaryhmä 
rakensi kuvan 19 pohjanaan toimituksen aiemmat historiatehtävät ja niiden 
aiheuttamat keskustelut. Tarkoitus oli auttaa käsittelemään erilaisia parannus-
ehdotuksia systemaattisesti sekä miettiä miten erilaiset uudistusehdotukset 
vaikuttaisivat toimintajärjestelmän eri osiin. Tutkijat valmistelivat etukäteen 
toimintajärjestelmän mallin ja sen mahdolliset ristiriidat ajalta ennen muu-
toslaboratorion alkamista. Keskusteluissa korjattiin joitakin yksityiskohtia. 
Kokouk sessa mallinnettiin sen jälkeen yhdessä keskustellen nykytilanne ja sen 
ristiriidat. 
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Kuva 19. Uutistoimittajan työkäytännön ristiriidat ennen sivutaiton tuloa.

Tekijänä mallissa ennen sivutaittoa nähtiin perinteinen yksilötyötä tekevä 
uutis toimittaja, joka tuotti juttuja kotimaan osaston sivuille. Työvuorot pai-
nottuvat iltoihin, johto oli hierarkkinen ja juttuaiheita tuotettiin lähinnä viral-
lisen hallintokoneiston rajojen mukaan tai STT:n juttulistalta. Malliin kirjattiin 
jo taustajutut ja reportaasit ihmisten arjesta, joita oli tullut sivuille uusien esi-
miesten mukana. Uuden ja vanhan toiminnan kohteen välillä olevasta ristirii-
dasta nousi vilkas keskustelu (välineet vs. kohde), jossa todettiin, että vuoden 
kuluttua niskauudistuksesta vuonna 1989 alkoi hiljalleen muuttua myös koti-
maan toimituksen työn kohde eli se, mistä asioista kirjoitetaan ja millaisia jut-
tuja kirjoitetaan. 

Kuitenkin välineet, työnjako ja säännöt vastasivat vielä toteavan tapahtu-
mauutisjournalismin vaatimuksia ja olivat ristiriidassa tavoitellun uudenlai-
sen sisällön kanssa (ristiriidat 1–3 yllä olevassa mallissa). Muuttuva kohde oli 
keskeinen ristiriitoja tuottava osa mallissa ja myös perinteinen työnjako nä-
kyi risti riidan paljastavina häiriöinä arkisessa työssä (kts. artikkeli 1 ja Helle 
2004).

Keskeisinä ristiriitoina (numero yksi mallissa) kuvattiin ristiriita vanhojen 
käytössä olevien välineiden, lähinnä journalismikäsitysten ja uudentyyppisten 
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juttujen tekemisen vaatimusten välillä. Juttujen kirjoittamisen mahdollistamia 
päivävuoroja oli liian vähän ja uutisjournalismin säännöt ja tapahtumauutis-
ten korostaminen koettiin ongelmallisina. Toinen ristiriita mallinnettiin uu-
dentyyppisen journalismin ja vallitsevan työnjaon välille. Maailmaa seurattiin 
hallinnonalojen mukaan, työnjako ja työnjohto oli hierarkkista ja painotti pe-
rinteisiä viranomaislähteitä. Lopullisen ulkoasun hallinta oli vaikeaa, koska kir-
jatyöntekijät taittoivat lehden sivut eri kerroksessa olevassa latomossa. Kuvat 
ja graafit kulkivat eri reittiä kuin toimitukselliset tekstit. 

Kolmas ristiriita löytyi sääntöjen ja kohteen välillä. Tosin voisi ajatella esim. 
tiukan toimituksen ja latomon välisen työnjaon kuuluvan työnjako-kohtaan, 
mutta se oli myös tiukka sääntö. Objektiivisuuden normit haluttiin erityisesti 
sijoittaa sääntöihin, sillä moni toimittaja koki niiden rajoittavan journalistisen 
sisällön kehittämistä eikä suinkaan välineiden tavoin auttavan päivittäisessä 
työssä.

Uuden suunniteltavan toimintajärjestelmän kolmio (kuvassa 20) mallin-
nettiin yhteisten keskustelujen pohjalta. Toimittajat pitivät keskeisenä muutok-
sena mallin alareunan nuolilla merkittyjä asioita eli yhteistyön lisääntymistä 
oman toimituksen ulkopuolisten tahojen kanssa sekä talon sisällä että ulkopuo-
lella15 ja yhdessä tekemisen lisääntymistä toimituksen sisällä. Toisaalta ristirii-
tanuoli sääntö-kohdassa kuvaa sitä, että vanhat säännöt ja niiden yksilöllinen 
soveltaminen oli yhteistyön este. Laboratoriokeskusteluissa esimiehet lupasi-
vat jatkossa kohdella kaikkia samojen sääntöjen mukaan ja uudeksi keskeiseksi 
työvälineeksi ja säännöksi rakennettiin muutoslaboratoriossa toimituksen uusi 
vuorojärjestelmä.

Toinen ristiriita, jota kuvataan salaman muotoisella nuolella, osoittaa väli-
neiden muutoksen eli uuden sivutaittojärjestelmän sekä uuden kohteen tuomia 
uuden ja vanhan toimintatavan yhteistyöhön liittyviä ristiriitoja. Lehden toimi-
tus oli jakautunut itsenäisiin yksikköihin ja neuvottelukulttuuria esim. kuvien 
valinnasta ei ollut vielä syntynyt.

15 Toimitus ryhtyi esimerkiksi tilaamaan Tilastokeskukselta erilaisia analyysejä suomalaisten 
elinoloista ja teki niistä laajoja reportaaseja. Lisäksi tutkijoita ja eri alojen ammattilaisia kut-
suttiin seurantaryhmien kokouksiin kertomaan oman alansa tilanteesta ja muutoksista.
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Kuva 20. Kotimaan osaston toimintajärjestelmä sivutaiton tultua toimitukseen. 

Muutos tekijät kohdassa kertoo, kuinka suurempia ja analyyttisempiä juttuja 
varten koottiin väliaikainen kimppa tai ns. kommandoryhmä. Juttuja ryhdyttiin 
tekemään mm. sunnuntaisivuille, ideointia ja juttuaiheiden seurantaa varten 
luovuttiin hallinnon rajoihin perustuvista seurantaryhmistä ja uusia ryhmiä oli-
vat mm. elämä, infrastruktuuri, työelämä ja koulutus. 

Sivutaittojärjestelmää käyttivät vain siihen erikoistuneet toimittajat tai 
kirjatyöntekijät, mutta editoinnissa iltavuoroissa vuorottelivat lähes kaikki. 
Taittajat ja editoijat muodostivat vakituisia tiimejä, jotka kiersivät samoissa 
vuoroissa vuorotellen arki-iltaisin ja viikonloppuisin neljä tai kolme päivää vii-
kossa. Iltatiimit vastasivat itsenäisesti lehden sisällön tuottamisesta ja painoon 
lähettämisestä eikä uutispäällikköä enää tarvittu iltavuorojen työtä ohjaamaan. 
Päivä vuorojen eli kirjoitusvuorojen määrää lisättiin ja ne muodostivat jopa 
parin viikon mittaisia isompien juttujen kirjoittamisen mahdollistavia jaksoja 
(kts. Helle, 2004).
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Kuvassa 20 on ongelmallisiksi kohdiksi kirjattu yhteistyö aluetoimitusten 
kanssa, joidenkin yksilöllisen työtavan tuottamat vaikeudet yhteistyössä ja uu-
sien sääntöjen (esim. iltavuorojen) kunnioittaminen. Kaikkia ei edelleenkään 
koettu kohdeltavan tasa-arvoisesti. Muutoslaboratorion viimeisissä istunnoissa 
parannettiin vielä suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa ja esimiesten työnjakoa 
ja muita mallissa esiintyviä ongelmia.

Toimintajärjestelmän mallia käytettiin kotimaan osastolla systemaattisen 
kehittämisen välineenä ja sen avulla voitiin ekspansiivisen mallin mukaisia aja-
tuskokeita siitä mitä tapahtuisi jos yhtä osaa mallissa muutettaisiin. Malli aut-
toi rakentamaan ekspansiivisen kehittämisen kohteen pohtimalla ensin journa-
listisen työn tavoitteita eli toimituksen työn kohdetta. Sen jälkeen tarkasteltiin 
miten tavoitteen saavuttamiseksi olisi kehitettävä uusia välineitä, sääntöjä, 
työnjakoa ja tekijöitä.

Seuraavissa luvuissa kuvataan ja analysoidaan toiminnan teoriaan perus-
tuvaa mediakonseptilaboratoriota. 
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6. Mediakonsepti, 
mediakonseptilaboratorio  
ja mallilukija

6.1 Johdanto

Mediakonseptin käsite on kehitetty ymmärtämään nopeata muutosta, joka me-
diaympäristössä ja mediaorganisaatioissa tapahtuu. Käsitteet ovat aina aluksi 
alustavia ja osittaisia, ne muuntuvat ja sulauttavat itseensä toisia käsitteitä (kts. 
Ridell ja Väliaho, 2006, 8–10). Ne lähtevät eri tutkimusperinteistä ja niillä on 
oma historiansa ja taustateoriansa. Käsitteitä luotaessa niitä käytetään kuvaa-
maan paitsi merkitystä myös mitä käsitteellä voidaan tehdä (Bal, 2002, 11, 27). 

Käsitteiden määrittelyllä kohdennetaan myös tutkijoiden intressejä ja näin 
on myös mediakonseptin käsitteen laita. Se syntyi tarpeesta ymmärtää ja mal-
lintaa toimituksellisen työn ja journalismin muutosta eikä mediatutkimuksesta 
löytynyt sopivia käsitteitä kuvaamaan monimutkaista liiketoiminnan, massa-
tuotannon ja yksilöllisen luovuuden yhteen kietoutumaa, jossa mediasisältöjä 
päivittäisessä työssä tuotetaan. Käsitteen taustateoriana on toiminnan teoria ja 
kehittävä työntutkimus ja tutkimusintressinä on tarjota toimijoille käsitteitä ja 
menetelmiä oman työn ymmärtämiseen ja muuttamiseen. 

Käsitteille ja malleille annetaan kussakin tutkimus- ja kehittämishankkees-
sa oma konkreettinen sovellus ja sisältö. Esimerkiksi toimintajärjestelmän mal-
lin koostumus ja sen osien väliset suhteet vaihtelevat tutkittavan organisaation 
mukaan. Samoin tässä luvussa esitettävän mallilukijan käsite – se on erilainen 
eri medioissa. Mediakonseptilaboratorioissa tutkijat tuovat käsitteen yhteiseen 
keskustelun kohteeksi ja sitä käytetään keskeisenä välineenä, jonka avulla toi-
mijat voivat hahmottaa keille mediasisältöjä tehdään ja miten tekstejä rakenne-
taan erilaisille lukijoille.
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Muutoslaboratoriohankkeiden kokemusten16 ja mediakonseptin käsitteen 
avulla kehitettiin mediaorganisaatiota varten muutoslaboratoriomenetelmään 
perustuva mediakonseptilaboratorio. Muutoslaboratoriosta ei ollut kehittynyt 
media-alalle levinnyttä tutkimus- ja kehittämismenetelmä. Muutoslaboratorio 
jäi Helsingin Sanomissa yksittäiseksi kehittämishankkeeksi eikä se levinnyt or-
ganisaatiossa kehittämisen systemaattiseksi tavaksi. Eri osastot saivat digitaa-
lisen sivutaiton tuomassa muutostilanteessa vapaasti valita ottavatko jonkun 
tietyn kehittämismenetelmän käyttöönsä vai eivät. Kotimaalla osaston esimies 
vaihtui pian muutoslaboratorion jälkeen ja siirtyi ensin toimituspäälliköksi ja 
pian sen jälkeen toisen sanomalehden päätoimittajaksi. Toimituspäällikkönä 
hän tilasi yhden muutoslaboratoriohankkeen, joka koski toimitussihteerien 
työtä. Muutoslaboratorion vetivät tutkijat Jaakko Virkkunen ja Heli Ahonen. He 
pohtivat toimitussihteereiden kanssa toimituksen tuotannon ja sisällön hallin-
nan kehittämistä. Tämä hanke kuitenkin jäi kesken, kun toimituspäällikkö vaih-
tui. 

Myöhemmin Virkkunen ja Ahonen toteuttivat vielä kaksi media-alan muu-
toslaboratoriota, toisen päätoimittajaksi siirtyneen toimituspäällikön sanoma-
lehdessä ja toisen Yleisradion keskusteluohjelman kehittämiseksi.17

Toiminnan teoriaan perustuvaa Mottin (1992) kehittämää kehitysvuoro-
puhelu -menetelmää käytettiin ”Paikallislehden” kehittämishankkeessa vuon-
na 2000–2001 (kts. artikkeli 2)18. Hanke liittyi sielläkin sivutaittojärjestelmän 
tuomaan työnjaon ongelmaan toimituksen ja kirjatyöntekijöiden välillä. Hank-
keessa nousivat esille myös yrityksen taloudellisen tilan heikkeneminen sekä 
toimituksen erimielisyys siitä, mitä olisi hyvä journalismi heidän lehdessään. 
”Paikallislehdessä” kehitettiin toimituksen, kirjatyöntekijöiden ja ilmoitusmyyn-
nin yhteistyötä ja laajennettiin tehtävän kuvia heidän toiveidensa mukaisesti. 
Journalistista sisältöä ei juurikaan kehitetty päätoimittajan pidättäessä toimi-
vallan siinä asiassa itselleen. ”Paikallislehden” hanke osoitti kuinka tärkeää oli 
ottaa mukaan organisaation eri tasot ja tekijät mukaan kehittämishankkeeseen. 
Lisäksi kehitysvuoropuhelun kolmen hengen pienryhmissä voitiin keskustella 

16 Muutoslaboratoriomenetelmään on kehitetty vuodesta 1995 ja siitä on useita eri variaatioita, esimer-
kiksi käyttöönottolaboratorio (Kerosuo, 2003), rajanylityslaboratorio (Kerosuo, 2007) ja kompetenssi-
laboratorio (Ahonen ja Virkkunen, 2003).

17 Korhonen tutki TV1:n osallistujien puhetta puheohjelmien kivuliaasti edenneen kehittämishankkeessa. 
Tarkoituksena on ymmärtää, mitä kehittämisen aikana puheessa tapahtuu, kun kehittäminen ”pysäh-
tyy” ja millä tavoin ohjelman tekoon osallistuneet työntekijät puhuivat työstään. Hän eritteli erilaisia 
myyttilausumia toimituksen puheesta ja ensimmäinen myyttilausuman funktio esiintyi vastustuksena 
tutkijoiden käyttämiin käsitteisiin, tapoihin havainnoida työtä ja muutoslaboratorion tapaan käsitellä 
häiriöitä. Taustalla oli ajatus uniikista käsityömäisestä työstä, jota ei voitu käsitellä tutkijoiden välineil-
lä. Toisella myyttilausuman funktiolla vastustettiin häiriöiden järjestelmätason tarkastelua. Häi riöiden 
syyksi listattiin yksittäiset työntekijät. Kolmas myyttilausuman funktio esiintyi selityksinä, miksi muu-
tosta ei tarvittu. Muutostarve kiellettiin todistelemalla olemassa olevan tavan toimivuutta ja kykyä rat-
kaista eteen tulevat ongelmat.

18 Kehitysvuoropuhelusta kehitettiin johtamisvuoropuhelu-menetelmä suunnittelevan ja editoivan työ-
tavan edistämiseksi ”Sanomalehdessä”.
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syvällisemmin työn ongelmista ja kehitysideoista. Keskustelujen tulokset koot-
tiin yhteiseen käsittelyyn ja seurantaan toimituksen viikkokokouksiin.

”Paikallislehden” ja kotimaan osaston tutkimushankkeiden analyysi osoit-
ti, että journalistisen työn ja journalismin muutoksen toteuttamiseksi tarvittiin 
käsitteitä ja malleja myös journalistisen sisällön kehittämiseen. Mediakonsepti-
laboratoriossa otettiin tutkimuksen ja kehittämisen keskiöön myös päivittäisen 
journalistisen työn välineiden ja osaamisen kehittäminen. Lisäksi osallistujien 
kirjoa laajennettiin ja mukaan otettiin myös ilmoitusmyynnin ja levikkimark-
kinoinnin edustajia keskustelemaan toimituksen kanssa yhteistyön ja lehden 
parantamisesta. Samoin päätoimittajan ja yrityksen johdon osallistuminen 
kehittämishankkeeseen strategisen muutoksen perustelijana ja parempi si-
touttaminen kehittämishankkeeseen nousi selkeäksi laboratoriomenetelmän 
kehittämisen kohteeksi (kts. Ahonen, 2008). Mediakonseptilaboratorioita on 
toteutettu neljä vuosina 2006–2009 ja luvussa 7 tarkastellaan ”Erikoislehden” 
mediakonseptilaboratorion menetelmiä ja kulkua. Muut mediakonseptilabora-
toriot on toteutettu ”Sanomalehden” verkkosivustoa ja paperilehteä uudistet-
taessa 2006–7 (kts. artikkeli 4) sekä kolmannen sektorin järjestön aikakausleh-
teä ja verkkoa kehitettäessä 2008–2009. 

6.2 Mediakonseptin käsitteen taustaa

Mediaorganisaatioissa on tapahtumassa samankaltainen siirtymä asiakasläh-
töiseen toimintaan kuin muuallakin yritysmaailmassa. Mediaorganisaatioissa 
se tarkoittaa lukijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen herättämisen nousemista 
toiminnan keskiöön. Tämä merkitsee siirtymistä perinteisestä toimittajien yk-
silöllisestä ja käsityömäisestä työtavasta toiminnan suunnitelmallisuutta ja si-
sällön kiinnostavuutta korostavaan toimintatapaan (kts. artikkeli 7) sekä aika-
kauslehdissä että sanomalehdissä ja verkossa.

Aikakauslehdissä lukijakeskeinen, tietyille kohderyhmille tarkoitettu sisäl-
tä on ollut arkipäivää jo 1800-luvulta (kts. Töyry, 2005), mutta aikakaus lehti-
yritysten portfolio-ajattelu (Picard, 2005) eli laaja tuotevalikoima erilaisille 
kohderyhmille, on lisääntynyt ja merkitsee yhä segmentoidumpien kohdeylei-
söjen tavoittelemista eri mediatuotteilla. Median digitalisoituminen, lisääntyvä 
kilpailu mediakäyttäjien ajasta ja rahasta sekä varsinkin nuorten mediakulutta-
jien siirtyminen yhä enemmän digitaalisen median, verkon ja pelien, käyttäjiksi, 
on myös lisännyt tarvetta ymmärtää yleisöjä/käyttäjiä. 

Yritysten strategisten ajattelumallien muutos tuotantovetoisesta markki-
noinnista asiakaskohtaiseen räätälöintiin tarkoittaa muutoksia koko organisaa-
tion tavassa toimia ja verkostoitua (Korkman, 2004, 2006). Arvon tuottaminen 
asiakkaalle ja sen organisointi arvoa tuottavissa verkostoissa on korvaamassa  
perinteisen pelkkään asiakkuuksien hallintaan tai markkinointiin perustuvan 
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ajattelun. Tuotannon funktionaalisesta rationalisoinnista painopiste siirtyy 
asiak kaiden elämän ja tarpeiden tutkimukseen ja tuotteiden tai palvelujen ke-
hittämiseen tuon ymmärryksen pohjalta. Räätälöitävät tuotteet ja tuotteiden 
eliniän lyheneminen pakottavat joustavaan ja nopeaan tuotekehittelyyn, joka 
pohjautuu asiakkaiden elämäntilanteiden, tarpeiden (esim. Nonaka ja Takeuchi, 
1995) ja mediateknologioiden kehityksen ennakoimiseen ja hyvään tuntemuk-
seen. Toiminnan johtamisen eri tasoilla tarvitaan myös uudenlaisia johtamistai-
toja ja tuotteen tuottamisessa yhä tärkeämmiksi muodostuvat erilaiset proses-
si-innovaatiot, joita tehdään yhdessä tuotteen kehittäjien ja tuotannon välisessä 
yhteistyössä (Pisano, 1997).

Toiminnan teorian ja muutoslaboratoriomenetelmän käsitteiden ja välinei-
den pohjalta sekä lainaten monilta muilta tieteenaloista hyödyllisiä käsitteitä 
(kts. artikkeli 6) lähdin kehittämään Maija Töyryn kanssa mediakonseptin käsi-
tettä. Hyödynsimme käsitteitä konkreettisessa lehtien kehittämistyössä Taide-
teollisen korkeakoulun täydennyskoulutuksen kolmessa 18 kuukautta kestäväs-
sä Aikakauslehtityön koulutusohjelmassa vuosina 2003–2006. Koulutukseen 
sisältyi kuuden kuukauden mittainen jokaisen osallistujan omassa työyhteisös-
sään toteuttama ja itse valitsema kehittämishanke, joka liittyi mediakonsep-
tin ja työprosessien kehittämiseen. Ohjasin kehittämishankkeita kaikkiaan 20 
lehdessä. Välineinä käytettiin mm. toimintajärjestelmän mallia, kehitysvuoro-
puhelua, työaika-analyysia, työprosessien mallintamista häiriöineen, lukijatut-
kimuksia, mallilukijan määrittelyä, lehden historiallista analyysiä sekä sisällön 
ja visuaalisuuden analyysia.

Mediakonseptin käsitteen avulla näytti olevan mahdollista mallintaa ja ym-
märtää medioissa tapahtuvaa muutosta ja tutkia sitä. Kurssien lopputuotteena 
osallistujat tuottivat kullekin lehdelle konseptikansion, jossa käytiin läpi media-
konseptille keskeisiä asioita kuten kustantajan arvoja ja tavoitteita, lehden his-
toriaa ja journalistisia tavoitteita, tuotettiin lehdelle mallilukija ja kuvattiin työ-
prosesseja. Kurssilla opetettiin myös käytännön päivittäisessä työssä tarvittavia 
journalistisia taitoja, jotka olivat jääneet vähälle huomiolle aiemmissa muutos-
laboratoriossa ja kehittämisvuoropuhelussa. Kurssien kehittämishankkeissa ei 
kuitenkaan ollut kyseessä täysmittainen muutoslaboratorio, vaikka toiminnan 
teoriaa käytettiinkin hankkeiden rakentamisen pohjana. Jokainen osallistuja 
teki oman kehittämishankkeen yhdessä oman toimituksen kanssa. 

Täysmittaista muutoslaboratoriota ryhdyttiin kehittämään mediakonsep-
tin käsitteen avulla ja se nimettiin mediakonseptilaboratorioksi. Ensimmäinen 
varsinainen mediakonseptilaboratorio toteutettiin ”Sanomalehden” siirtäes-
sä uutistuotantonsa verkkoon syksyllä 2006 (kts. artikkeli 4) ja keväällä 2007 
seurasi painetun ”Sanomalehden” uudistaminen. Syksyllä 2006 alkoi myös ”Eri-
koislehden” mediakonseptilaboratorio, jota käsitellään tarkemmin luvussa 7. Se 
jatkui kevään 2007 loppuun. Syksyllä 2008 ja keväällä 2009 toteutettiin kansa-
laisjärjestön julkaiseman aikakauslehden mediakonseptilaboratorio. 
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Tässä luvussa esitellään mediakonseptin käsitettä ja miten sitä on käytetty 
sekä tutkimuksen että kehittämisen välineenä mediakonseptilaboratorioissa. 
Esimerkkinä on ”Erikoislehdessä” 2006–2007 toteutettu mediakonseptilabora-
torio, jota käsitellään luvussa 7. Artikkelissa 4 on kuvattu ”Sanomalehden” siir-
tyminen ”uutiset ensin verkkoon” -toimintamalliin mediakonseptilaboratoriota 
apuna käyttäen. 

Kaikissa mediakonseptilaboratoriohankkeissa keskeisenä välineenä toi-
minnan teorian käsitteiden lisäksi on toiminut kirjallisuustieteessä kehitetty 
sisäislukijan (implied reader) käsite (Iser, 1974) jonka pohjalta on muokat-
tu mallilukijan käsite eli kohderyhmää edustava stereotyyppi – esimerkiksi 
54-vuotias Liisa, jolla on kolme kotoa pois muuttanutta lasta ja joka harrastaa 
kuntoilua ja matkustelua. Mallilukija on kussakin mediassa rakennettu oman-
laisekseen yhdessä toimituksen kanssa journalistiseksi työvälineeksi. 

Mediakonseptin käsite pohjautuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teori-
aan (Chaiklin, Hedegaard ja Juul Jensen, 1999; Cole, 1996; Sannino, Daniels ja 
Gutierrez, 2009) ja erityisesti kehittävään työntutkimukseen (Engeström, 1987, 
2004). Mediakonseptin käsitettä on kehitetty muutoslaboratoriomenetelmän 
kehittymistä seuraten ja erityisesti Virkkusen (2006) toimintakonseptin for-
muloinnin pohjalta. 

Virkkunen on kehittänyt toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen 
pohjalta toimintakonseptin käsitettä toisaalta liiketoiminnan tutkimusperin-
teestä (Normann ja Ramirez, 1994, 2001) ja toisaalta innovaatiotutkimuksesta 
(Doz ja Hamel, 1997; Henderson, 1998; Henderson ja Clark, 1990; Tushman ja 
Anderson, 1997) käsin. Hän yhdistää näiden tutkimusotteiden keskeisiä aja-
tuksia kriittisesti kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan  ja on tuottanut 
laaja-alaisen konseptin käsitteen toimintajärjestelmän mallintamiseksi ja ku-
vaamiseksi. Virkkusen tuottama konseptin käsite on design-keskustelun tuo-
tekonseptia laajempi ja tarkoittaa koko yrityksen toimintakonseptia eli se avaa 
tuotekonseptin rakenteen ja sen tuottamisen historialliset ja käytännölliset 
ehdot ja tavat sekä erittelee konseptin eri osia ja niiden välistä suhdetta (Virk-
kunen, 2002). Virkkusen konseptikäsite soveltuu analyysivälineeksi niin visi-
oivaan, kehittävään kuin määrittelevään tuotekonseptointiin (kts. Keinonen, et 
al., 2003).

Virkkunen (2006, 14) kuvaa konsepteja organisaatiokohtaisen osaamisen 
kiteyttäjinä. Yrityskohtaisen osaamisen ydin muodostuu siitä, miten yritys on-
nistuu yhdistämään eri alojen tietoa ja osaamista toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Hendersonin ja Clarkin (1990) mukaan liiketoiminnoissa, tuotteissa ja tuotan-
toprosesseissa voi erottaa kaksi tasoa eli toiminnalliset osat ja periaatteen,  joil-
la ne on yhdistetty toimivaksi kokonaisuudeksi eli kokonaisuuden arkkitehtuu-
rin. Virkkunen (emt., 14) kutsuu konseptiksi tiettyä arkkitehtonista ratkaisua.

Kokonaisrakenteessa on oleellista se periaate, jolla rakenne saadaan to-
teuttamaan samanaikaisesti vaikeasti yhteen sovitettavia tavoitteita. Konseptis-
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sa kiteytyy yrityksen tulkinta asiakkaiden tarpeista ja arvostuksista sekä siitä, 
miten toiminta saadaan kannattavaksi, kiteyttää Virkkunen (Virkkunen, 2002, 
14).

Virkkunen (emt., 16) korostaa konseptin yhteistoiminnallista luonnetta, 
vaikka se voikin perustua jonkun yksilön ideaan. Konsepti toimii välineenä, 
joka auttaa toimintojen yhteensovittamisessa ja rakentamisessa. Konsepti aut-
taa kytkemään kokonaisuuteen eri osat ja yksilölliset panokset kokonaisuuteen 
ja samalla yksilöiden teot muokkaavat kokonaisuutta. Konseptin avulla voidaan 
hahmotella yhteisen toiminnan kohdetta rakentamaan sitoutumista yhteiseen 
toimintaan. Lisäksi konsepti rakentaa Virkkusen mukaan (emt., 16–17) siltoja 
eri näkökulmien välille.

Konsepti on siis malli ja idea yhteistoiminnan kohteesta, sanoo Virkkunen. 
Hän huomauttaa samalla ongelmasta, joka voi esiintyä käytännössä, sillä kon-
septin yhdenmukaisuuden ja eri tahojen mukaan saamisen välillä on tietty jän-
nite. Konseptia joudutaan säätämään erilaisten intressien takia ja se voi sär-
keä konseptin johdonmukaisuuden, mutta toisaalta kovin pelkistetty konsepti 
ei välttämättä kiinnosta kaikkia toimijoita. Konseptiin liittyy toinenkin jännite 
osa-alueiden innovatiivisen kehittämisen ja kokonaisuuden hallinnan välillä 
(emt., 18.)

Virkkunen korostaa, että konsepteja on kehitettävä jatkuvasti ja että liike-
toimintakonseptit ja tuotantokonseptit kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. 
Konseptien kehittämisen johtaminen edellyttää erilaista johtamista kuin va-
kiintuneiden konseptien johtaminen (emt., 19).

Konseptin ensimmäisen tason muodostavat toiminnalliset osat, jotka ovat 
osatekijöitä tai erityisiä piirteitä. Osatekijät voidaan ymmärtää toimenpiteiksi, 
joilla konseptin sisältönä oleva kokonaisuus tunnistetaan tai tuotetaan. 

Konseptin toinen taso muodostuu Virkkusen mukaan periaatteesta, jolla 
tuotteen piirteet tai osatekijät on liitetty toimivaksi kokonaisuudeksi tavalla, 
jota voi kutsua kokonaisuuden arkkitehtuuriksi. Se sisältää myös toiminnan or-
ganisoinnin rakenteen. Tuotteen (esimerkiksi julkaisun tai vakioidun ohjelma-
formaatin) komponentteja tai osa-elementtejä voidaan yhdistellä eri tavoin ja 
tuottaa näin tuoteinnovaatioita. Victorin ja Boyntonin (1998) mukaan massa-
räätälöinnissä eli moduleista koostuvassa tuotannossa tarvitaan arkkitehtonis-
ta tietoa eli tieto miten erilaisia tuotteita voidaan yhdistää ja räätälöidä asiak-
kaita varten.

Konseptiin kuuluu vielä kolmas taso, joka Virkkusen mukaan sisältää ne ta-
voitteet ja arvot sekä niiden väliset painotukset, joita konseptin avulla yritetään 
toteuttaa. Tämä taso sisältää mediaorganisaatioissa mm. journalistisiin arvoi-
hin ja päämääriin liittyviä päätöksiä – esimerkiksi painotuksen tiedon välittä-
misen tai viihteen välillä.

Virkkusen toimintakonseptia voi luonnehtia toiminnan teoria ja toiminta-
järjestelmän periaatteiden mukaiseksi uudeksi käsitteeksi organisaatioiden toi-
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minnan ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Virkkunen kuvaa konseptia kollek-
tiivisena tiedon muotona, joka syntyy sellaisen yhteisöllisen toiminnan kautta, 
jossa eri intressejä, toimintoja ja merkityksiä sovitetaan yhteen. Virkkusen mu-
kaan organisaatioiden toimintaa analysoivassa tutkimusotteessa on keskeistä 
tarkastella niiden toiminnassa syntyviä ristiriitoja sekä niiden ratkaisuja.

Virkkusen konseptin käsitettä on sovellettu media-alan tutkimuksessa en-
simmäiseksi naistenlehtien historialliseen analyysiin (Töyry, 2005). Töyry käyt-
ti väitöskirjassaan Virkkusen konseptin tasoja. Koska kyseessä oli historiallisen 
aineiston analyysi ei esim. työprosesseja ja organisaatiota ollut mahdollista juu-
rikaan analysoida, vaan Töyry keskittyi lehtien laajaan sisällön analyysiin.

Töyryn väitöstutkimuksen kohteena oli miten lukijasuhteet syntyvät ja ai-
neistona olivat varhaiset suomalaiset naistenlehdet 1700-luvulta 1920-luvulle. 
Lehtien oletettiin tarjoavan teksteissään lukijalle paikan, jonka sopivuus joko 
synnyttää tai jättää tuottamatta lukijasopimuksen. Lukijasopimuksella tarkoi-
tettiin julkaisun tilaamista tai jatkuvaa seuraamista, jonka kumuloituvana mit-
tarina toimii tieto lehden levikistä. Apuna lukijapaikan määrittelyssä käytettiin 
narratologian käsitteistössä käytettyä tekstin ominaisuuksiin viittaavaa sisäis-
lukijan käsitettä.

Töyryn analyyseissä viidestä vuosien 1782 ja 1923 välillä ilmestymisensä 
aloittaneesta naistenlehdestä selvitettiin, millä ehdoin naiset saattavat asettua 
tarjotuille lukijapaikoille ja ehdotettiin myös syitä, joiden vuoksi tarjotut tie-
tynlaisen lukijaoletuksen sisältäneet lukijapaikat on hylätty. ”Lehti” osoittautui 
liiaksi vain materiaaliseen artefaktin ominaisuuksiin kiinnittyväksi käsitteeksi 
(emt., 7) ja siksi Töyry hahmotteli väitöstyössään laajempaa konseptin käsitet-
tä kehittämällä Virkkusen (2002) toimintakonseptin ideaa mediaympäristös-
sä käyttökelpoiseksi sisällön analyysivälineeksi. Toimintakonseptin käsitteellä 
voitiin analysoida julkaisijan tavoitteisiin, lukijoiden tarpeisiin ja julkaisun si-
sältöihin liittyvää monitahoista ilmiötä ja eritellä jäsentyneesti niiden suhdetta 
toisiinsa. 

Lukijasuhteiden esitettiin rakentuvan lukijoiden tarpeiden tyydyttämisen 
varaan ja keskeisenä tuloksena Töyry totesi lukijoiden tarpeiden olevan yleensä 
keskenään ristiriitaisia (esimerkiksi ammattiin kouluttautuminen ja äitiydelle 
omistautuminen). Lehtikonseptit menestyvät, kun ne eri juttutyypeissä, yleen-
sä lehden eri osissa, neuvottelevat lukijan kanssa tämän elämässä keskeisen 
ristiriidan ratkaisusta ja myös hyväksyvät sen ratkaisematta jättämisen. 

Naisten elämässä merkittävien ristiriitojen käsittelyä lehtien eri juttutyy-
peissä tarkasteltiin sukupuolijärjestelmän käsitteen avulla ja todettiin lehtien 
neuvottelevan lukijan kanssa sekä sukupuolijärjestelmän vahvistamisesta että 
sen purkamisesta lukijakunnan elämäntilanteiden ja kulloisenkin kulttuurisen 
kontekstin ehdoilla. Konseptin käsitteen ansiona oli se, että näin lehden tuotta-
misen jännitteitä saatettiin tarkastella yhtä aikaa ja toisiinsa suhteuttaen.
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Töyryn historiallisen analyysin lähtökohtana oli lehtien kustantamisen tar-
kastelu liiketoimintana, jolla on lehti- ja lukijakuntakohtainen historiallinen 
tausta. Yhteiskunnan muuttuessa muuttuvat myös lehtien esittämät ratkaisut 
niiden seuratessa lukijoiden tarpeiden ja elämäntilanteiden muutoksia. Myö-
hemmin mediakonsepti-käsitettä kehitettäessä painotettiin arvojen ja tavoit-
teiden nostamista perustavaksi lähtökohdaksi lehden konseptissa. Lehtien tai 
muiden medioiden toimittaminen ja kustantaminen nähdään tavoitteellisena 
toimintana, jossa lähtökohtana ovat julkaisulle asetetut, arvoihin pohjautuvat 
tavoitteet.

Keskeinen rajanveto Töyryn (2005, 12) väitöstyössä tehtiin toimintakon-
septin käsitteen suhteesta genren eli lajityypin käsitteeseen19. Käsitteitä ei pi-
detty rinnakkaisina, vaan Töyry piti genre- eli lehden lajityyppivalintaa yhtenä 
lehtikonseptin osana. Lajityypillä eli genrellä Töyry tarkoitti lähinnä lehtien 
luokittelua eri kategorioihin kuten naistenlehti tai järjestölehti. Rajausta perus-
teltiin Altmaniin (2003, 270) nojautuen sillä, että lajityyppien määrittelyt ovat 
usein määrittelyiltään horjuvia ja ristiriitaisia niiden jatkuvan muuttumisen ja 
historiallisen luonteensa vuoksi. Altmanin mukaan lajityypit voidaan määritellä 
vain historiallisesti, ikään kuin jälkikäteen kun samankaltaisia mediatuotteita 
on tehty riittävän monta luokittelun mahdollistamiseksi. Toinen esitetty pe-
ruste (emt., 14) oli Prior-Millerin (1995, 3) tutkimustulos, jonka mukaan aika-
kauslehtiä koskevista tutkimuksista ei löydy vakiintuneita kriteerejä aikakaus-
lehtien lajityypeille. Tutkijoiden käyttämien luokittelujen vertailukelpoisuuden 
ongelmana ovat Prior-Millerin (emt., 4–5) mukaan käytettyjen kriteerien erot, 
lehtikategorioiden määrittelyn vakiintumattomuus ja luonnehdintojen keski-
näiset suhteet.

Töyryn genrekäsite liittyy genrekeskustelun elokuvatutkimuksen puolelta 
tulleeseen lähestymistapaan, jossa pyritään luokittelemaan ja koodaamaan eri 
genrejä ja tekemään eroja niiden välillä (Hansen, et al., 1998, 167–173). Toinen 
tapa käsitellä genrejä on ns. välittyneisyys (exchange) (emt., 180) tai toimin-
nallisuus (Ridell, 2006), joka liittyy marxilaiseen genrekäsitykseen ja genre 
nähdään välittäjän yhteiskunnan, teollisuuden, yleisön ja sisällön välillä. Gen-
re nähdään yhteiskunnan ideologian välittäjänä ja rakentajan ja niistä voidaan 
lukea miten hallitsevia ideologioita uusinnetaan, välitetään tai mahdollisesti 
muutetaan (emt., 193). Ridellin (2006, 201) mukaan perustuvanlaatuinen ero 
eri genrekäsitysten taustalla on kysymys siitä, onko genre jotakin (staattinen 
genrekäsitys) vai tekeekö se jotakin (dynaaminen genrekäsitys).

Esimerkiksi Fisken (1987, 11) mukaan genret muodostavat teollisen, ideo-
logisten ja institutionaalisten konventioiden verkoston, jotka sekä tuottajat ja 

19 Ridell (2006, 210–11) ehdottaa ratkaisuksi genreilmiötä luonnehtivaan pysyvyyden vs. muutoksen ja 
teoreettisuuden vs. historiallisuuden jännitteen käsittelemiseen, että yleinen ja erityinen näkökulma 
genreen pitäisi eriyttää toisistaan. Genrellä Ridell viittaisi ”merkitysprosesseja jäsentävään kulttuuri-
seen dynamiikkaan”. Lajityyppi käsittelisi ”toisistaan erottuvia kulttuurisia muotoja ja niitä ympäröiviä 
merkityskäytäntöjä, joissa tuo dynamiikka olisi empiirisesti tutkittavissa.



111Toimitustyö muutoksessa

yleisöt jakavat, ja joiden pohjalta tuotetaan sisältöjä ja toisaalta luetaan niitä. 
Lukijat ovat yleensä perillä genren konventioista ja tulkitsevat niitä prosessin-
omaisesti esiymmärryksensä kautta (kts. Wilson, 2008).

Genren käsite politisoitui 1980-luvulla tv-tutkimuksessa siihen, minkä-
laisia tulkinta-asemia tai identiteettipositioita genret tarjosivat (Ridell 2006, 
191–195) ja huomio kiinnittyi yhä enemmän myös katsojiin ja lukijoihin eli ak-
tiiviseen vastaanottotapahtumaan. Kuitenkin suomalaisessa genre-analyysissä 
mediateksti/sisältö on usein ollut analyysin keskiössä, vaikka genreä on kuvat-
tu kolminapaiseksi tekstin tuottamisen, tekstin ominaisuuksien ja niiden vas-
taanoton yhteisyydeksi. Esimerkiksi Kunelius (1996, 32) näkee journalismin 
julkisena keskusteluna – käytäntönä, joka tuottaa aktiivista sosiaalista toimi-
juutta. Kunelius ehdottaa tutkimuksen keskittymistä tekstien analyysiin ja hä-
nen mukaansa tekstuaalisesti painottunut tutkimus tuo yhteen tuotannon, lu-
kemisen ja analyysin saman yhteisen kohteen ympärille.

Huolimatta genre-keskustelun ongelmallisuudesta ja eriparisuudesta Ri-
dellin (emt., 213) mukaan genre on edelleen hyvä käsite, kun yritetään tehdä 
näkyväksi ne lajityyppien vakiintumisen tasolla tapahtuvat kamppailut, jois-
sa ratkaistaan millaiseksi genre muotoutuu. Tässä tutkimuksessa ehdotetaan, 
että koko tuotanto–teksti–vastaanotto -prosessin ja sen vaikutusten ymmärtä-
miseen tarvitaan kuitenkin useita eri käsitteitä ja teorioita, joita on tässä tut-
kimuksessa koottu mediakonseptin ja toimintakonseptin käsitteiden alle. Se 
tarkoittaa sekä tuotannon että tekstin ominaisuuksien että merkityksen muo-
dostumisen tutkimusta erillisinä ja toisaalta yhteen kietoutuneena prosessina, 
jossa pelkästä tekstistä ei voi saada selville tuottamisen ja lukemisen yksityis-
kohtia ja merkityksien rakentumista.

Töyryn mukaan luokittelevan lajityyppien määrittelyn sekavuuden syynä 
ovat tutkimusten lähtökohtien erilaisuus (Töyry, 2008). Joskus tutkijoiden tai 
muiden toimijoiden lajityypin määrittelyperusteena on julkaisun talouteen liit-
tyvät muuttujat. Silloin puhutaan järjestölehdistä, kuluttajalehdistä tai asiakas-
lehdistä. Toisinaan lehtien nimeämisessä keskeisintä on lehden yleisö, jolloin 
lehtien lajityyppeinä tunnistetaan erimerkiksi naistenlehdet tai lastenlehdet. 
Hyvin usein määrittelyt lähtevät lehden aihepiireistä, jolloin lehtien lajityyp-
pien nimikkeitä ovat esimerkiksi tietokonelehdet tai käsityölehdet.

Vaikka lehtien lajityypit saataisiinkin määrittelyä tyydyttävästi, jäljelle jää 
niiden keskinäisten erojen selittämisen ongelma. Itse asiassa lajityypeistä ni-
menomaan naistenlehti on jaetuin yhteinen käsite, mahdollisesti pitkään jat-
kuneen ja laajan siihen kohdistuneen feministisen mediatutkimuksen intressin 
vuoksi (Töyry 2005, 15). Naistenlehtien lajityyppi tarkoittaa naisille suunnattua 
ja naisia kiinnostaviin aiheisiin keskittynyttä lehteä. Kun tutkimuksen kohteena 
ovat naistenlehtien keskinäiset erot, lajityyppisyyden näin yleinen määrittely ei 
auta analyysiä eteenpäin. Lehtiä olisikin tarkasteltava niiden yksilöllisten piir-
teiden kautta eli kunkin ainutkertaista konseptia.
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Töyryn genren ja lajityypin pohdinta liittyy myös jo 1980-luvulla alkanee-
seen keskusteluun narratologian käytöstä uutistutkimuksesta sekä genres-
tä että diskurssista (kts. tiivistelmä Lassila-Merisalo, 2009, 26–65). Käsitteitä 
genre ja diskurssi on käytetty vaihtelevalla tavalla. Kunelius (1993, 33) käyttää 
genrekäsitettä yksittäisen tekstiin viitaten kuvaamaan sitä kulttuurista meka-
nismia, jolla yksittäinen teksti asettaa itsensä kuuluvaksi tiettyyn tekstilajiin. 
Hänen mukaansa genren tehtävä ei ollut tekstien luokittelu, vaan kiinnostavaa 
on miten genre ohjaa tekstien tulkintaa ja ymmärtämistä. Hän näkee genren vä-
lineenä tunkeutua diskurssien sisään ja analysoida niitä. Genret viittaavat tiet-
tyihin esittämisen tapoihin ja ylittävät diskurssien rajat (emt., 99). Ridell (1996, 
71) puolestaan piti tärkeämpänä tutkia miten genre tuottaa sosiaalista toimin-
taa, kuin miten tekstuaaliset säännönmukaisuudet erottelevat genrejä.

Toiminnan teoreettinen lähestymistapa genreen kirjoittamisen konteks-
tissa (Helle, 2005) näkee kirjoittamisen genret tyypillisinä retorisina tekoina 
toistuvissa tilanteissa (Miller, 1994; Russel, 1997). Genret nähdään etenkin 
pohjois-amerikkalaisessa tutkimustraditiossa dynaamisina, toimintaan vaikut-
tavina tekoina, osana sosiaalisia prosesseja. Genre voi myös olla oletus siitä, 
miten tekstuaalisia työkaluja voidaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa käyttää 
auttamaan ihmisiä toimimaan tarkoituksenmukaisesti (Russel, 1997). Millerin 
(1994) lähestymistapa kirjoittamiseen tulee lähelle kriittistä diskurssianalyy-
siä, jossa genret nähdään sosiaalisina prosesseina ja tekstien tuottamiseen liit-
tyy myös valtanäkökulma. Toiminnan teorian genre-tulkinnan mukaan asian-
tuntijuus on retorista, asiantuntijat eivät vain tiedä tiettyjä asioita ja sovella 
sääntöjä vaan ”tuottavat ja tulkitsevat niitä jatkuvasti uudelleen käyttäen kir-
joittamista ja muita semioottisia välineitä dynaamisissa sosiaalis-historiallisis-
sa olosuhteissa” (Geisler 1994, sit. Miller 1994, 233). 

Kun toiminta tai sen ympäristö muuttuvat esimerkiksi median digitali-
soitumisen myötä, täytyy myös genrejen muuttua ja kehittyä, vaikka genrejä 
luonnehditaankin suhteellisen vakiintuneiksi lausumien tavoiksi ja näin genret 
määritellään kulttuurihistoriallisesti muovautuneiksi tavoiksi katsoa ja käsit-
teellistää todellisuutta (Spinuzzi, 2003). Ihmisten edellytetään ymmärtävän ja 
osaavan käyttää erilaisia kirjoittamisen genrejä, joista muodostuu genrereper-
tuaareja (Orlikowski ja Yates, 1994). Genreihin tekstilajeina käsiteltynä ja nii-
den repertoaareihin liittyy väistämättä toiminnan taustalla olevia normeja, ar-
voja ja ideologioita. Pienikin poikkeama esimerkiksi kirjoittamisen tavoissa tai 
muodoissa voidaan kokea vakiintunutta järjestystä ja ihmisten sekä instituuti-
oiden asemaa horjuttavaksi. Siksi uusien kirjoittamisen tapojen hyväksyminen 
ja vakiinnuttaminen voi olla vaikeaa ja hidasta, kuten mediakonseptilaboratori-
oissa on huomattu (kts. luku 7).

Millerin (1994) mukaan genret usein rajoittavat toiminta- ja ilmaisutapo-
ja, mutta toisaalta voidaan genren rajoja myös rikkoa ja laajentaa esimerkiksi 
ottamalla käyttöön genrejä toisesta toiminnasta. Genret eivät ole yksiselitteisiä 
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tai muuttumattomia vaan aina ”liikkeessä, tällä [hetkellä] vakiintuneita, mutta 
tilapäisiä ja avoimia haasteille ja muutoksille, uuden teknologian tuomalle so-
veltamiselle tai ne kuolevat pois, koska eivät ole enää käytössä tai ovat epäolen-
naisia” (Dias, 1999). 

Spinuzzi (2003) on kehittänyt käsitteen hybridi genre kuvaamaan sitä 
muutosta ja yhteensulautumista, joka syntyy kun historiallisesti eri aikoina ke-
hittyneitä kirjoittamisen genrejä yhdistetään. Käsite on hyödyllinen esimerkiksi 
verkkojournalismia analysoitaessa. Toisaalta myös printtimediassa kirjoittami-
sen genret voivat lainata toisiltaan. 

Hybridissä genressä näkyy sen ”vanhempien” historia, sillä hybridi genre 
kuvaa samoja riippuvuuksia ja suhteita kuin ne genret, joista se on koostet-
tu. Hybridin genren käyttäjät tunnistavat siitä tuttuja piirteitä ja pystyvät sik-
si siirtymään sen käyttöön. Hybridi genre eroaa genresysteemistä tai genre-
repertoaarista siinä, että siitä tulee ajan kanssa yksi vakiintunut genre, josta on 
kuitenkin ainakin aluksi tunnistettavissa sen historiallinen koostumus eli mistä 
genreistä se on yhdistetty. Hybridit genret kätkevät kuitenkin sisäänsä jännit-
teitä erilaisten genrejen yhteensovittamisen jäljiltä, siksi ne ovat aluksi epä-
vakaita ja kiistanalaisia. Ne voivat tulla hylätyiksi, mutta toisaalta niihin liittyy 
innovatiivista uudistamista. 

Seuraavassa alaluvussa esitellään mediakonseptin käsite ja sen kolme eri 
tasoa, joista kolmanteen tekstin kirjoittamisen välineet ja muodot liittyvät 
oleellisesti.

6.3 Mediakonsepti

Töyryn (2005) tutkimus toi mediakonseptin käsitteen kehittelyyn lukijasuh-
teen tärkeyden ja sen tuottamisen tavat, sisäislukijan ja lukijapaikan käsitteet 
ja niiden rakentumisen tavat journalistisiin teksteihin sekä lukuisia mediakon-
septin sisällön käytännön toteuttamiseen liittyviä oivalluksia, kuten lukijoiden 
puhuttelun tavat, jotka voivat vaihdella saman lehden eri juttutyypeissä. Yksit-
täisen median konsepti syntyy sitä toteuttavan yhteisön päivittäisessä työssä 
ja pohdinnoissa. Kunkin median talouden perustan erilaiset ratkaisut (kuten 
mainostulot vs. lupamaksut, ilmoitustulot vs. tilaajamaksut) ovat keskeinen osa 
sen mediakonseptia ja konseptin kehitystä. Mediakonseptin käsite ottaa huomi-
oon  kustantamisen liiketoimintana, jolla on aina historiallinen, sekä yksittäistä 
julkaisua että sen lajityyppiä määrittävä taustansa. Yhteiskunnan muuttuessa 
muuttuu myös lehden/ohjelman/mediatuotteen tekemisen tapa ja se lukijoi-
den/katsojien/käyttäjien tarve, johon mediatuote vastaa. 

Mediakonseptin käsite pohjautuu Virkkusen konseptin määritelmään ja 
sen lisäksi yhteenvetona voi todeta, että käsitteen kehittämisessä ja sen ope-
rationaalistamisessa on käytetty mm. seuraavia tutkimussuuntauksia ja niiden 



114 Toimitustyö muutoksessa

käsitteitä: toiminnan teoriaa (toimintajärjestelmä, ristiriidat ja häiriöt, toimin-
takonsepti), design- ja tuotekonseptointi (käyttäjälähtöisyys), organisaatioiden 
oppiminen (ekspansiivinen oppiminen ja knowledge managementin ns. toinen 
aalto), innovaatiot ja niiden kehittyminen (innovaatiosyklit, lead-user, luotta-
musverkosto), strategia- ja liiketoimintamallit (strategia käytäntönä, asiakas-
keskeisyys), retoriikka ja kirjallisuustiede (mallilukija, kirjoittamisen genret) ja  
yleisötutkimus (pirstoutuminen, aktiivisuus ja sosiaalisuus). 

Mediakonseptin pysyvät ominaisuudet ovat usein eri lajityypeille ominai-
sia. Esimerkiksi aikakauslehtien lajityyppisyyden muodostavat pitkän historian 
kuluessa kehittyneet perusominaisuudet, joita ovat moniäänisyys, sarjallisuus, 
lukijaläheisyyttä korostavat tekstimuodot kuten kirjemuotoisuus, sekä ilmoi-
tusten ja journalistisen osuuden temaattinen yhteispeli (Töyry, 2005). 

Mediakonseptin käsite koostuu kolmesta eri tasosta tai komponentista, 
joiden avulla median sisällön ja tuottamisen sekä kuluttamisen kokonaisuutta 
ja niiden suhdetta on mahdollista analysoida. Mediakonseptissa on Virkkusen 
konseptin tasojen järjestystä muutettu niin, että julkaisijan tavoitteet ja arvot 
ja yhteiskunnallinen tilanne muodostavat ensimmäinen tason, sillä se vaikuttaa 
ratkaisevasti toiminnan kohteen määrittelyyn ja muihin tasoihin. 

6.3.1 Mediakonsepti ja sen tasot

Mediakonsepti on paitsi teoreettinen käsite myös strategisen johtamisen ja tuo-
tannon organisoinnin väline. Sitä analysoidessa ja kehitettäessä tarkastellaan 
kolmea tasoa, jotka kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Ensinnäkin jokainen 
mediakonsepti perustuu julkaisijan strategia- ja liiketoimintamalleille ja raken-
taa julkaisun arvot: myös lukijoiden tarpeet ja tavoitteet ovat mediakonseptin 
keskiössä. Tasot koskevat myös ei-kaupallisia medioita. Toinen keskeinen taso 
muodostuu toiminnan organisoinnin arkkitehtuurista ja itse mediatuotteen ra-
kenteesta. Kolmas yhtä tärkeä taso koostuu päivittäisestä työprosessista ja sen 
johtamisesta sekä journalistisen sisällön tuottamisen keinoista. Mediakonsep-
tin käsite sisältää myös tuotteen visuaalisuuden (kts. tarkemmin artikkeli 6).

Mediakonseptin eri tasot ja niiden yhteen kietoutuneisuus muodostavat 
ristiriitaisten neuvottelujen kentän, jonka selvittämiseen ja yhteisten tavoittei-
den moniääniseen rakentamiseen mediakonseptilaboratoriossa tarjotaan vä-
lineitä. Kyse on eri toimijoiden erilaisten intressien tunnistamisesta ja yhteis-
ymmärryksen rakentamisesta siitä, miten strategiaa,  journalistisen sisältöä ja 
lukijasuhteiden rakentamista käytännössä toteutetaan. Tärkeä osa analyysissä 
on myös yhteiskunnallisen ja kilpailutilanteen, mediamaiseman ja lukijoiden 
mediakäyttäytymisen ja -tarpeiden analyysillä. Kilpailu lukijoiden ajasta ja mie-
lenkiinnosta on johtanut entistä tarkempaan mediatuotteiden sisällön, raken-
teen ja tyylin ennakkosuunnitteluun.
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Mediakonseptilaboratorioissa toiminnan analyysin ja kehittämisen väli-
neitä ovat esimerkiksi mediakonsepti, mallilukija, tyylikirja, sivukartta ja työ-
prosessianalyysi. Toimituksellisen työn muutos on merkinnyt toimituksissa 
perinteisen toimittajien yksintyöskentelyn muuttumista yhä enemmän suunnit-
televaan ja editoivaan työtapaan (Töyry, Räty ja Kuisma, 2008). Anglo-amerik-
kalaiselle työtavalle ominainen selkeä työnjako, mutta samalla eri työvaiheiden 
kiinteä yhteistyö,  on korvaamassa keskieurooppalaista yksilötyön mallia, jossa 
toimittajat tavallaan johtavat toimitusta ja samalla myös käytännön strategia-
työtä (artikkeli 7 ja Esser, 1998; Wilke, 2003).

6.3.2 Mediakonseptin taso 1. Toiminnan perusteet  
ja tavoitteet.

Mediakonseptin ensimmäisellä tasolla analysoidaan kustantajan arvoja ja ta-
voitteita, jotka määrittelevät myös journalistisen sisällön perustan. Julkaisijalla 
voi olla keskenään ristiriitaisia tavoitteita lehden taloutta ja sisältöä kohtaan. 
Ensimmäisellä mediakonseptin tasolla analysoidaan myös toimituksen jour-
nalistiset arvot ja yleisöjen tarpeita ja mielenkiinnon kohteita ja rakennetaan 
keskusteluyhteyttä julkaisijan tavoitteiden ja journalistisen sisällön välille. En-
simmäinen taso määrittelee toiminnan teorian käsitteillä sanottuna toiminta-
järjestelmän toiminnan kohteen. Medioissa on toteutumassa yleisesti ottaen 
siirtymä toimittajien käsityömäisestä työstä ja omasta jutusta tai kuvasta työ-
tapaan, jossa pyritään yhteiseen kohteeseen eli kestävien lukijasuhteiden muo-
dostamiseen (kts. artikkeli 7).

Lukijasuhteen synnyttämisessä on kyse median ja lukijan välisestä neu-
vottelusta. Neuvotteluja ei käydä vain lukijan identiteetin ja lehden välillä vaan 
median arvot ja tavoitteet myös ohjaavat lukijaa tiettyyn suuntaan, esimerkik-
si kuluttajiksi tai yhteiskunnallisesti aktiivisiksi kansalaisiksi tai molemmiksi. 
Lehti neuvottelee myös omasta identiteetistään ja paikastaan. Neuvotteluja on 
paikallistettava ajallisiin ja sosiaalisiin yhteyksiinsä ja niihin liittyy eri intresse-
jä ja jännitteitä.

Keskeinen käsite mediakonseptin luomisen ja toteuttamisen analyysissa 
on lukija/katsoja/käyttäjä-suhde eli mikä herättää lukijan, katsojan, kuulijan 
kiinnostuksen? Miksi mediaa seurataan jatkuvasti? Lukijasuhde syntyy, kun 
esimerkiksi aikakauslehti ratkaisee jonkin lukijan elämän todellisen ristiriidan. 
Jotta lehdestä on iloa ja hyötyä ja lukijasopimus syntyisi lehden on vähintään-
kin luvattava uskottavasti ratkaisun olevan mahdollinen. 

Lukijan/katsojan/käyttäjän tarpeiden tyydyttämisessä on kyse ristiriidan 
ratkaisusta. Uutistarpeen tyydyttää uutinen, eli uutisen saaminen ratkaisee 
yksilöllisen tiedon puutteen ja tiedon yhteiskunnallisen olemassaolon välisen 
ristiriidan. Mediatuotteissa voi olettaa kaikkien Johnsonin ja Prijatelin (2006) 
listaamien aikakauslehtien lukijasuhteiden perustalla tarpeiden olevan rele-
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vantteja. Kukin media tyydyttää informoinnin, tulkitsemisen, viihdyttämisen, 
vaikuttamisen ja neuvotuksi tulemisen tarpeita. Lisäksi lukijat/käyttäjät halua-
vat kuulua sosiaalisiin yhteisöihin, joita media monin eri tavoin muodostaa.

6.3.3 Mediakonseptin taso 2. Toiminnan organisoinnin  
ja mediatuotteen arkkitehtuuri.

Mediakonseptin toisella tasolla analysoidaan mediaorganisaation ja –tuotteen 
arkkitehtuuria ja organisaatioiden eri tekijöiden suhteita ja yhteistyötä. Miten 
esimerkiksi johdon, toimituksen, markkinoinnin ja levikkimyynnin suhteet vai-
kuttavat sisältöön ja sen tuottamisen tapoihin? Tai yhä lisääntyvä käyttäjien 
tuottama sisältö?

Aikakauslehdissä toimitus päätoimittajan edustamana voi toimia yhteis-
työssä markkinoinnin ja ilmoitusmyynnin kanssa ja lehteä rakennetaan yhteis-
työssä kohderyhmää ja ilmoittajia kiinnostavaksi. Sanomalehdissä ei yhteistyö 
ole ehkä niin tiivistä, mutta ilmoitus- ja levikkimyynti keskustelee toimituksen 
johdon kanssa usein säännöllisesti ja erilaisten teemaliitteiden lisääntyessä yh-
teistyö on tiivistynyt. Verkkojulkaisujen yleistyessä ja kasvaessa on toimituksen 
suhde teknologisia ratkaisuja tuottaviin yksikköihin myös tiivistynyt. 

Sisällön arkkitehtuurissa sivukartta on lehden uuden numeron laatimista 
ohjaava malli, jossa on jo etukäteen päätetty lehden juttujen järjestys, koko ja 
kuvitus. Verkkojulkaisuissa puhutaan myös sivukartasta, joka ohjaa lukijaa na-
vigoimaan verkon eri osissa. Sivukartan rakentamisessa määritellään eri aihei-
den suhteet toisiinsa. Se myös kokoaa ja yhdistää journalistien, markkinoinnin, 
graafisten suunnittelijoiden ja valokuvaajien työn ja neuvottelut mediatuottees-
ta.

Mediakonseptin toisella tasolla määritellään kuinka rakennetaan kestävä 
lukijasuhde käytännössä ja millaisille lukijoille lehteä tai mediatuotetta teh-
dään. Tärkeää on myös miettiä erilaisten media-alustojen erovaisuuksia. Printti 
ja verkko eivät välttämättä toimi samoilla ehdoilla.

6.3.4 Mediakonseptin taso 3. Päivittäinen työprosessit  
ja sisällön journalistisen tuottamisen välineet.

Toiminnan kohteen uudistaminen johtaa muutoksiin kaikissa toimintajärjestel-
män osatekijöissä, kuten Helsingin Sanomien kotimaan osaston muutoslabora-
torio osoitti. Päivittäinen työprosessi ja journalistisen sisällön tuottamisen yk-
sityiskohdat – kuten kenen näkökulmasta juttuaihetta tarkastellaan, mitä kuvia 
valitaan, miten otsikot tehdään – vasta tekevät strategioista ja mediakonsep-
teista konkreettisia artefakteja tai palveluita. 

Mediakonseptiin kuuluvat sekä mediatuote että ne työprosessit, joiden tu-
loksena lehti syntyy. Sen kolmannella tasolla keskitytään analysoimaan erityi-
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sesti päivittäisten toimitukseen liittyvien työprosessien kulkua. Lisäksi siihen 
kuuluvat sisällön tuottamisen journalistiset yksityiskohdat, esimerkiksi lukijan 
puhuttelun tyylilaji tai kuvien valintaperusteet. Teksteistä analysoidaan millai-
nen sisäislukija sieltä löytyy ja miten mallilukijaa rakennettaisiin tekstiin si-
sään.

Kolmannen tason analyysi ja kehittäminen jää mediatalojen ja tuotteiden 
muutoksessa usein käsittelemättä, koska toimituksissa usein uskotaan aiem-
man osaamisen ja toimittajien pitkän kokemuksen riittävän muutoksen to-
teuttamiseen. Arkisen päivittäisen työn taso on mediakonseptin muutosten 
kannalta erittäin tärkeää, mutta muutos vaatii sitkeää aherrusta varsinkin päi-
vittäiseltä työnjohdolta, mikä ei juurikaan tuota heille välitöntä journalistista 
gloriaa. 

Mediakonseptin kolmannella tason analyysissa ja toteutuksessa varmiste-
taan, että kaikki tavoiteltu toteutuu myös työn arjessa: työprosessin tulee sujua, 
työnjohdon toimia ja mediakonseptin toisen tason suunnittelun tuloksena sovi-
tut lukijasuhteen rakennuspalikat löytyvät teksteistä, kuvista ja taitosta. Palau-
tejärjestelmän avulla tarkistetaan toteutuksen onnistuminen. Palautejärjestel-
mä saadaan toimimaan yleensä vasta silloin kun mediakonsepti on yhteisesti 
jaettu ja työprosessi kunnossa (Töyry, Räty ja Kuisma, 2008, 115).

Mediakonseptilaboratorioihin on rakennettu istuntojen ja keskustelujen 
ketju, jossa aloitetaan tasosta yksi – julkaisun kustantajan arvoista ja tavoitteis-
ta, journalistisesta kulttuurista ja arvoista, lukijoiden tarpeesta sekä julkaisun 
historiallisten vaiheiden selvittämisestä.

Kun tavoitteet ja lukijoiden tarpeet on selvitetty, siitä edetään tasoon kak-
si, jossa rakennetaan lehdelle lukijasuhteita mallilukijan käsitteen avulla. Sitten 
pohditaan ja kehitetään lehden sarjallista rakennetta sivukartan suunnittelun 
kautta. Siinä muotoutuu lehden tyyli ja muoto eli ulkoasu ja sisältö. Samalla 
kehitetään erilaisia lukijalle tarjottavia juttutyyppejä ja niiden kirjoa, sisällön 
aihe piirejä ja jutuissa käytettäviä näkökulmia.

Mediakonseptilaboratorioiden keskusteluissa juttutyypeistä on noussut 
selvästi esiin jännite niin sanottujen objektiivisten tapahtumauutisten ja aika-
kauslehtityyppisten henkilöjuttujen, taustoittavien analyysien tai toimituksen 
tuottamien puheenaiheiden nostamisen suhde. Kyse on kiinnostavuuden ja 
asiapitoisuuden välinen jännite (kts. Couldry, Livingstone ja Markham, 2010; 
Hujanen, 2009).
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Kuva 21. Mediakonseptin analyysin tasot.

Mediakonseptin tasot Analyysin kohteet Kehittämisen käsitteitä, 
 välineitä ja kohteita

Mediakonseptin taso 1.
Yhteiskunnallinen tilanne.
Julkaisijan arvot ja ta
voitteet.
Talouden perusta.
Lukijan tarpeet.
Journalistinen kulttuuri.
Teknologian kehitysvaihe.

Yhteiskunnallinen kon
teksti.
Miten yksittäinen lehti 
sijoittuu osaksi lehdistöä 
ja sen kehitystä: histori
ananalyysi.
Julkaisijan tavoitteet, 
arvot ja julkaisun talous.
Toimituksen tavoitteet.
Kustantajan ja ilmoittaji
en kohderyhmä.
Lukijoiden tarpeet.

Yhteiskunnallinen tilanne ja 
kilpailijaanalyysi.
Toimintajärjestelmän malli.
Strategiadokumentit.
Journalistiset arvot.
Median historiallinen analyysi.
Lukijatutkimukset, erityisesti 
elämäntyyli.
Lukijan tarpeiden ja mediakäyt
täytymisen ymmärtäminen eli 
lukijoiden tarpeiden kategoriat:
– Uutinen: tiedonvälitys, infor

maatio
– Identiteetti: millainen olen 

millainen haluaisin olla
– Viihtyminen: tarina vie muka

naan, kiinnostavuus
– Vaikuttaminen: lehti tarjoaa 

näkemyksiä, mitä  mieltä 
olisin

– Yhteisöllisyys: mahdollisuus 
olla jäsenen erilaisissa yhtei
söissä.

Ristiriidat.
Mallilukija.

Mediakonseptin taso 2.
Kokonaisuuden arkki
tehtuuri, joka yhdistää 
osatekijät ja niiden tun
nusomaiset piirteet.
Sivukartta, ulkoasu ja 
juttutyypit.

Organisaatio ja työnjako.
Julkaisualustan ominai
suudet.

Lehden/verkon sivukart
ta/rakenne.
Lukijoiden puhuttelu ja 
aihepiirit. 
Lehden ääni (aiheet ja 
näkökulmat).
Lehden tyyli (juttutyypit 
ja visuaalinen ilme).

Työnjako, yhteistyö ja 
valtasuhteet organisaa
tiossa.

Sivukartta.
Juttutyyppien määrittely, luo
kittelu ja niiden määrällinen 
analyysi.
Uusien juttutyyppien kehittämi
nen.
Sisällön analyysi.
Juttutyyppien ja visuaalisuuden 
sovittaminen mallilukijalle.
Työprosessien mallintaminen.
Häiriöanalyysi.
Työaikaanalyysi.
Erilaiset julkaisualustat ja nii
den ominaisuudet.

Mediakonseptin taso 3.
Päivittäisen työn organi
sointi.
Tekstin ja visuaalisuuden 
tuottamiset yksityiskoh
taiset keinot.

Toimitustyön käytäntö
jen havainnointi ja tutki
minen (etnografia).
Työn häiriökohtien ana
lyysi.
Lukijoiden puhuttelun 
tavat.

Etnografia päivittäisestä työstä.
Päivittäinen työnjohto.
Suunnittelu ja palautejärjes
telmä.
Erityyppisten tekstien tuottami
sen osaamisen kehittäminen.
Näkökulman valinta aiheisiin. 
Lukijoiden puhuttelun tavat.
Editointi ja palauteprosessin 
kehittäminen. 

Mediakonseptilaboratorioissa on edellä kuvattujen tasojen avulla tutkittu me-
diaorganisaatioiden ja journalistisen työn muutoksia ja kehitetty ekspansiivisen 
oppimisen välineistöä ja käsitteitä niin johdon kuin työntekijöiden työn tueksi. 
Mediakonseptilaboratorio-menetelmän avulla voidaan tuottaa tutkimustietoa 
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mediaorganisaatioiden, journalistien ja muiden sisällöntuottajien sekä journa-
lismin muutoksista, mediakonseptien kehittämisen menetelmistä ja niihin liit-
tyvistä toimintatapojen muutoksista sekä lisäksi tietoa organisaatioiden ja niis-
sä toimivien henkilöiden oppimisen välineistä ja tavoista. 

6.3.5 Neljä eri tapaa kehittää mediakonsepteja

Mediayrityksen toimintaolosuhteiden muuttuessa muutokset heijastuvat yri-
tyksen eri toimintajärjestelmiin eri tahdissa ja eri tavoin. Usein voi käydä niin, 
että johdon tai asiantuntijoiden määrittelemä tavoitetila syntyy vakiintuneen 
ajattelutavan pohjalta eikä työn kohdetta tai työtapoja aseteta kyseenalaisek-
si. Toimintakonseptin kehittämisessä on  tärkeää hahmottaa ratkaisua vaativan 
kehitysristiriidan ohella myös se vaihtoehtoisten ratkaisujen alue, se toiminnan 
lähikehityksen vyöhyke, jolta uudet ratkaisut todennäköisimmin voidaan löy-
tää. 

Mediakonseptilaboratoriossa käsitellään mediaorganisaation toimintakon-
septia ja koko toimintaprosessia eikä etsitä erillisiä parannustoimenpiteitä vain 
yksittäisiin työprosessien häiriöihin. Muutokset edellyttävät vuoropuhelua kus-
tantajien,  uusia ratkaisuja valmistelevien suunnittelevien ja linjoista päättä vien 
johtajien ja toisaalta toimitusten välillä. Vuoropuhelun puute on yleinen syy 
 uuden mediakonseptin luomisen tai uudistamishankkeiden epäonnistumiseen. 
Lisäksi asiakkaat, kuten  lukijat ja käyttäjät olisi uusissa hankkeissa syytä ottaa 
enemmän mukaan mediakonseptien kehittelyyn. 

Mediakonseptilaboratoriossa kehittämisen kohteena voi olla täysin uusi 
mediakonsepti kuten ”Sanomalehden” siirtyessä web-to-print -toimintatapaan 
(kts. artikkeli 4). Kyseessä voi myös olla olemassa olevan mediakonseptin ke-
hittäminen ja uusien lukijasuhteiden synnyttäminen kuten ”Erikoislehdessä”. 
Mediakonseptilaboratoriota voi myös käyttää nykyisen työtavan uudistamiseen 
esimerkiksi suunnittelevan ja editoivaan työtavan suuntaan (kts. artikkeli 7). 

Kuvassa 22 on kuvattu kehittämisen nelikenttä, jossa keskeiset ulottuvuu-
det ovat vanhan toimintakonseptin uudistaminen tai uuden toimintakonseptin 
luominen sekä asiantuntijoiden tuottama tai yhteiseen vuoropuheluun perus-
tuvan konseptin kehittäminen (Virkkunen 2004, 24). 

Kuvan vasen alareuna eli numero yksi tarkoittaa perinteistä toimintojen 
rationalisointia. Esimerkiksi lisätään freetyötä, tehostetaan toimituksen työtä, 
printtitoimittajat ryhtyvät tekemään uutisia myös verkkoon. Kenttä numero 
kolmessa kehitetään yhdessä työntekijöiden kanssa toiminnan laatua. Ykkös- ja 
kolmosvaihtoehdoissa keskitytään yrityksen sisäisten työprosessien kehittämi-
seen. Olemassa olevaa toimintakonseptia ei kuitenkaan kyseenalaisteta. 

Osallistava, vuoropuheluun perustuva uuden konseptin kehittäminen or-
ganisaation kaikilla tasoilla on uusi, vasta kehittyvä ja yleistyvä kehittämistyön 
muoto. Se on mediakonseptin kehittämisen haastava muoto. 
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Kuva 22. Konseptin kehittämisen pelkistettyjä tyyppejä (Virkkunen, 2004, 24).

Tähän mennessä toteutetuissa mediakonseptilaboratorioissa on käytetty osal-
listavaa, vuoropuheluun perustuvaa kehittämistä – joko vanhan mediakon-
septin uudistamiseksi  (Helsingin Sanomien kotimaan osasto) tai uuden luo-
miseksi kuten ”Sanomalehden” verkkojulkaisu. Helsingin Sanomien kotimaan 
osastolle muutoslaboratorio tilattiin ehkä enemmän laatupiirihankkeen tyyppi-
senä, mutta siellä siirryttiin nopeasti kyseenalaistamaan journalistisen toimin-
nan kohdetta eli sisältöä. Mediakonseptilaboratorioissa kehitettiin alusta asti 
mediakonseptia yhdessä toimitusten ja muiden toimijoiden kanssa. On vaikea 
kuvitella, että mediakonseptia ja sen kaikkia toteuttamisen yksityiskohtia voisi 
suunnitella niin valmiiksi, ettei niistä kannattaisi keskustella toteuttajien kans-
sa. Vaarana on se, että mediakonsepti ei toteudu halutulla tavalla organisaation 
päivittäisessä toiminnassa.

6.3.6 Mallilukijan käsite

Tavoitteena tässä tutkimuksessa kuvatuissa tutkimushankkeissa on ollut sel-
vittää, miten eri lehtien tai muun median journalistinen sisältö syntyy ja keille 
journalismia tehdään eri medioissa. Journalismi ja sen tuottaminen on moni-
mutkainen yhteiskunnallinen, taloudellinen, ideologinen ja kulttuurinen järjes-
telmä, jonka muuttamiseksi ei missään toimituksessa riitä vain uusien tavoit-
teiden tai vaatimusten esittäminen. Tavoitteet ja vaatimukset eivät itsestään 
muutu ”paremmaksi journalismiksi” eivätkä sen tuottamisen edellyttämiksi 
päivittäisiksi teoksi. Yhtä vähän muuttuu johdon strategisten visioiden liturgia 
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itsekseen uusiksi toimintatavoiksi organisaation arjessa (Jarzabkowski, 2003). 
Todellisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan keskustelua johdon ja toimi-
tusten kesken ja kehittämisen teoreettisia ja konkreettisia välineitä, jotta tavoit-
teet muuttuvat sisällöksi ja median rakenteeksi: jutuiksi, ulkoasuksi ja päivittäi-
seksi työprosessiksi.

Lukijoiden kiinnostuksen herättäminen niin verkossa ja lehdessä on yhä 
tärkeämpää myös uutisissa kilpailtaessa lukijoiden kiinnostuksesta, ajasta ja 
rahasta (esim. Niblock ja Machin, 2007). Siihen eivät enää näytä riittävän toi-
mittajien itse määrittelemä ”kansanvalistustehtävä” (Heikkilä, 2001) ja pe-
rinteiset politiikkaan tai byrokraattiseen hallintoon pohjautuvat aihepiirit ja 
sisällöt (Couldry, Livingstone ja Markham, 2010), vaan toimituksen olisi myös 
tunnettava lukijoiden mediakäyttöä ja tarpeita kilpaillessaan lukijoiden ajasta 
ja kiinnostuksesta. 

Hyödylliseksi käsitteeksi ja välineeksi journalismin tavoitteista käytävään 
keskusteluun ja verkon ja lehden sisällön uudistamiseen osoittautui mediakon-
septilaboratoriossa mallilukijan käsite. Sen avulla toimittajat pystyvät raken-
tamaan yhteistä käsitystä tavoitellusta lukijasta etäännytettynä toimittajien 
omasta identiteetistä. Mallilukija-käsitettä ja lukijapaikan rakentamista kehitet-
tiin  mediakonseptilaboratorioon keskustelun apuvälineeksi kirjallisuustietees-
tä, jossa sisäislukijalla (implied reader) (Abbot, 2002; Iser, 1974, 1978; Rim-
mon-Kenan, 1999) tarkoitetaan tekstistä luettavissa ja analysoitavissa olevaa 
oletusta siitä kenelle teksti on tarkoitettu. Sisäislukija abstrahoidaan tekstistä 
– hän on lukija, jonka oletettu kielitaito, sivistystaso, maailmankuva on ennalta 
otettu huomioon teoksen konstruktiossa (Tammi, 1992, 24). Sisäislukija ei ole 
sama kuin todellinen lukija tai kohderyhmä tai mallilukija. 

Mallilukija on toimituksen kehittämä fiktiivinen hahmo – entinen Pihtipu-
taan mummo – jota toimitus pitää mielessään apuvälineenä rakentaessaan leh-
den juttuja ja visuaalista tyyliä. Työvälineeksi tarkoitettu mallilukija ei ole siis 
oikea henkilö vaan hahmo, joka tiivistää tärkeitä tietoja kuten koulutustaustan, 
asuinpaikan, elämäntyylin, iän, sukupuolen, sosioekonomisen aseman ja har-
rastukset. Mallilukija on viite lehden tyyliin, jonka avulla pyritään luomaan kes-
täviä lukijasuhteita. Mallilukijaa määritellessä käytetään tietoja oletetusta ylei-
söstä (predicted audience) ja mitatusta yleisöstä (measured audience) (Napoli 
2003). Mallilukijaa käytetään apuna tekstin sisällön rakentamisessa, kun näkö-
kulmia, aiheita, tekstin yksityiskohtia pohditaan ja valitaan. Vasta lehtien teks-
tejä analysoitaessa voidaan kuitenkin vastata millainen lukija-asemaa tai roolia 
sisäislukijalle on tuotettu ja vasta vastaanottotapahtumassa lukija päättää mil-
laiseen rooliin hän antaa asemoida itsensä ja onko teksti tarpeeksi kiinnostavaa 
lukijasuhteen luomiseksi.

Iser (1978, 34) analysoi tekstiä tekijän ja lukijan kohtauspaikkana. Sisäis-
lukija on tekstin sisään rakennettu konstruktio, jota ei pidä sekoittaa mihin-
kään todelliseen lukijaan. Sisäislukija on tekstuaalinen rakenne joka ennakoi 
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vastaanottajan läsnäoloa, mutta ei kuitenkaan määrittele häntä. Sisäislukijan 
käsite luo verkoston vastaanottoon kutsuvia rakenteita, joilla sisäislukija ohja-
taan tekstin ymmärtämiseen (emt., 38). Todelliselle lukijalla tarjotaan aina tiet-
ty rooli ja tämän roolin rakentuminen tekstiin on sieltä analysoitavissa.

Sisäislukija ei ole mikään superlukija, joka löytäisi kaikki merkitysmahdol-
lisuudet, jotka on koodattu tekstiin tai hyvin informoitu lukija, joka on erityisen 
hyvin perillä kielestä, omaa semanttista tietoa ja on hyvin perillä kirjallisuuden 
käytännöistä tai oletettu lukija, joka tekijällä oli mielessään ja jolle hän suuntasi 
tekstin (emt., 30–34). 

Iser (1978, 35) kirjoittaa, että jokaisen tekstin sisään on koodattu lukija, 
jolle tarjotaan tietty rooli tai lukijapaikka ja tämä rooli konstruoi sisäislukijan 
tai Kuneliuksen (1996) käyttämin termein implisiittisen lukijan. Lukijan roo-
li rakentuu tilanteessa, jossa lukija valitsee omaksuuko hän tekstin tarjoaman 
roolin ja minkälaisen tulkinnan hän tuottaa tekstin merkityksestä.

Sisäislukijassa yhdistyvät lukijan kaksi roolia: tekstin tarjoama rooli ja to-
dellisen (real) lukijan oma dispositio. Iser (emt., 37) korostaa ettei kumpikaan 
rooli voi hallita toista ja niiden suhde on aina jännitteinen. Lukijan rooli muo-
toutuu eri tavoin riippuen historiallisista tai yksilöllisistä olosuhteista.

Iser (1978, 10) mukaan lukijan ja tekstin interaktio ja siitä syntyvä esteetti-
nen kokemus tuottaa merkityksen. Kaunokirjallisen tekstin merkitys ei ole sel-
keä analysoitava kokonaisuus vaan dynaaminen tapahtuma (emt., 22).

Kirjallisuuden tutkimus ja narratologian käsitteet innostivat suomalaisia 
mediatutkijoita vilkkaaseen keskusteluun ja debattiin sekä keskenään että kir-
jallisuuden tutkijoiden kanssa 1980-luvun loppupuolelta alkaen.20 Mediatutki-
jat lähtivät hakemaan kirjallisuuden tutkimuksen, narratologian ja genren kä-
sitteistä apuvälineitä uutistekstien ja niiden kertomuksellisuuden analyysiin. 
Kysymykset kiertyivät pitkälti siihen voiko uutisia pitää kertomuksina ja voiko 
kirjallisuustieteen välineitä käyttää asiatekstien kuten uutisten analyysin vä-
lineinä. Keskustelun aloitti Veikko Pietilä (1988), joka sovelsi Tammen (1992, 
23), Boothin (1961) ja Chatmanin (1978) pohjalta rakentamaa mallia. Malliin 
on luokiteltu myös fyysinen tekijä ja yleisö, mutta ne on fiktion analyysissä jä-
tetty pois ja keskitytty mm. sisäistekijän ja sisäislukijan suhteeseen. Sisäistekijä 
on eri asia kuin fyysinen tekijä tai kertoja. Chatmanin (1978, 148) mukaan si-
säistekijällä ei ole ääntä eikä suoran viestinnän välineitä. Sisäistekijä opastaa 
meitä kokonaisuuden rakenteen kautta.

Tammi (1986, 1992, 1995), Pietilä (1990, 1991) ja Ridell (1990, 1997) kä-
vivät Tammen kanssa debattia siitä voiko narratologian välineitä soveltaa ei-
fiktiivisen kerronnan analyysiin ja miten niitä pitäisi soveltaa. Tammen mieles-
tä narratologian analyysikehikko sopii vain fiktiivisen tekstin analyysiin (kts. 
Lassila-Merisalo, 2009, 55–57). Ridell (2006, 144 puolestaan kirjoittaa, että 

20 Suomalaisten mediatutkijoiden ja kirjallisuustieteilijöiden keskustelua mm. sisäislukijan 
käsitteestä analysoi Lassila-Merisalo, 2009, 55–9.
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ei ole kovinkaan oleellista pohtia onko uutinen ”todella” kertomus vai ei, sillä 
uutis tekstien erittelyyn on mahdollista soveltaa narratologisia välineitä.

“Journalismintutkimuksen kannalta kysymys kuuluukin, miten 
narra tologisia työkaluja voitaisiin käyttää hyödyksi laajemmasta 
yhteis kuntatieteellisestä ja kriittisestä näkökulmasta. Journalismin
tutkimuksessa narratologisia välineitä voidaan hyödyntää mm. tar
kasteltaessa uutisia yhteiskunnallista status quota ylläpitävinä ide
ologisina muotoina. Narratologiset välineet ovat sovelluskelpoisia 
eriteltäessä niitä diskursiivisia mekanismeja, joilla uutisissa tuote
taan yleisölle ’passiivisen sivustakatsojan asema’ (esim. Connell, 
1980; Dahlgren, 1985).

Ridellin mukaan narratologian avulla on myös mahdollista täsmentää “teoreet-
tisesti visaiseksi osoittautunutta kysymystä journalistisen tekstin ja yleisön 
suhteesta”. Hän tarkentaa kysymykseksi uutisen lukijoihin kohdistamasta ideo-
logisesta puhuttelusta. Tällöin uutiset jäsentyvät tutkimuksen kohteiksi ’retori-
sina sosiaalisina muotoina’. Sen tarkastelu, miten uutisen puhuttelu reaalisesti 
lukijoiden merkityksenannossa ’toteutuu’, on Ridellin mukaan tekstin ja yleisön 
suhdetta lukemisen suunnalta erittelevän tutkimuksen tehtävä (emt., 145). 

Ridellin mukaan narratologiaan tuntuisi sisältyvän kaksi toisistaan paljon-
kin poikkeavaa tapaa lähestyä tekstiä: tarinapuoli ja diskurssipuoli. Diskursiivi-
suuden painottaminen sisältää myös tekstin retorisuutta koskevan aspektin eli 
kenen tai minkä hyväksi kertojan valtaa uutisissa käytetään (kts. myös Kune-
lius, 1993, 44–45). Narratologinen uutisjournalismin tutkimus kääntyi Tampe-
reella painottamaan vahvasti journalismin yhteiskunnallista luonnetta, mutta 
esimerkiksi Eronen (1991) piti narratologian menetelmiä riittämättöminä yh-
teiskunnallisen tarkastelukulman kannalta. 

Pietilä (1988) määrittelee sisäistekijän tekstin tuottamista koskevaksi kaa-
vaksi, johon sisään rakentuneet ”arvot ja normit säätelevät sitä, miten uutinen 
pitää ja miten se voidaan diskursiivisesti esittää”. Kunelius (1988, 29) puoles-
taan määrittelee sisäistekijän journalistiseksi professionaalisuudeksi sekä dis-
kurssi- ja normiominaisuuden yhdistelmäksi. Edellinen koskee uutisen tapaa 
käyttää kieltä jälkimmäinen sen sisältämiä arvoja ja normeja. Ridell (1997, 157) 
puolestaan toteaa, että sisäistekijänä journalistinen professionaalisuus ”asettaa 
rajat paitsi sille, mitä uutinen ’sisältää’ (mikä tulee uutisen puhumisen kohteek-
si) myös sille, millainen uutinen diskursiivisena esityksenä on”.

Pietilä (1988b, 15) huomauttaa, uutiset ovat konventionalisoituneet tuotta-
misensa lisäksi myös lukemisensa osalta. Ridellin mukaan uutisten ”sisäislukija 
voidaankin määritellä niiksi konventioiksi ja odotuksiksi, joiden pohjalta uuti-
sia luetaan ja merkityksellistetään juuri ’uutisina’ (Ridell 1990, 70).

”Niiden voidaan itse asiassa sanoa muodostavan sen konventionaa
lisen koodihorisontin tai ’kommunikatiivisen sopimuksen’ joka yhdis
tää välineen/toimittajan ja yleisön ja joka saa myös tekstuaalisen il
maisunsa (Ridell 1997, 157).
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Ridell korostaa kuitenkin, että ”narratologiavaikutteisesta näkökulmasta 
lukijan ideologinen asemointi ymmärtyy tekstiin sisään rakentuneeksi puhut-
teluksi, joka voi vain pyrkiä vaikuttamaan lukijaan, ei lyömään tämän merkityk-
senantoa lukkoon”. Hänen mukaansa merkityksen muodostumisen yhteydessä 
ideologinen puhuttelevuus ja sen toteutuminen on tutkimuksessa pidettävä 
analyyttisesti erillään.

Ridell (1997, 169) kuvaa uutisgenren sisällä sisäistekijää ja sisäisluki-
jaa uutisen tuottamisen kannalta seuraavasti: ”Sisäistekijä: Uutisjournalismin 
sääntöihin, konventioihin suhteutuva mielikuva ko. välineen positiosta ja inten-
tioista. Sisäislukija: Uutisjournalismin sääntöihin ja konventioihin suhteutuva 
oletus välineen yleisöstä ja sen odotuksista, uskomuksista ja arvoista.

Uutisen lukemisen kannalta sisäistekijä on yleisempiin uutisjournalismia 
koskeviin konventioihin ja odotuksiin suhteutuva mielikuva ko. välineen luon-
teesta ja linjasta. Sisäislukija on yleisempiin uutisjournalismia koskeviin kon-
ventioihin ja odotuksiin suhteutuva oletus ko. välineen yleisökäsityksestä.”

Narratologian käsitteitä on Suomessa sovellettu uutistekstin tutkimukseen, 
mutta aikakauslehdissä ja yhä enemmän sanomalehdissäkin käytetään hyvinkin 
erilaisia tekstityyppejä, joissa lukijoille voidaan rakentaa erilaisia keskenään 
ristiriitaisiakin lukija-asemia. Lukija voidaan ’käskeä’ laihtumaan terveysjutuis-
sa ja houkutella runsaan rasvan käyttämiseen ruokajutuissa. Ikuista laihtumis-
kierrettä voidaan ironisoida kolumneissa. Kustakin erilaisesta tekstityypistä 
tai -lajista voidaan abstrahoida tekstiin rakennettu sisäislukija ja lukija-asema, 
jonka kaupallisten aikakauslehtien tavoitteissa pitäisi vastata mallilukijan tar-
peisiin ja intresseihin. Mallilukija on siten monitahoinen ja -ääninen yhdistelmä 
tavoiteltua lukijaa.

Mallilukijan käsite tuo journalistisen sisällön tuotantoon tietoisia tapoja 
rakentaa lukijoille erilaisia juttuja, niiden aiheita ja näkökulmia sekä kirjoitta-
misen keinoja, sillä kirjoittaja tuottaa tekstiä aina jollekin lukijalle, jonka hän 
on hahmottanut joko intuitiivisesti tai tietoisesti. Mallilukijan käsitettä voidaan 
käyttää ohjaamaan tekstin tuottamisen tapoja, lehden sisältöä ja näkökulmia. 

Mediayritysten toimitus ja markkinointi käyttävät yleisöstä puhuessaan 
oletetun yleisön käsitettä (predicted audience) (Napoli, 2003). Markkinatutki-
muksissa mitattua yleisöä Napoli kutsuu mitatuksi yleisöksi (measured audien-
ce), jolle yritetään myydä tilauksia ja ilmoituksia. Lukijat nähdään ilmoituksista 
kiinnostuneina kuluttajina. Todellista lukijoista Napoli käyttää käsitettä kuvitel-
tu yleisö (imagined audience), jota kukaan ei voi täysin tuntea. 

Suomalaisissa medioissa on yleisön ymmärtämiseksi ja tavoittamiseksi  
yleistynyt RISC Monitor -markkinointitutkimus21, joka on valjastettu myös oh-
jaamaan toimituksen toimintaa. Markkinointiosaston käyttämä kohderyhmä-
ajattelu ja Suomessakin mediayrityksissä suosituksi tullut RISC-analyysi on 

21 Valuegraphics on toinen mediatalojen käyttämä asennetutkimus sosiokulttuuristen asenne-
karttojen rakentamiseen (kts. Suhonen 2006, 142–7).
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tehty markkinoinnin tarkoituksiin, mutta toimittajien ohjenuoraksi se taipuu 
huonosti ja käsittää lukijan lähinnä kuluttajana (Hujanen, 2004, 2008). Sen ti-
lastollisia menetelmiä ja luokitteluja on myös arvosteltu epätarkoiksi ja liian la-
veiksi (Suhonen, 2006, 152–157). Sanomalehdet ovat soveltaneet yksinkertais-
tettu RISC-mallia, jossa on kaksiulotteisesti kuvattu nelikenttä akselilla muutos 
vs. pysyvyys ja nautinto vs. vastuu (Hujanen, 2004).

Kohderyhmäajattelu ei kuitenkaan anna konkreettisia apuvälineitä toimi-
tukselle sisällön tuottamisen näkökulmasta, vaan juttutyypit, tekstilajit ja jutun 
puhuttelun tavat on rakennettava toimituksessa. 

Mallilukija on kuviteltu hahmo, mutta hänelle annetaan mm. nimi, ikä, su-
kupuoli, asuinpaikka, tulotaso ja nykyisin yhä enemmän myös elämäntyyliä ku-
vailevia ominaisuuksia. Mallilukija tarkoittaa konkreettisen hahmon antamista 
auttamaan sisäislukijan rakentamista tekstiin. Mallilukijan avulla lehti tavoitte-
lee tiettyä keskeistä lukijajoukkoa, mutta ei halua kuitenkaan karkottaa muita 
mahdollisia lukijoita. 

Mallilukijaa käytetään mittatikkuna mietittäessä juttujen näkökulmia tai 
aihepiirien valintoja. Voidaan pohtia, kiinnostaisiko tietty aihe lehden malli-
lukijaa, esimerkiksi tietyllä tiedontasolla varustettua ”Elinaa” tai elämäntyylil-
tään tietynlaista ”Villeä”. Mitä kapeampia julkaisujen yleisösegmentit ovat, sitä 
täsmällisemmin mallilukijaa joudutaan kuvaamaan. Kun sama toimitus tekee 
sekä painettua että verkkomediaa, se joutuu miettimään millä tavalla yleisö 
eroaa eri median käyttäjinä, ja onko yleisön edes sama. Kahdelle tai useammal-
le eri alustalle sisältöä samoista aiheista tuottava toimitus on vaikeuksissa, ellei 
se tunnista eri välineiden käyttäjien tarpeita ja eroja.

”Erikoislehden” mediakonseptilaboratoriossa sekä ”Sanomalehden” verk-
kouudistuksessa saatiin luotua toimituksen keskusteluissa mallilukijat, joille 
sisältöä ryhdyttiin suuntaamaan. Verkkouudistuksessa lehden markkinoinnin 
luoma ilmoittajille ihanteellinen kohderyhmä oli Risto, noin 50 vuotta, asuu Es-
poossa omakotitalossa, naimisissa ja kolme lasta sekä toimii esimiestehtävissä, 
vaihdettiin mallilukijaan eli 32-vuotiaaseen Elinaan, melkein ekonomiin. Elina 
toimii konsulttina, asuu Helsingin keskustassa vuokralla, elää avoliitossa, har-
rastaa kuntoilua – erityisesti Pilatesta – ja shoppailua, mutta on myös kiinnos-
tunut talousasioista ja ilmastonmuutoksesta. 

Lehden levikkilukujen jatkuva lasku osoitti, ettei markkinoinnin kohde-
ryhmälle Ristolle suunnattu sisältö ollut lukijoita kovin kiinnostavaa. Verkkoon 
luotu uusi mallilukija Elinä ja hänelle suunnattu sisältö sen sijaan onnistui hou-
kuttelemaan uusia lukijoita ja verkon kävijämäärä nousi lyhyessä ajassa 40 000 
kävijästä 300 000:een ja kävijämäärä on jatkanut kasvuaan. Markkinoinnin oli 
aluksi hyvin vaikea ymmärtää lehden uudistamisen lähtevän journalistisen si-
sällön perinpohjaisesta uudistamisesta ja se pelkäsi vanhojen lehdenlukijoiden 
kaikkoavan uudelta verkkosivustolta. Niin ei kuitenkaan käynyt.
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Kiinnostavaa ”Sanomalehdessä” oli se, ettei keväällä 2007 alkaneessa pai-
netun lehden uudistuksessa saatu aikaan toimituksen virallista määritystä 
tavoitellusta mallilukijasta – osa halusi tehdä lehteä ”vuorineuvoksille” ja osa 
tavallisille ammattiin koulutetuille palkansaajille. Tosin lehdenkin mallilukijaa 
uudistettiin Ristoa hieman nuorempaan suuntaan. Uuden ja vanhan työtavan 
ristiriita heijastui selvästi päittäisen työn hankaluuksissa eikä lehdessä päästy 
sisällön tuottamisessa yhtenäiseen toteuttamistapaan. Vanhan ajattelutavan 
muuttaminen oli selvästi vaikeampaa kuin kokonaan uuden tuotteen ja sisällön 
kehittäminen. 

”Erikoislehdessä” mallilukija-ajatus herätti osassa toimitusta intohimoista 
vastustusta (kts. luku 7). Koko lukija-asiaa ei haluttu ajatellakaan, sillä lehteä-
hän päätoimittajan mielestä lukivat kaikki lehden aihealueesta kiinnostuneet. 
Tosin kustantajan mielestä laskevat levikkiluvut ja kilpailijoiden menestys ker-
toivat toista. 

Tutkimusmatkani on kulkenut Helsingin Sanomien muutoslaboratoriosta 
(luku 4, artikkeli 1) mediakonseptilaboratoriossa tehtyihin tutkimus- ja kehit-
tämishankkeisiin. Molemmissa on tarkasteltu kriittisesti toiminnan kohdet-
ta ja journalistista sisältöä. Muutoslaboratoriossa käytettiin paljon toiminnan 
teo rian ja kehittävän työntutkimuksen käsitteitä ja malleja. Sen sijaan journa-
listisen sisällön kehittämiseen ei ehditty paneutua riittävästi. Mediakonsep-
tilaboratorioita varten on kehitelty ja testattu monia tekstin ja visuaalisuuden 
tuottamiseen liittyviä välineitä ja käsitteitä, joita esitellään seuraavassa luvussa. 
Seuraavassa luvussa käydään läpi ”Erikoislehden” mediakonseptilaboratoriota, 
sen vaiheita ja sitä varten kehitettyjä journalistiseen työhön liittyviä malleja ja 
käsitteitä, kuten mallilukija, sivukartta ja juttutyyppi (kts. myös artikkelit 4 ja 6 
ja Ruoranen 2010). Luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti mediakonseptilabora-
torion kulkua. Kehittämishankkeiden menetelmien eroja, yhtäläisyyksiä ja tu-
loksia tarkastelen lopuksi luvussa 9.
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7. Mediakonseptilaboratorio 
”Erikoislehdessä”

7.1 Mediakonseptilaboratorion taustaa 
”Erikoislehdessä”

Aiemmissa luvuissa on esitelty muutoslaboratoriomenetelmää ja sen pohjana 
olevia keskeisiä toiminnanteorian käsitteitä ja malleja. Mediakonseptilaborato-
rioita on kehitetty niiden pohjalta, mutta mukaan on otettu uusina käsitteinä 
mm. luvussa seitsemän esitellyt mallilukijan ja mediakonseptin käsitteet. Tutki-
mus- ja kehittämismenetelmän arvioimiseksi kuvataan tässä luvussa kuvataan 
istuntojen tarkkuudella ”Erikoislehden” mediakonseptilaboratorion kulku, kes-
kusteluja mallilukijasta ja mikä lehdessä muuttui. 

”Erikoislehti” on rajatulle kohderyhmälle suunnattu alan harrastajien kuu-
kausittain ilmestyvä aikakauslehti. Sen kustantaja julkaisee myös monia muita 
aikakauslehtiä. Lehden levikki oli ollut laskussa jo useita vuosia ja kustantaja 
huolestui tilanteesta niin, että kutsui avuksi mediakonseptilaboratorion tut-
kijat22 analysoimaan lehteä ja sen tuotantoa sekä kehittämään lehteä lukijoita 
kiinnostavammaksi. 

Tarkoituksena oli keskustella ja kehittää toimituksen kanssa lukijoita 
enemmän kiinnostavaa sisältöä, joka houkuttelisi myös uusia lukijoita. Toimi-
tuksen johdon ja ilmoitusmyynnin- ja levikkimarkkinoinnin suhde oli tulehtu-
nut eikä markkinointi saanut tarvitsemiaan ennakkotietoja esim. tule vien leh-
tien teemoista. Toimituksessa taas ei ollut käsitystä markkinoinnin tuottamasta 
tiedosta lukijoista ja tilaajista. 

22 Toimin vastuullisena tutkijana ja kehittäjänä hankkeessa ja ohjasin laboratorioistunnot. Haastattelui-
hin ja useimpiin istuntoihin osallistui myös Maija Töyry ja kevään 2007 viimeisiin istuntoihin Annika 
Ruoranen, joka teki pro gradu -työnsä hankkeen mallilukijakeskusteluista (kts. Ruoranen, 2010). Käy-
tän luvussa sanaa tutkija, vaikka toimin myös kehittäjän roolissa. Yritys maksoi yliopistolle korvauksen 
mediakonseptilaboratoriosta, ja tutkimus- ja kehittämishankkeen vetäminen oli osa työtäni media-
konseptilaboratorion tutkimuspäällikkönä.



128 Toimitustyö muutoksessa

Lehdessä oli parina edellisenä vuotena jo käynyt kaksi eri ammattikonsult-
tia arvioimassa lehden sisältöä ja kouluttamassa lehden tekijöitä. He havaitsivat 
useita samoja kehittämiskohteita kuin mitä tuli esille mediakonseptilaborato-
riossa. Konsulttien kirjalliset raportit ongelmista ja toimittajien kirjoittajakou-
lutus eivät kuitenkaan olleet muuttaneet lehden tekemisen tapoja, sillä paran-
nusehdotuksia ei saatu vietyä käytännön päivittäiseen työhön. 

Mediakonseptilaboratorio sen sijaan tarjosi tilan yhteisille keskusteluille 
ja uuden toimintatavan kokeiluille ja vakiinnuttamiselle kahdeksan kuukauden 
ajan. Mediakonseptilaboratorio toteutettiin elokuun 2006 ja huhtikuuhun 2007 
välisenä aikana. Mukana olivat kaikki ”Erikoislehden” toimitukseen kuuluvat 
sekä ilmoitusmyynti- ja levikkimarkkinointi. Aloitus- ja lopetusseminaarissa 
olivat mukana myös toimitusjohtaja ja julkaisujohtaja.

Tutkimus- ja kehittämishanke käynnistettiin haastattelemalla ensin kaikki 
toimituksen jäsenet, toimitusjohtaja, julkaisujohtaja, levikkimyynnin ja mark-
kinoinnin johto – yhteensä 13 henkilöä. Keskeiseksi ongelmaksi näyttäytyi 
alku haastatteluiden perustella toiminnan kohteen epäselvyys – kenelle lehteä 
oikeas taan tehtiin ja millainen sen sisällön pitäisi olla.

Toimitusjohtaja: ”Musta tuntuu välillä, että ilmoitusmyynti, markki
nointi ja lehden toimitus, ne tekee kaikki omaa lehteä…ja mä sanoin 
että täytyy nyt olla jonkun päässä, että kelle se on.”

Toimituksen mielestä lehden kohderyhmän ikähaitari vaihteli 14–45 vuoden 
välillä. Lehden tekijät olivat erimielisiä siitä, pitäisikö esimerkiksi lehdessä olla 
oma sivu nuorille, vai haittaisiko se vanhempia lukijoita. Päätoimittaja ei haas-
tatteluissa nähnyt kohderyhmän rajaamisen tai fokusoinnin tärkeyttä, vaan ha-
lusi lehden lukijoiksi kaikki ikäryhmät.

Päätoimittaja: ”Täytyyhän mun tietää, että mille kohderyhmälle ja 
kenelle sitä lehteä tehdään, mutta se että sitten aina haetaan, hae
taan suunnilleen, että minkä värinen tukka sillä on, niin hallelujah, 
mä sanon että mainostajat saa omissa purtiloissaan miettiä näitä… 
Ne on mainostajien kotkotuksia nää hommat.”

Haastatteluissa kävi ilmi, että toimituksen ja muun henkilöstön välit olivat huo-
not. Päätoimittaja ja toimitussihteeri pitivät talon muun henkilöstön aikakaus-
lehtiosaamista riittämättömänä ja he olivat itse kiinnostuneita vain lehtityön 
journalistisesta puolesta. Levikin lisääminen ei heitä kiinnostanut eikä yhteis-
työ sujunut ilmoitusmyynnin ja levikkimarkkinoinnin kanssa (käytän jatkossa 
sanaa markkinointi kuvaamaan sekä levikkimarkkinointia että ilmoitusmyyn-
tiä).

Markkinoinnin ja johdon haastatteluissa kävi ilmi, että markkinoinnin ja 
toimituksen välinen yhteistyö oli ongelmallista. Toimitusta pidettiin hankalana 
yhteistyökumppanina, joka moitti muita lehden laskevista levikki- ja tuloskäy-
ristä. Myös koko yrityksessä hiljattain tehdyt organisaatiomuutokset lisäsivät 
hakauksia yhteistyössä. ”Erikoislehden” päätoimittaja ei halunnut hyväksyä 



129Toimitustyö muutoksessa

uutta tilannetta, jossa hänen esimiehekseen oli nostettu julkaisujohtaja toimi-
tusjohtajan tilalle.

Ulkoasupäällikkö: ”Se on kauhean surullista, että sitten noissa pala
vereissa sieltä tulee kiilaa, toimittajat kiilaa, taittajat ja markkinoin
ti kiilaa ja kaikki tulee asein varustettuina. Tää aspekti on hirveän 
tärkeä, siellä vaan sapelit kalisee ja eihän siellä tietenkään mitään 
synny.”

Työprosessi ”Erikoislehdessä” oli ruuhkautunut. Lehti rakennettiin numerosta 
toiseen ns. puhtaalta pöydältä, eikä pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta ollut. 
Tilanne ruuhkautti lehden painoon menoa edeltävän viikon niin, että toimitus-
sihteeri ja taittaja saattoivat pahimmillaan istua toimituksessa yömyöhään ra-
kentamassa lehteä. Taittaja ei ollut mukana lehden suunnittelussa, vaan häntä 
odotti työpöydällä keko vaihtelevaa materiaalia, kun taittourakka alkoi kerran 
kuukaudessa. Taittaja toteutti lehtitalon useita eri lehtiä ja ”Erikoislehden” tait-
toon oli varattu kaksi viikkoa per numero. Lehdessä ei ollut selkeää rakennetta, 
eikä juuri juttutyyppejäkään. Yhdessä numerossa saattoi olla jopa kahdeksan 
henkilöhaastattelua, muttei yhtään reportaasia. Taittaja kuvasi työtään läjäksi.

Taittaja: ”Läjä tulee ja läjä laitetaan lehteen sitten.”

Ulkoasupäällikkö: ”Täällä mun mielestä järkyttävän vähän kiinnite
tään huomiota siihen, että aikaa pitäisi olla pikkasen enemmän hioa 
niitä juttuja.”

Markkinointi piti haastatteluissa lehden ulkoasua huonona ja kritisoi sitä, ettei 
lehdessä kerrota asioita lukijoita kiinnostavalla tavalla.

Tuotepäällikkö A: ”Ne ei oo asiantuntijoita, siis se pääkohderyhmä. 
Ne ei oo pelaajia, ne ei oo toisia toimittajia, joille nyt se tunnutaan 
tekevään. Mua ahdistaa lukea sitä, koska ensinnäkin se taitto on ol
lut ahdistava, kun se on tungettu pienellä ja se on ollut just nimen
omaan sekava… mun mielestä tulee just se, että jos sä et oo ihan 
fanaattinen fani, niin se jättää sut niin kylmäksi ja ulkopuoliseksi.”

Lehden ulkoasun uudistaminen oli aloitettu keväällä 2006, mutta työ oli jäänyt 
yksin ulkoasupäällikön harteille. Toimitus ei ollut osallistunut ulkoasun uudis-
tukseen ja päätoimittajakin oli vain muutaman kerran päällisin puolin kom-
mentoinut uusia suunnitelmia.

Mediakonseptilaboratorio päätettiin haastattelujen antaman tiedon pohjal-
ta rakentaa niin, että toimitukselle järjestetään seitsemän istuntoa, markkinoin-
nille kaksi omaa sekä kolme yhteistä istuntoa toimituksen kanssa. Laboratori-
oiden suunniteltiin päättyvän maaliskuussa 2007. Mediakonseptilaboratorion 
istunnot on suunniteltu oppimisprosessiksi, jossa analysoidaan toimintaa, teh-
dään välitehtäviä ja kehitetään toimintaa jo kehittämisprosessin aikanakin.

Istuntojen aiheiksi listattiin hanketta käynnistettäessä tietyt aiheet. Ennen 
kutakin istuntoa tutkija teki vielä aikataulun, joka kuitenkin oli ohjeellinen ja 
jota muutettiin tilanteen mukaan joustavasti.
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1. istunto
Aiheena nykytilanne kustantajan, lukijoiden ja toimitusten tavoitteiden näkö-
kulmista. Materiaalina dokumentit, haastattelut ja videoinnit. Kustantajan 
edustaja esittelee yrityksen strategiaa ja tavoitteita. Markkinointi- ja ilmoitus-
myynti kertoo heillä olevan datan pohjalta lukijoista ja ilmoittajista. Toimitus 
kertoo käsityksensä lukijapaikasta ja ulkoasu-uudistuksen vaikutuksista.
Välitehtävä: ”Erikoislehden” historia ja muutokset.

2. istunto
Lehden konseptin pohdinta alkaa. Mikä on toimituksen käsitys mallilukijasta, 
miten se on muuttunut. Aineistona mm. edellisessä kokouksessa saatu aineisto.
Alustus mediakonseptin käsitteestä keskustelun pohjaksi. Peiliaineistoa haas-
tatteluista.
Välitehtävä: Lehden sisällön, rakenteen ja ulkoasun analyysi. Muiden maiden 
alan lehtien analyysia.

3. istunto
Lukijapaikan määrittelyä, miten nykyinen sisältö vastaa tavoitetta.
Välitehtävä: oman lehden mallilukijan, rakenteen ja juttutyyppien hahmottelua.

4. istunto 
Lehden konseptin rakentaminen mallilukijan, sivukartan, juttutyyppien ja luki-
japaikan pohdinnan kautta.
Välitehtävänä työprosessien mallinnus ja työaika-analyysi.

5. istunto
Nykyisen työtavan kehittämistarpeet. Aineistona tutkijan tekemät havainnot ja 
haastattelut ja työprosessien mallinnus. Mediakonseptin täsmentäminen käy-
tännössä. Työprosessien kehittäminen. Kokeiluista päättäminen.
Välitehtävä: konseptin ja työprosessin ongelmakohtien kartoitus. Markkinointi 
ja ilmoitusmyynti osallistuu istuntoon ja välitehtävään. 

6. istunto
Kokeilujakson ensimmäisen lehden arviointi. Työprosessien arviointi. Palaute-
järjestelmän kehittäminen uuden toimintatavan vakiinnuttamiseksi.
Markkinointi ja ilmoitusmyynti osallistuvat istuntoon ja välitehtävään.
Välitehtävä konsultille: sähköpostikysely kokeilun sujumisesta ja täydentävistä 
parannusehdotuksista.

7. istunto
Noin kahden kuukauden kuluttua arvioidaan kehittämishankkeen tuloksia ja 
sovitaan miten kehittämistä jatketaan ja tuetaan jatkossa. Markkinointi ja il-
moitusmyynti osallistuvat istuntoon ja välitehtävään.
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Markkinointi- ja ilmoitusmyynti otettiin alusta asti mukaan ”Erikoislehden ke-
hittämiseen. Heille ehdotettiin omia ja yhteisiä istuntoja toimituksen kanssa:
Markkinoinnin ja ilmoitusmyynnin mediakonseptilaboratoriossa käsiteltäisiin 
seuraavia aiheita:

Istunto 1: Nykytilanteen ja sen ongelmien kartoitus.
Välitehtävä: tutustumien esim. SanomaMagazinesin markkinoinnin ja ilmoitus-
myynnin toimintaan ja yhteistyöhön sidosryhmien ja toimitusten kanssa.
Istunto 2: Miten yhteistyötä voisi kehittää sidosryhmien ja toimitusten kanssa. 
Miten vuosi- ja teemasuunnittelua voisi kehittää.

Istunto 3: Lehden lukija- ja ilmoittajapaikan pohdinta. Purku yhdessä toimituk-
sen kanssa.

Istunto 4: Toiminnan ongelmakohtien kehittäminen. Kokeiluista päättäminen.
Kokeilujen arviointi toimituksen kokeilujen yhteydessä osin, osin erikseen.

Kehittämishankkeissa tulee kuitenkin aina eteen yllätyksiä ja muutoksia ja niin 
kävi tässäkin prosessissa. Viimeinen istunto järjestettiin vasta huhtikuussa 
2007 ja päätösseminaari koko talolle huhtikuun lopussa 2007.

Mediakonseptilaboratorion tavoitteena oli journalistisen sisällön kehit-
tämisen lisäksi luoda ymmärrystä organisaation eri osien välillä. Keskustelun 
ja kehittämisen aiheena ei ollut niinkään yksittäisten ilmoitusten saaminen tai 
yksittäisten juttujen parantaminen vaan paneutuminen lehden pitkäjänteiseen 
journalistiseen ja visuaaliseen suunnitteluun. Keskustelua toimituksen, mark-
kinoinnin ja ilmoitusmyynnin välillä ohjattaisiin lähinnä vuosi- ja kausisuunnit-
telun avulla. Journalismi, markkinointi ja ilmoitusmyynti ovat omia osaamisalu-
eitaan, mutta niiden edustajien olisi myös kyettävä yhteistyön lehden talouden 
kehittämiseksi – tinkimättä osapuolten ammatillisesta integriteetistä. 

Mediakonseptilaboratorio koostui ”Erikoislehdessä” neljästätoista 2–3 tun-
nin laboratorioistunnoista tai seminaarista sekä yhdestä juttutyyppi-koulutus-
päivästä. Mediakonseptilaboratorioistunnot järjestettiin 2–4 viikon välein ja ne 
sovitettiin lehden julkaisuaikatauluun niin, että se häiriintyi mahdollisimman 
vähän. Henkilöt osallistuivat lähes poikkeuksetta kaikkiin laboratorioistuntoi-
hin. 

Taulukko 9. ”Erikoislehden” mediakonseptilaboratorion osallistujat.

Yrityksen johto Toimitus Myynti ja markkinointi

Toimitusjohtaja Päätoimittaja Tuotepäällikkö A

Julkaisujohtaja Toimitussihteeri Tuotepäällikkö B

Ulkoasupäällikkö Myyntipäällikkö

Taittaja Ilmoitusmyyjä

Toimittaja Markkinointikoordinaattori
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Mediakonseptilaboratorioissa rakennetaan myös mediakonseptikansio, fyysi-
nen mappi tai kansio intranetissä, johon kerätään lehden ilmestymisen ja kehit-
tämisen kannalta oleellinen tieto. ”Erikoislehdessä” aineisto koottiin yrityksen 
sisäiseen verkkoon sekä osin myös fyysiseen mappiin. Mapissa olivat mm. jut-
tutyyppien kuvaukset ja lehden ulkoasuohjeet ja esimerkit eli ns. tyylikirja.

Mediakonseptilaboratorio on suunniteltu käsittelemään mediakonseptin 
kolmea eri tasoa ja niiden kehittämistä. Ensin tarkastellaan kriittisesti toimin-
nan kohdetta eli kenelle lehteä tehdään ja miksi. Mallilukijan määrittelyn jäl-
keen siirrytään pohtimaan lehden rakennetta, sisältö ja visuaalisuutta ja toi-
minnan organisointia ja työnjakoa organisaation eri tasojen välillä. Kolmannella 
tasolla pohditaan juttutyyppejä sekä muita päivittäisen journalistisen työn yk-
sityiskohtia sekä työprosessien päivittäistä sujumista.

”Erikoislehden” mediakonseptilaboratoriossa tutkijoiden suunnittelema 
yksittäisten istuntojen aikataulu toteutui pääosin suunnitelmien mukaan. Pää-
toimittajan ja toimitussihteerin voimakas vastustus muutoksia kohtaan lisäsi 
istuntojen määrää, sillä toimitukselle haluttiin antaa mahdollisuus perusteel-
liseen keskusteluun omien tavoitteiden ja kustantajan tavoitteiden välisestä 
risti riidasta. 

Lokakuun lopussa tutkijat kuitenkin painottivat mallilukijan valintaa, sillä 
päätoimittajan ja toimitussihteerin vastustus ja kiinnipitäminen nykyisestä toi-
mintatavasta ja sisällöstä ei näyttänyt enää tuovan uusia näkökulmia keskus-
teluun. Mallilukija määriteltiin päätoimittajan vastustuksesta huolimatta. Muut 
toimituksen jäsenet olivat saaneet  vähemmän tilaa keskusteluissa ja istuntojen 
vetäjä jakoi jatkossa aktiivisemmin puheenvuoroja myös muille ja keskeytti vä-
lillä toimitussihteerin pitkät puheenvuorot.

Tutkijat ottivat aktiivisen roolin mediakonseptilaboratorion vetämisessä, 
sillä tilanne lehdessä oli niin ristiriitainen ja tulehtunut ja vaikutti koko yh tiön 
toimintojen tasolla. Muutosta vastustavat kaksi henkilöä olivat dominoineet 
aiem pia kehittämiskeskusteluja ja toimitusjohtajan haastattelussaan esittämän 
arvion mukaan torpanneet kaksi edellistä uudistuspyrkimystä.

Mallilukijan määrittely kuitenkin hyväksyttiin istunnossa ja siitä alkoi muo-
dostua uusi pohja sisällön uudistuksia pohdittaessa. Loppusyksystä lehdessä 
alkoi jo näkyä uudentyyppisiä reportaaseja ja henkilöjuttuja pelaajista, ja toi-
mituksessa käytiin välillä kiivastakin keskustelua lehden linjasta eli laitetaan-
ko lehteen juttuja järjestön toimihenkilöistä tms. vai lajin faneille tarkoitettuja 
henkilöjuttuja.

”Erikoislehden” mediakonseptilaboratoriota rytmitti kolme selkeää 
käänne kohtaa. Ensin lokakuun lopussa toimitus tuotti tutkijoiden avustuksel-
la malli lukijan, 28-vuotiaan Tonin, joka on lehden aihealueen fani, joka seurasi 
lajia myös televisiosta – ei vain hallilla. Myös markkinointi otti Tonin työkaluk-
seen. Keskustelua mallilukijan tarpeellisuudesta ja mitä se merkitsisi lehden si-
sällölle jatkettiin vielä seuraavan vuoden puolellekin, mutta tämä oli ensimmäi-
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nen askel muutoksen suuntaan. Päätoimittajaa lukuun ottamatta muu toimitus 
hyväksyi mallilukija-ajattelun ja ulkoasupäällikkö pääsi suunnittelemaan sisäl-
lön ja ulkoasun uudistamisen yhteispeliä.

Toinen käännekohta alkoi tammikuussa 2007 kun päätoimittajan ja toimi-
tussihteerin vastustus kiteytyivät siihen, etteivät he suostuneet pohtimaan lu-
kijoita ja ilmoitusmyyntiä palvelevia uusia juttutyyppejä, jotka ovat aikakaus-
lehdissä yleisiä. Päätoimittajalle tutkijat antoivat vastuun kehittämishankkeen 
jatkon johtamisesta, mutta siihen päätoimittaja ei suostunut käytännössä. Me-
diatalon johdon ja päätoimittajan väliset neuvottelut johtivat siihen, että päätoi-
mittaja lähti lehdestä maaliskuussa 2007. Kolmas käännekohta oli maaliskuun 
2007 mediakonseptilaboratorio, jossa näkyi, että koko toimitus oli sitoutunut 
lehden uudistamiseen. Lisäksi yhteistyötä markkinoinnin kanssa oli tehty mm. 
luomalla apuvälineeksi yhteinen suunnittelun vuosikello. 

Seuraavaksi kuvataan mediakonseptilaboratorion istuntojen kulku, kes-
kustelun aiheet, keskeiset käsitteet ja käytetyt välineet. Istuntojen kulku kertoo 
mediakonseptin uudistamisen vaikeudesta ja toimittajien vastarinnasta ja sen 
muodoista. Päätoimittaja ja toimitussihteeri kokivat uudistuksen kaupallisek-
si ja heidän journalistisia arvojaan loukkaaviksi. Muu toimitus ja markkinoin-
ti puolestaan halusi lukijoita kiinnostavampia juttuja ja ennakkosuunnittelun 
sekä ulkoasun kehittämistä. Istunnoissa näkyy myös tutkijoiden rooli ja välillä 
aktiivinenkin osallistuminen kehittämisen kulkuun ja suuntaan.

7.2 Mediakonseptilaboratorion kulku 
”Erikoislehdessä”

Mediakonseptilaboratorio aloitettiin rauhallisesti elokuussa 2006. Henkilöstöl-
le haluttiin antaa tilaa keskustella lehdestä, sen sisällöstä ja mitä sille voisi teh-
dä. Muutos- tai mediakonseptilaboratorioissa ei tarjota valmiita yksityiskohtai-
sia toimintamalleja tai sisältöjä, vaan toimitukset pohtivat itse miten julkaisua 
sovitetaan johdon määrittelemään strategiaan. Tutkijat tarjoavat ajan ja paikan 
sekä käsitteitä ja malleja keskustelun ja kehittämisen tueksi.

Päätoimittaja ja toimitussihteeri kokivat hankkeen ja kaiken keskustelun 
lehden sisällöstä uhkaavan omaa toimintatapaansa ja puolustautuivat koros-
tamalla ”ettei heissä ollut mitään vikaa”. Heidän arvionsa mukaan lehden levi-
kinlasku olisi paljon suurempi ilman heidän työpanostaan. Talousasiat tai levik-
ki/mainonta eivät heidän mielestään kuulu toimitukselle ja muut talossa eivät 
ymmärrä miten hyvää työtä he tekevät. Sama keskustelu jatkui kahdessa seu-
raavassa istunnossa eikä hankkeessa päästy alkuun käytännön kehittämisessä. 
Siksi marraskuussa laboratorioistuntoja tiivistettiin niin, että kuukaudessa olisi 
kaksi istuntoa ja toimituksen muutoshalukkuutta koeteltaisiin sillä, miten hyvin 
he tekevät välitehtävänsä. Lehden kehittäminen, yhteistyön parantaminen sekä 
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rakenteen ja juttutyyppien kehittäminen annettiin loppuvuodesta istunnoissa 
selkeästi päätoimittajan vastuulle.

Mediakonseptilaboratorion aloitusseminaari 08/2006.
Seminaarin osallistuivat toimitusjohtaja, julkaisujohtaja, toimitus, markkinoin-
ti sekä talon muiden lehtien päätoimittajat tai tuottajat. Tavoitteena oli jakaa 
tietoa siirtymästä suunnittelevaan ja editoivaan työtapaan aikakauslehdissä, 
mediakonseptin kehittämisen käsitteistä ja välineistä sekä mediakonseptilabo-
ratoriosta kehittämismenetelmänä.

Samalla tavoitteena oli saada kaikki tietoiseksi yrityksen johdon huolen-
aiheista. Johto oli huolissaan lehden taloudellisen tuloksen huononemisesta ja 
siihen liittyvistä laskevista levikki- ja ilmoitusluvuista. Tutkijat esittelivät alus-
tuksissaan mediakonseptin ja mallilukijan käsitteet sekä mediakonseptilabora-
torion rakennetta. Lisäksi tutkijat kertoivat aikakauslehdissä menossa olevasta 
siirtymästä suunnittelevaan ja editoivaan työtapaan, joka merkitsi ennakko-
suunnittelun, editoinnin ja palautteen kehittämistä.

Käynnistysseminaari toimitukselle 09/2006.
Seminaariin osallistuivat talon johto, toimitus ja markkinointi. Toimitusjoh-
taja ja julkaisujohtaja esittelivät laskevat talous- ja levikkiluvut ja syyt muu-
tokseen tarpeeseen. Tuotepäällikkö toivoi puheenvuorossaan parempaa 
yhteistyötä toimituksen ja markkinoinnin välille. Päätoimittaja painotti tilanne-
katsauksessaan, ettei lehteä juurikaan tarvitse kehittää, jos vain markkinointi 
toimisi tehokkaammin. Tutkijat kertoivat haastattelujen keskeiset tulokset: 
kukin teki lehteä eri lukijoille, työprosessi ruuhkautui pahasti ennen lehden il-
mestymistä, toimituksen sisäinen yhteistyö oli ongelmallista eikä lehden tule-
via numeroita suunniteltu. Kun yksi lehti oli saatu kasaan aloitettiin seuraavan 
lehden sisällön suunnittelu sekä juttujen ja kuvien tilaaminen. Kuukausilehden 
tuotantorytmi painottui kahteen viimeiseen viikkoon ennen lehden ilmestymis-
tä. Työtapa oli tutkijoiden mukaan käsityömäinen, ns. puhtaalta pöydältä joka 
numero –ajattelutapaa edustava.

Mediakonseptilaboratorio 1. Toimitus, 09/2006.
Toimituksen ensimmäisen istunnon aikana käytiin läpi ”Erikoislehdessä” jo 
ennen mediakonseptilaboratorio-hanketta aloitettua ulkoasu-uudistusta. Tuo-
tepäällikkö A kertoi tutkijoiden pyynnöstä lisää lehden levikkilukujen laskusta 
ja lukijatutkimusten tuloksista. Lisäksi keskusteltiin hankkeeseen osallistujien 
haastattelupuheessa ilmenneistä työprosessin ongelmista. Tutkijat toivat toimi-
tuksen keskusteluun mediakonseptin käsitteen, jonka avulla pohdittiin lehden 
uutta visuaalista ilmettä ja työprosessin ongelmia. 

Toimitus oli haastatteluissa kuvannut erilaisia tavoitteita lehden sisällölle. 
Ulkoasupäällikkö olisi halunnut muuttaa lehteä aikakauslehtimäisempään vi-
suaalisuuteen ja suunnata lehteä enemmän alan faneille muuttamalla sisältöä  
heitä kiinnostavammaksi. Toimitussihteeri oli tilastojournalismin kannattaja ja 
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hänen mielestään ”Erikoislehteä” tehtiin nimenomaan alan asiantuntijoille, niin 
sanotuille tilasto-niiloille. Uutispainotteisuudella toimitussihteeri myös selitti 
työprosessin ruuhkautumista. Hänen mukaansa lehden aihepiiri oli niin uutis-
painotteinen, ettei sisältöä voinut suunnitella etukäteen.

”Erikoislehden” päätoimittaja oli ensimmäisessä istunnossa, kuten jatkos-
sakin, melko hiljaa, mutta hän kertoi kuitenkin mielipiteenään, että kaikki oli 
”Erikoislehdessä” kohdallaan. Hän ei torjunut  suoraan tutkijoiden ajatusta hy-
vin ennakolta suunnitellusta lehdestä, muttei nähnyt mitään nykyisen toimin-
tatavan muutostarpeita. Toimitussihteeri ja päätoimittaja pitivät ennakkosuun-
nittelun vaikeutta ja työprosessin ruuhkautumista ”Erikoislehden”  aihepiirille 
tyypillisenä asiantilana, jolle ei voinut mitään. Se oli toimituksen vakiintunut 
käsikirjoitus.

Päätoimittaja: ”Mutta ei niistä nyt kannata ottaa niin kuin murheita. 
Joulu tulee joulukuun 24. päivä ja kaikki tietää sen. Tää on just sa
manlainen homma.”

Tapaamisessa käytiin myös läpi ulkoasupäällikön suunnittelemaa ulkoasua ja 
sen toimivuutta. Ulkoasu-uudistus päätettiin toteuttaa, kun lehden rakennetta 
ja sisältöä ja kehittämistarpeita olisi käyty tarkemmin läpi.

Välitehtäväksi päätoimittaja sai lehden historia-analyysin. Taittajan ja ulko-
asupäällikön tehtäväksi jäi rakentaa analyysi lehden historian aikana muuttu-
neesta visuaalisesta ilmeestä. Toimittajalle annettiin tehtäväksi lehden henkilö-
juttujen muuttumisen analyysi.

Mediakonseptilaboratorioistunto 2. Toimitus 10/2009. 
Toimituksen toisessa tapaamisessa keskityttiin lehden historiaan ja sen vaiku-
tuksiin nykyiseen työtapaan. Päätoimittaja esitteli historia-analyysin tulokset ja 
sen jälkeen ulkoasupäällikkö sekä toimittaja kävivät läpi omat tehtävänsä. 

”Erikoislehti” oli perustettu 1990-luvun alkupuolella lajijärjestön tiedotus-
lehdeksi ja laajennettu myöhemmin myös pelaajille tarkoitetuksi lehdeksi. Leh-
ti myytiin kaupalliselle kustantajalle 1990-luvun lopulla ja siitä tehtiin kuukau-
sittain ilmestyvä aikakauslehti, joka oli suunnattu alan asioista kiinnostuneille. 
Pelaajille oli perustettu samalla oma erillinen lehti. Ulkoasua on päivitetty use-
ampaan kertaan, vuosina 1997, 2002 ja juuri ennen mediakonseptilaboratorion 
alkamista kesällä 2006.

Välitehtävän purku osoitti, että lehden historia liiton tiedotus- ja uutis-
lehtenä vaikutti vieläkin erityisesti toimitussihteerin ja päätoimittajan tapaan 
työskennellä ja pitää kiinni lajin ja liiton tapahtumauutisia ja tilastoja painot-
tavista sisällöistä. Päätoimittajan mukaan lehdessä oli vuosien kuluessa tehty 
useita merkittäviä muutoksia ja lehti oli kehittynyt, eikä hän nähnyt mitään tar-
vetta sisällön muutokselle. Enää ei vain muistettu tai arvostettu mitä kaikkea 
vuosien mittaan oli tehty.

Päätoimittaja: ”Tää on vähän samanlainen efekti kun, että kaksi au
toa ajaa risteyksessä kolarin ja kysytään viisi minuuttia myöhemmin 
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silminnäkijöiltä, minkä värisiä ne autot oli, niin ne ei enää muista. 
Niitä tää on just samanlainen homma, että miten paljon sitä on teh
ty. Mut kun sitä asiaa ei katsota sillä silmällä, että onko siinä muutet
tu jotain, niin sen jälkeen niin seuraavana päivänä ei enää muisteta.”

Toisen laboratoriotapaamisen aluksi äänessä oli eniten päätoimittaja. Pitkään 
talossa työskennellyt toimitussihteeri kommentoi lehden historiaa. Uusi toimit-
taja oli paikalla lähinnä kuunteluoppilaana.

Taittaja ja ulkoasupäällikkö osallistuivat keskusteluun aktiivisesti istunnon 
loppupuolella ja he esittivät jälleen huolensa ruuhkautuneesta työprosessista. 
Sekä taittaja että ulkoasupäällikkö kaipasivat lehden sivuille lisää avaruutta, 
suunnitelmallisuutta sekä yhteisiä kokouksia, jotta he pysyisivät paremmin pe-
rillä toimituksen suunnitelmista. 

Toimituksella ei omien sanojensa mukaan ollut mitään tietoa lehden levi-
kistä tai lukijoita koskevista luvuista. Päätoimittaja ei ollut jakanut markkinoin-
nista saamansa tilastotietoa esimerkiksi kansallisesta mediatutkimuksesta toi-
mitukselle. 

Ulkoasupäällikkö oli ryhtynyt uudistamaan taittoa kesällä tehtyjen suunni-
telmien mukaan.

Ulkoasupäällikkö: ”Niin nyt me ollaan ruvettu tekeen sitä sivupohjaa, 
että se on niin kun puhdas… mikä on mun mielestä vienyt lehteä hir
veästi sisällöllisesti eteenpäin, on se, että ei olekaan sitä betonoitua 
asiaa (edellisen lehden sivuja) vaan on se puhdas pöytä.”

Istunnon lopuksi tutkija toi keskusteluun mallilukijan käsitteen. Toimitussih-
teeri ja päätoimittaja näkivät mallilukijan pohtimisen alusta asti turhana, koska 
heidän mielestään suunnittelu huonontaa lehteä. He asiantuntijoina mielestään 
tiesivät, mitä lukijat haluavat lehdestä lukea. Ulkoasupäällikkö sen sijaan toivoi, 
että toimitukselle  voitaisiin luoda yhteinen käsitys mallilukijasta. 

Ulkoasupäällikkö: ”Jos meillä olisi hirveän selkeä yhdessä mietitty 
ja tämmöisten tutkimusfaktojen tai suuntaa antavien faktojen pe
rusteella pohjattu tällainen lukijaprofiili, siis se mallilukija, jos me 
pystyttäis löytämään yksi tai kaksi semmoista, että ainakin haluai
sin ajatella niin, että sitten ilmoitusmyynnillä on enemmän työkaluja 
myymiseen.”

Toimitukselle annettiin kotitehtäväksi miettiä lehden mallilukijaa, mutta tilasto-
uutisista tiukasti kiinnipitävä päätoimittaja piti edelleen ajatusta mallilukijasta 
täydellisen tarpeettomana. 

Päätoimittaja: ”Mä laittaisin nää Simo 23 v. koko ideat kaappiin, 
pimeään kaappiin sen takia, että pitää lähteä ajattelemaan mie
luummin niin kuin tossa on toi, että jos meillä on jotain Urpoja, 
niin ei meidän koko lehti voi olla Urpoja elikkä se puhuttelee näitä 
25–56vuotiaita, mutta sitten kun meillä on joku juttu, joka on nuori 
nätin näköinen poika, niin se puhuttelee alle kakskymppisiä.” 
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Toimitussihteeri säesti päätoimittajaa: 
Toimitussihteeri: ”Mutta se, että ei sitä lehteä voi tehdä sille Simo 
23vuotiaalle, vaan se pitää [tehdä] niille, ketkä sen osaa ja ketkä 
lukee ja ketä se kiinnostaa ja se on paljon laajempi kuin Simo 23 v.”

Mediakonseptilaboratorio 3. Toimitus, 10/2006.
Toimituksen istunnossa käytiin läpi edellisen numeron syntyprosessi vaihe 
vaiheelta. Lehdessä oli otettu käyttöön ulkoasupäällikön suunnittelema paran-
nettu visuaalinen ilme, mikä kuitenkin hidasti taittajan työtä. Lisäksi taittajan 
mukaan hän oli saanut 85 prosenttia lehden materiaalista vasta viimeisellä 
työviikolla. Uudelle toimittajalle oli kertynyt jo paljon ylitöitä, koska edellisen 
toimittajan lähdettyä lehti oli puserrettu kasaan kahden ihmisen voimin, eikä 
avustajilta ollut ennakkoon tilattu riittävästi juttuja paikkaamaan siirtymävai-
heen henkilöstöpulaa.

Toimittaja: ”Et kyl mä tein niin kun semmosia päivä, että mä heräsin 
aamulla kuudelta, mulla oli kone kotona ja kirjoitin puolitoista tuntia 
ennen kun vein muksut hoitoon ja sit iltaisin puolikymmenestä tonne 
puoliin öihin, jotta olisin saanut niin kuin sitä eroa, mikä siinä koko 
ajan tuntui olevan vähän kiinni.”

Ruuhkasta huolimatta sekä toimittaja että taittajat olivat entistä tyytyväisem-
piä työprosessiin. Suunnitteluun oli panostettu edellisen istunnon jälkeen ja 
toimitussihteeri oli kokoontunut taittajan ja ulkoasupäällikön kanssa ja uuden 
toimittajan reportaasin ja sen  kuvien ideointiin oli käytetty aikaa. 

Toimittaja: ”Ei varmaan oo niin kun kuvaajia tai kuvaajaa yleensä
kään ohjeistettu niin kuin noin perusteellisesti ja tarkoin, mitä tässä 
on nyt tehty… just vielä, kun saman tyyppisesti pystytään niistä ju
tuistakin keskustelemaan siinä tekovaiheessa, niin siinä saattaa olla 
sitten, että 20 minuutin lätinällä niin kuin loikkaa niin kuin kahden 
päivän miettimisen ohi ja yli.”

Ulkoasupäällikkö oli tyytyväinen, että hän ja taittaja olivat päässeet mukaan 
toimituksen kokoukseen ja osallistumaan juttujen suunnitteluun. Näin he pys-
tyisivät pohtimaan isompien juttujen visualisointia aikaisemmin kuin ennen, 
hankkimaan kuvia ja aloittamaan lehden taittoa hyvissä ajoin.

Ulkoasupäällikkö: ”Enää ei voi vedota siihen, että on tottunut siihen 
työtapaan, että tossa on juttu ja tossa on kuvat, tee niille jotain, 
onko jo valmista. Sitä on tottunut tekemään niin … hommasta pitää 
tietää paljon enemmän, ja sit sun pitää ottaa vastuut siitä hommasta 
niin kun, että pitää oikeesti tietää, että mitä sä teet, eikä voi sit sa
noa, että no vittu mä en saa näitä aikaiseksi.”

Kun työprosessin parantamisesta ja toimittajan suuresta työtaakasta tuli puhet-
ta, palasi päätoimittaja jälleen vastustamaan suunnittelevaa työtapaa ja toi esiin 
lehden ajankohtaisuuden vaatimuksen toimintatavan ja sisällön keskiössä.

Päätoimittaja: ”Koska tää on semmoinen homma halutaan sitä tai ei, 
niin vaikka me tehdään aikakauslehteä, niin se on oltava ajankohtai
nen, muuten ei tule mitään. Kyllä me voidaan panna sinne ristikoita 
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tai jotain vanhojen pappojen haastatteluita, mutta ei se niin kun ke
hitä tätä hommaa”.

Lehden syntyprosessin lisäksi istunnossa käytiin läpi kotitehtäväksi edellisellä 
kerralla annettu mallilukijan rakentaminen. Mallilukija oli tehtävässä vielä jä-
tetty iältään laveaksi, vaikka toimitus oli miettinyt mallilukijaa monelta kantilta: 
elämänvaihetta, harrastuksia, rahan käyttöä, koulutusta, asuinpaikkaa, kotia ja 
asuntoa. Mallilukija nähtiin kuitenkin ehdotuksissa enemmän kohderyhmänä, 
joka oli saatu lukijatutkimuksista ja markkinoinnin esittämistä levikkiluvuista. 
Vain päätoimittaja oli jättänyt mallilukijatehtävän tekemättä, koska hänen mie-
lestään mallilukijalla ja lehden kohderyhmällä ei ole eroa ja hän jo tehtävänsä 
puolesta kirjoitti kohderyhmäkuvaukset lehden strategiaan kerran vuodessa.

Toimitussihteeri ei ollut halunnut rajata mallilukijalle tarkkaa ikää, koska 
hänen mielestään lehteä lukevat kaikki lajista kiinnostuneet. Hän suuttui, kun 
nykyisen lehden toimintakonseptia kyseenalaistettiin ja korosti, että nykyinen 
lehti on aivan erinomainen, mutta jos kustantaja tahtoo niin kyllä hän tekee 
vaikka pornolehteä.

Toimitussihteeri: ”Mutta niin kun mä sanoin, tehdään vaikka por
nolehteä tästä, jos niin kuin [erikoisalan] pornolehti, olisi. Joku ottaa 
riskin siitä ja takaa, että homma pelittää, ei siinä mitään, kyllä mä 
pystyn tekemään mitä vaan.”

Toimitussihteeri: ”Nimenomaan lehden tekijöiden osalta, niin eihän 
meillä ole mitään ongelmia. Me tehdään huippulehteä ja meillä on 
kristallin kirkkaana, mitä me tehdään.” 

Toimitus ja sen oli edelleen hyvin erimielinen siitä kenelle lehteä tehdään ja 
tutkija totesi viimein, että mallilukijaa oli nyt ryhdyttävä määrittelemään ja 
päättämään, sillä se on edellytys jatkokehittämiselle. Päätoimittajan vaietessa 
muu toimitus päätyi lopulta valitsemaan mallilukijaksi Tonin, 28 v. Hän on kau-
punkilainen, penkkiurheilija ja seuraa lajia televisiosta kotisohvalta. Toni halu-
aa ”Erikoislehdeltä” elämyksiä ja sankareita, mutta myös nippelitietoa, jotta voi 
esiintyä asiantuntijana pubivisassa tai työpaikan kahvipöydässä. Hän haluaa 
tietoa myös lehden aihepiiriin kuuluvista talousasioista, ilmiöistä, sankareiden 
arjesta ja harjoittelusta. Vaikka ei itse pelaa, ostaa Toni kuluttajana urheilutar-
vikkeita – myös elektroniikkaa ja autoja. Hän myös panostaa pukeutumiseen ja 
on valmis maksamaan laadusta.

Toimitus ymmärsi osin julkaisijan tarpeen uusien lukijoiden ja mainosta-
jien houkuttelemisesta, kuitenkaan vanhoja lukijoita menettämättä. Keskuste-
luista kävi kuitenkin ilmi, ettei toimitus arvostanut julkaisijan, eikä myöskään 
markkinoinnin ammattitaitoa. Toimituksen mielestä he olivat ainoita aikakaus-
lehtien asiantuntijoita, eikä heidän tietojaan osattu hyödyntää. Toimitussihteeri 
oli edelleen eri mieltä siitä, että lehden painotusta muutettaisiin pois uutisjour-
nalismista ja tilastoista esimerkiksi reportaaseihin päin.

Toimitussihteeri: ”Oikeesti tästä tekemisestä ymmärtää tää ryhmä 
[toimitus] jonkin verran, joka tässä istuu, mutta muut (= tutkijat) 
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ei tiedä sitä, tietää yhtä vähän kun sika satelliitista, niin sitten heite
tään jotain kommentteja, että onko tässä liikaa tilastoja.”

Toimitukselle annettiin useita välitehtäviä tehtäväksi ennen seuraavaa tapaa-
mista. Päätoimittajan tehtäväksi jäi kilpailijatilanteen kartoitus, toimitussihtee-
rin työksi tuli rakentaa sovitun mallilukijan avulla muutama juttutyypin pohja 
ja graafikot suunnittelisivat juttutyyppeihin ulkoasun mallit.

Mediakonseptilaboratorio 4. Markkinointi, 10/2006.
Toimituksen ja markkinointi- ja ilmoitusmyyntiosaston yhteistyö oli ollut han-
kalaa jo pitkään, ja toimituksen kolmannen tapaamisen jälkeen tutkijat tapa-
sivat ”Erikoislehden” markkinoinnin henkilöstön. Tapaamisen tavoitteena oli 
pohtia yhteistyön ongelmia ja kehittää välineitä parempaan yhteistyöhön toi-
mituksen kanssa. Hankaluuksien lista tuntui loputtomalta. Markkinointi oli tur-
hautunut ja tunsi voimattomuutta, kun päätoimittaja ei pyynnöistä huolimatta 
informoinut toimitusta markkinoinnin antamilla lukija- ja levikkitiedoilla, eikä 
muutenkaan halunnut tehdä yhteistyötä esimerkiksi ilmoittajia kiinnostavien 
lukijakilpailuiden ja alaan liittyvien hyötypalstojen luomiseksi.

Tuotepäällikkö A: ”Sitä on tässä neljän vuoden aikana alkanut yhä 
enemmän odottelemaan, että koska tulee se hetki, että voidaan oi
keasti alkaa keskustelemaan, että millaisia markkinointitoimia olisi 
mahdollista tehdä. Että koska voidaan yhdistää markkinointia, ilmoi
tusmyyntiä ja toimitusta enemmän keskenään, että saadaan mah
dollisimman hyvä maksimaalinen hyöty.”

Tutkija ehdotti yhteistyövälineeksi toimituksen ja markkinoinnin yhteistä vuo-
sikelloa, johon merkittäisiin jokaisen numeron lehden aikataulu, journalistiset 
teemat ja markkinoinnin tehtävät. Kokouksessa ideoitiin myös erilaisia ”Eri-
koislehdelle” sopivia brändilaajennuksia – esimerkiksi erilaisia tapahtumia hal-
leihin pelien yhteyteen. Markkinointi sai tehtäväkseen miettiä toimivia yhteis-
työmalleja toimituksen kanssa työskentelyn parantamiseksi.

Mediakonseptilaboratorio 5. Toimitus, 11/2006.
Toimitus kokoontui mediakonseptilaboratorioon marraskuussa 2006. Tavoit-
teena oli rakentaa sovitun mallilukijan avulla lehteen vakioituja juttutyyppejä 
sekä jo olemassa olevista jutuista että miettiä kokonaan uusia. Tutkijat toivat 
keskusteluun juttutyyppikäsitteen. Tutkijoiden tarkoituksena oli saada lehteen 
lisää suunnitelmallisuutta uuden sivukartan ja juttutyyppien avulla, jotka kiin-
nostaisivat uusia ja nykyisiä lukijoita, samalla kuin ne helpottaisivat toimituk-
sen työtaakkaa ja estäisivät töiden ruuhkautumista.

Tutkijat esittelivät juttutyypin käsitettä toimitukselle. Juttutyyppi koostuu 
kolmesta osa-alueesta. Ensin valitaan juttutyypille aihe, käsittelyn näkökul-
mat, lukijan puhuttelun tyyli ja vuorovaikutteisuus sekä tekstin dramaturgia. 
Juttutyypin muoto koostuu visuaalisista ratkaisuista ja taitosta. Visuaalisissa 
ratkaisuissa määritellään kuvatyylit, kuvitukset, grafiikka, värimaailma ja koko 
lehden rakenne. Juttutyypit sijoitetaan sivukarttaan, jossa tärkeää on isojen ja 
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pienten juttujen vaihtelu sekä tekstin, kuvan ja tyhjän tilan rytmi. Lisäksi leh-
dessä pitää olla navigaatiojärjestelmä lukijan avuksi eli sivujen päät, vinjetit, 
linjat, otsikot, kuvatekstit, nostot, juttulaatikot jne. Juttutyyppi kirjoitetaan auki  
toimittajien, kuvaajien ja taittajien ohjeeksi ja se sisältää niin sisällöllisen kuin 
visuaalisen ohjeistuksen. 

Toimitussihteeri ei omien sanojensa mukaan ollut osannut tehdä juttutyyp-
pejä tutkijoiden ohjeistuksen mukaan. Hän piti tapaamisessa tiukkasävyisen ja 
kovaäänisen puheen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnasta. Hänen mu-
kaansa tutkijoilla on piiloagenda saada toimitus kirjoittamaan markkinointia 
helpottavaa viihteellistä roskaa, eikä hän missään tapauksessa suostuisi siihen. 
Uutismaisen lehden tekeminen oli hänelle elämäntapa.

Toimitussihteeri: ”Tässä tulee koko ajan semmoisia tilanteita, että 
joko te olette pihalla mun mielestä, taikka sitten mä en ymmärrä 
mitä te sanotte. Ja tää on erittäin olennainen, koska tää on ihan tur
haa ajan käyttöä. Sitten niin kun mä rupeen tekemään tämmöisiä 
tän kaiken muun paskan ohella, joka on mun mielestä ihan asiallista 
hommaa kuitenkin. Tää on mun elämäntapa tää lehden tekeminen. 
Niin, jos mä vittu teen tämmöisiä raportteja, mietin näitä, niin mä 
koen tän saatanan turhauttavaksi, kun mä en oikeastaan edes tiedä, 
että miksi mä teen näitä.”

Toimitussihteerin purkaus kuvasti istuntojen kulkua loppuun asti. Keskuste-
lujen jälkeen istunnoissa usein päästiin jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen 
kehittämisen suunnasta, mutta seuraavassa istunnossa päätoimittaja tai toi-
mitussihteeri jälleen ottivat muutaman taka-askeleen ja korostivat aiemman 
toimintatavan hyviä puolia. Toisaalta kuitenkin esimerkiksi suunnittelevampi 
työtapa ja visuaalinen ulkoasu kehittyivät istuntojen välillä. 

Tutkijat korostivat, että vaikka he ovat kehittämishankkeessa julkaisijan 
pyynnöstä, toimitukselle on annettu valta uudistaa lehteä omalla tavallaan. 
Kustantaja odottaa kuitenkin, että levikin lasku ainakin katkeaa, mutta lehden 
aihepiirin toteuttaminen lukijoita kiinnostavammalla tavalla on toimituksen 
itse pohdittava. Keskustelu juttutyyppikäsitteestä ja sen konkretisoinnista siir-
rettiin koko päivän mittaiseen juttutyyppiseminaariin tammikuulle 2007. Toi-
mitus sai tehtäväkseen sitä ennen tutkiskella koti- ja ulkomaisia alaa sivuavia 
lehtiä ja miettiä minkälaisia juttutyyppejä niissä oli käytetty. Niiden pohjalta 
voisi toteuttaa uusia juttutyyppejä omaankin lehteen. 

Päätoimittaja oli tehnyt oman tehtävänsä eli kilpailija-analyysin, josta näkyi 
selvästi kuinka kilpailu oli kiristynyt. ”Erikoislehden” aihepiiristä kirjoittivat 
monet lehdet entistä runsaammin ja myös tv-tarjonta oli lisääntynyt. Aihealu-
eesta kiinnostuneille oli tarjolla selkeästi enemmän valinnanvaraa kuin muuta-
maa vuotta aiemmin.

Tapaamisen tarkoituksena oli myös pohjustaa toimituksen työaika-analyy-
sien tekemistä, jotta nähtäisiin missä kohtaa prosessia toimituksen työ ruuh-
kautuu eniten ja miksi. Toimituksen jäsenet kirjasivat seinätauluihin omat 
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työtehtävänsä. Töiden listausta purettaessa kävi ilmi, että toimittajalla oli suu-
ri työtaakka kuten myös toimitussihteerillä, joka käytännössä vastasi lehden 
ilmestymisestä. Päätoimittaja teki pääkirjoituksen ja joitakin juttuja, mutta ei 
joka numeroon.

Toimitussihteerillä oli vastuullaan lähes kaikki toimituksen pyörittämistä 
edellyttävät työt. Hän ideoi, ohjeisti avustajat, editoi juttuja, teki taittoa, lähet-
ti lehden pdf:n painoon ja lopuksi vielä ”maalasi” lehden eli laittoi avustajien 
kanssa sovitut palkkiot maksuun. Työaikakeskusteluissa päätoimittaja ja toimi-
tussihteeri yrittivät sysätä taiton ruuhkaa toimittajan niskaan, joka kuitenkin 
puolustautui muistuttamalla, että juttuaiheita olisi suunniteltava hyvissä ajoin: 
”Kahdessa päivässä on vaikea tehdä isoa henkilöjuttua ja matkustaa vielä toi-
selle puolelle Suomea sitä tekemään.”

Tutkija esitteli toimitukselle ns. 20 prosentin mallin, jonka mukaan joka 
viikko pitäisi valmistua 20 prosenttia lehden aineistosta. Näin viimeiselle vii-
kolle ennen painoon menoa jäisi taitettavaksi ja editoitavaksi enää 40 prosent-
tia aineistoista. Toimitussihteeri oli yhä puheissaan järkkymätön kannassaan, 
ettei ”Erikoislehteä” voisi suunnitella niin pitkälle sen uutislehtimäisyyden 
vuoksi.

Mediakonseptilaboratoriotapaamisissa oli yhä vallalla puhekäytäntö, jossa 
toimitussihteeri puhui paljon ja kovaa. Taittaja ja ulkoasupäällikkö yrittivät sä-
vyisästi saada ääntään kuuluviin ja puhua suunnittelevan ja lukijat huomioon 
ottavan työtavan puolesta, Heidän oli vaikea saada tilaa toimitussihteerin kiih-
tyessä, vaikka tutkija yritti jakaa puheenvuoroja tasaisesti. Päätoimittaja osal-
listui keskusteluun enää harvakseltaan. Hänellä on hyvin samanlainen ajatus 
”Erikoislehden” journalismista ja lukijasta kuin toimitussihteerillä. Hänen mie-
lestään kerran kuukaudessa ilmestyvä aikakauslehti voi hyvin olla uutislehti, 
joka laitetaan kasaan parina viimeisenä päivänä.

Päätoimittaja: ”Eli me ollaan niin kun tavallaan sen tosiasian edessä, 
että me ollaan niin kun itte ihan tyytyväisiä siihen, että meillä on 
vaan kaksi viikkoa taittaja, kun on kaksi mainiota taittajaa viimeisen 
viikon aikana, niin tuota mehän tehtäisi viimeisenä päivänä periaat
teessa, vaikka tehdäänkin aikakauslehteä, jotta se olisi mahdollisim
man hyvä ja tuore lukijoille.”

Mediakonseptilaboratorio 6. Markkinointi, 11/2006.
Toimituksen istunnon jälkeen tutkijat tapasivat jälleen markkinoinnin väen. 
Tapaamisen tavoitteena oli yhteistyökuvioiden ideointi ja lehdelle ilmoitusten 
kannalta hankalan kesäkauden pohtiminen erityisesti markkinoinnin näkökul-
masta. Markkinointiosastolla mallilukija-väline ymmärrettiin ja sen mahdolli-
suudet lukijoiden tiedontason mittarina ja mainostajien houkuttelijana halut-
tiin hyödyntää.

Tuotepäällikkö A: ”Siinä on semmoinen pointti myynnin näkökulmas
ta, että jos ajatellaan, että mistä niitä uusia lukijoita saa, niin se on 
semmoinen asia, että pitää miettiä joku tiedontaso, että ne uudet 
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lukijat, niin niillä ei voi välttämättä olla kauhean syvää tietoa vielä, 
olkoot sitten minkä ikäisiä tahansa, mutta että jos se kiinnostus on 
herännyt.“

Tuotepäällikkö kritisoi voimakkaasti toimituksen toimintatapaa, joka hänen 
mielestään ei tukenut mieluisan lukukokemuksen syntymistä.

Tuotepäällikkö B: ”Lehteä ei tällä hetkellä tehdä lukijalle. Luullaan, 
että tehdään, muttei tehdä. Siellä ei ole mitään, mikä kannattelisi 
oikeasti sitä suhdetta. Se on lehti niille, joita aihe kiinnostaa ja jos 
haluat lukea [aiheesta] juttuja, mutta sitten se kaikki muu palvelu. 
Täähän on palvelutuote. Sen pitäisi palvella sitä lukijaa ja sitä luku
kokemusta.”

Tutkijat kävivät markkinoinnin kanssa läpi heidän näkemystään toimituksen 
luomasta ”Erikoislehden” mallilukijasta, minkä jälkeen markkinointi ryhtyi 
kehittämään mallilukija-ajatusta vielä ilmoittajia kiinnostavampaan suuntaan. 
Alle kolmekymppinen ilmoitusmyyjä ilmoittautui lehden  alan faniksi, joka oli 
tyytymätön lehteen.

Ilmoitusmyyjä: ”Olen kohderyhmää. Lehden pitäisi olla jotain ekst
raa, koska jos se on lajiin eniten vihkiytynyt lehti ja sen pitäisi tarjo
ta jotain muuta kuin muilla on.”

Ilmoitusmyynnissä oli jo pitkään kaivattu myynnin avuksi tietoa siitä, mikä on 
(heidän kielellään) lehden kohderyhmä. Sen lisäksi he toivoivat ennakkotietoja 
lehden eri numeroiden pääteemoista ilmoitusmyynnin kohdentamisen tueksi. 

Ilmoitusmyyntipäällikkö: ”Meitä auttais enemmän, vielä enemmän 
kuin teemat. Jos meillä on lukijaprofiili tai edes sukupuoli ja ikä. Saa
tais pääkohderyhmässä vahvistamaan lukijaasema.”

Istunnossa päätettiin myös, että markkinointi lähtee yhdessä ”Erikoislehden” 
päätoimittajan kanssa opintomatkalle toiseen aikakauslehtitaloon. Matkan tar-
koituksena on saada tietoa siitä kuinka isossa lehtitalossa markkinointi ja toi-
mitus tekevät yhteistyötä.

Markkinoinnilla oli istunnossa paljon kehitysideoita sekä lehden sisältöön 
että yhteistyöhön toimituksen kanssa. Heiltä tuli enemmän kehitysideoita leh-
den sivukarttaan ja juttutyyppeihin kuin toimitukselta. Markkinointi muun mu-
assa ehdotti kesänumerosta lajin varusteiden erikoislehteä, joka päättäisi kau-
den kevyemmällä ja huumoripitoisemmalla linjalla – ja jonne voisi myydä lajin 
harrastamiseen liittyviä ilmoituksia.

Markkinoinnin tapaamisessa oli myös puhetta tarpeellisista suunnitteluko-
kouksista toimituksen kanssa, joita markkinointi kaipaisi, mutta päätoimittaja 
tai toimitussihteeri eivät pitäneet tarpeellisina. Markkinoinnilla oli paljon tilas-
totietoa lehdestä ja sen lukijoista. Kansallisen mediatutkimuksen luvut ja mai-
nostajilta saatu informaatio olivat antaneet markkinointiosastolle varsin tarkan 
kuvan lehden ongelmista. Lehti ei ollut mainostajia kiinnostava ilmoitusalusta, 
eikä uusia tilauksia saatu ketjutettua kestotilaukseksi. 
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Markkinointi ihmetteli edelleen miksei heidän keräämänsä ja päätoimitta-
jalle lähettämänsä tieto herättänyt keskustelua toimituksessa ja virittänyt yh-
teistyön tarvetta. Ilmoitusmyyjä toivoi pian tietoa siitä, miten lehden sisältöä 
kehitetään ja mitä teemoja seuraavana vuonna käsiteltäisiin ja tuotepäällikkö 
korosti lehden yhteisten tavoitteiden luomista toimituksen kanssa.

Tuotepäällikkö A: ”Ei se auta, että markkinointi yksin ideoi teemoja. 
Sen pitäisi tapahtua yhdessä.”

Ilmoitusmyyjä: ”Puhuttiinko toimituksen puolella siitä, että rupeaako 
ne kehittämään yksittäisiä numeroita? Että on jo tämä [erikoisnu
mero], mutta entä muut. Voisko näissä muissa numeroissa olla jo
tain semmoista, joihin tarttua? Vaikka sitten välinenumero tai jotain 
muuta?”

Mediakonseptilaboratorio 7. Toimitus, 12/2006.
Joulukuussa istunnon tavoitteena oli työaika-analyysin pohjalta käydä läpi 
yhden numeron tekemisen prosessin kulku sekä toimituksen työmäärien ja-
kautuminen. Analyysin avulla voitaisiin pureutua työprosessin ongelmiin ja 
häiriöihin. Tapaamisessa tutkijat ottivat myös uudelleen esille ristiriidan tilas-
touutisten ja lukijasuhdetta luovan narratiivisen aikakauslehtijournalismin vä-
lille.

Työaika-analyysi vahvisti jo edellisessä tapaamisessa esille nousseen epä-
tasapainon työmäärissä kun toimittaja kertoi työmääränsä mahdottomuudesta.

Toimittaja: ”Niin ei sen nyt varsinainen yllätys ollut mullekaan, mutta 
yllättävää että miten paljon niin kun, tai miten vähän yhtäjaksoista 
kirjoittamisaikaa jää muilta (tehtäviltä)… mut niin kun kumminkin se 
tietty ajankohtaisuuden vaatimus, että mulle tulee ne 12 tai 11 maa
kuntalehteä joka päivä tohon pöydän kulmalle … tein sitten kotona 
vapaalla ikään kuin semmoisen aineistoon perehtymisen, niin kun 
varmaan kaikkien lehtien toimittajat aina seuraa sitä aihealuettansa 
omalla ajalla. Mutta että kun ehkä semmoinen johtopäätös tässä nyt 
tuli niin ainakaan tällä nykymallilla niin kahdeksaan tuntiin tiivistämi
nen niin kun ikään kuin näitten hommien jotta pysyy tässä kelkassa, 
niin se on aika hankalaa… Niin tohon jos saan sanoa siitä työajasta 
vielä, mitä [taittajakin] sanoi, että ei niin kun ruokatunnille ehdi.”

Toimitussihteeri ja päätoimittaja yrittivät taas sysätä töiden ruuhkautumises-
ta toimittajalle, mutta, tutkijat katkaisivat syyttelevän keskustelun ja totesivat, 
että toimittajan työtaakka johtuu hyvin pitkälti toimituksen johdon kyvyttö-
myydestä suunnitella ja johtaa työprosessia. Istunto oli ensimmäinen, jossa tut-
kijat antoivat toimituksen johdolle kriittistä palautetta heidän tavastaan johtaa 
toimitusta. Yksi syy oli se, että toimittaja oli hyvin uupunut työtaakkansa alla.

Toimitussihteeri ja päätoimittaja pitivät yhä tiukasti kiinni uutislehden ai-
katauluista ja lehden perustamisen aikaisista näkemyksistä tiedonvälityksestä. 
Suunnitelmallisuus tuntui tarkoittavan heille lukijoiden vääränlaista houkutte-
lemista, sisällön rapistumista ja kaupallisuutta. He eivät nähneet tarvetta työ-
prosessin muokkaamiselle tai avustajien käytölle, vaikka toimittajan työtaakka 
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oli paisumassa liian raskaaksi. Myös lehden sivukartan uudistaminen oli päätoi-
mittajan ja toimitussihteerin mielestä aivan turhaa ja kahlitsisi ja estäisi viime 
hetken uutisten saamisen lehteen. Lehden rakenne oli ulkoasupäällikön mieles-
tä hyvin yksitoikkoinen ja peräkkäin saattoi olla useita samanmittaisia henkilö-
juttuja

Päätoimittaja: ”Pitääkö meidän tehdä joku huono juttu väliin ja har
maa juttu väliin, että se kohoaa vai millä tavalla? Sitä mä en tiedä.”

Tässä istunnossa muut toimituksen jäsenet ryhtyivät käyttämään enemmän 
puheenvuoroja. Toimittaja käytti useita puheenvuoroja ja myös keskusteluun 
aiemmin vähän osallistunut taittaja sanoi toivovansa sisällön parempaa suun-
nittelua ja työprosessin parempaa jaksottamista.

Taittaja: ”Kyllä mä koen, että se on tarpeellista, varsinkin tommoi
nen niin kun nyt on ollut puhetta kahden, kolmen lehden suunnitte
lusta päällekkäin ja että mahdollisesti taittaa jopa valmiisiin pohjiin, 
mikä mun mielestä kuulostaa niin kun tosi hyvältä.”

Mediakonseptilaboratorio 8. Toimitus ja markkinointi, 12/2006.
Toimituksen oman kokouksen jälkeen keskusteluja jatkettiin iltapäivällä yhdes-
sä toimituksen ja markkinoinnin kanssa. Tavoitteena oli käydä läpi molempien 
osapuolten esittämiä esteitä yhteistyölle ja löytää tapoja, joiden avulla yhteis-
työ paranisi. Tutkijat esittivät, että yhteistyötä lähdettäisiin rakentamaan yhtei-
sen vuosikellon kautta eli kaikki lehden seuraavat 12 kuukautta kattavan toimi-
tuksen ja markkinoinnin aikataulu- ja teemakartan kautta. Sekä toimitus että 
markkinointi olivat jo omissa tapaamisissaan rakentaneet vuosikelloa omiin 
tarpeisiinsa.

Vuosikellokeskustelun jälkeen käytiin läpi sekä päätoimittajan että markki-
noinnin raportit opintomatkalta suuresta lehtitalosta. Päätoimittaja oli kokenut 
koko vierailun eri tavalla kuin markkinointi. Päätoimittaja korosti toimituksen 
johdon suojelua kaupallisuuden paineilta. Päätoimittajan mielestä hänen teh-
tävänsä oli keskittyä vain journalistiseen työhön. Markkinointi oli puolestaan 
vierailulla tavannut päätoimittajan, joka osallistuu aktiivisesti myös levikki- ja 
ilmoitusmyyntityöhön esiintymällä lehden keulakuvana.

Toimituksen johto ei tapaamisessa ymmärtänyt miten ja kuinka paljon sen 
olisi pitänyt työskennellä yhdessä markkinoinnin kanssa. Toimitussihteeri ja 
päätoimittaja pelkäsivät, että markkinointi astuisi heidän tontilleen ja lopulta 
päättäisivät lehden sisällöstä. Siksi pienintäkään myönnytystä lehden yhteiseen 
suunnitteluun päin ei haluttu tehdä.

Toimitussihteeri: ”Mutta mä toivoin, että markkinointi ei listaa sitä, 
että onko tammikuun lehdessä juttu /henkilöstä x tai y), koska se ei 
tee sitä.”

Julkaisujohtaja yritti rakentaa yhteisymmärrystä ja ehdotti, että jostain lajin hil-
jaisemman kauden aikaisesta lehdestä voitaisiin tehdä paitsi lajin faneja myös 
ilmoittajia kiinnostava ns. fanilehti.
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Julkaisujohtaja: ”Mietittiin näitä asioita niin siis tän tyyppisiä vaik
ka, että tehtäis jostakin numerosta faninumero, että mitä se meinaa, 
että esiteltäisi vaikka fanituotteita”.

Toimitukselle annettiin useita välitehtäviä. Päätoimittajan vastuulle jäi toimi-
tuksen tarkan vuosikellon viimeistely. Markkinointi rakentaisi myös oman vuo-
sikellonsa ja pitäisi yhteisen kokouksen seuraavan vuoden aikatauluista toimi-
tuksen kanssa ennen seuraavaa mediakonseptilaboratoriota. 

Toimituksen tehtäväksi tuli myös suunnitella lehdelle vakiomuotoinen si-
vukartta ja sisältö lehden numeroille viisi ja kuusi. Sisältösuunnitelmien tulisi 
tukea myös  markkinoinnin tarpeita.

Juttutyyppiseminaari. Toimitus, 01/2007.
Koska juttutyyppi-käsitteen ja sarjallisuuden ymmärtäminen oli toimituksel-
le (erityisesti päätoimittajalle ja toimitussihteerille) vaikeaa ja epämieluisaa, 
kokoontui lehden toimitus koko päivän kestävään juttutyyppityöpajaan Hel-
sinkiin. Etukäteen tehtäväksi oli annettu kerätä muista lehdistä kiinnostavia ja 
”Erikoislehdessäkin” mahdollisesti toimivia juttutyyppejä. 

Tutkijat alustivat jälleen juttutyypeistä ja niiden ominaisuuksista ja sijoit-
tamisesta sivukartalle. Tapaamisen tavoitteena oli juttutyyppien lisäksi lehden 
uuden sivukartan rakentaminen. Tavoitteena oli samalla siirtää vastuu tutkijoil-
ta päätoimittajalle ja vastuuttaa päätoimittaja selkeästi lehden kehittämiseen 
sivukartan, juttutyyppien ja vuosikellon avulla. 

Lehden nykyistä rakennetta käytiin läpi tutkijoiden ennakkoanalyysin poh-
jalta. Esimerkiksi yhdessä lehden numerossa oli ollut 13 henkilöjuttua lähes 
peräkkäin. Monia asioita kyllä yritettiin kertoa henkilöiden kautta, mutta luki-
jan oli lehdessä usein mahdotonta hahmottaa etukäteen onko kyseessä varsi-
naisesta henkilöjutusta vai uutisjutusta. Taittaja, ulkoasupäällikkö ja toimittaja 
lähtivät keskusteluun aiempaa enemmän mukaan. Toimittaja antoi avoimesti 
palautetta esimiehilleen keskustelun ja lehden tekemisen tasosta.

Erityisesti hyötypalstat (tavarapalstat) olivat aiheuttaneet toimituksen ai-
emmissa keskusteluissa ongelmia. Ne olisivat se osa lehteä, johon markkinointi 
voisi tarttua hankkiessaan ilmoituksia. 

Ennakkotehtävänä oli ollut katsoa erilaisista koti- ja ulkomaisista lehdistä 
mallia ja ”Erikoislehteen” lehteen sopivia juttutyyppejä. Vain toimitussihteeri 
oli jättänyt tehtävän tekemättä, mutta muuten lehdet oli käyty huolella läpi ja 
vilkkaan keskustelun jälkeen toimitus päätyi jatkossa tekemään kolmea uutta 
juttutyyppiä: ilmoitusmarkkinointia hyödyntävää, mutta myös lukijoita kiin-
nostavaa hyötypalstaa, kuukauden pelaaja -jutun tekemistä interaktiivisem-
maksi ja lukijoita osallistavaa historiajuttua ”Muistatko kun”. Toimitussihteeri 
vastusti kovaäänisesti tuote- tai varustepalstoja ja tokaisi ”eihän lehti ole kuin 
naistenlehti, jossa esitellään rintaliivejä”.

Lisäksi suunniteltiin lehden uutta, selkeämpää ja rytmillisesti vaihtele-
vampaa rakennetta. Graafikot ja toimittaja ymmärsivät asian, toimitussihteeri 
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vastusti suunnittelua ja vakiointia, päätoimittaja pysyi hiljaa. Taittaja ja ulko-
asupäällikkö olivat kaivanneet lehteen rytmiä ja palstoja helpottamaan suun-
nittelua ja ruuhkautunutta taittoprosessia. Erityisesti ulkoasupäällikkö puhui 
juttutyyppiseminaarissa selvästi suunnittelevan työtavan puolesta.

Ulkoasupäällikkö: ”Auttais mua tosi paljon, jos tietäisi, että tähän 
kohtaan tulee aina tämän tyyppistä kuvaa ja tuohon tuon tyyppistä. 
Siihen tulisi kerrontaan rytmiä. Sit olis aina vakiopaikka ja sit olis 
jotain muuta. Ne olis semmoisia erilaisia keitaita siellä. Nyt se on vä
kisinkin varmaan noin, kun on paljon samanlaisia juttuja.”

Juttutyyppejä pohdittaessa todettiin, että lehdestä puuttuivat vuorovaikutuksel-
linen aineisto, elämykset ja ilmiöt. Samoin yleensä erittäin luetut ns. hyötyjutut, 
jotka voisivat toimivat myös ilmoitusmarkkinoinnin tukena. Ne ovat kuitenkin 
journalistisia juttuja ja siksi päätoimittajan pitäisi huolehtia niistä. Toimitussih-
teeri kieltäytyi ehdottomasti sellaisia tekemästä ja päätoimittaja pohti ratkai-
suna avustajan palkkaamista jos erilaisia tavarapalstoja todella pitäisi lehteen 
tehdä.

Aikakauslehdissä on tyypillisesti lehden teemaan liittyviä ns. hyötyjuttuja: 
tapahtumia, tavaroita, kirja-arvioita, pelejä, ohjepalstoja jne. Palstat kiinnos-
tavat lukijoita. Toimittaja ja graafikot ideoivat runsaasti pikkujuttujen aiheita, 
mutta päätoimittaja vastusti. Hän ilmoitti, että tällaiset kehittämisen muodit tu-
levat ja menevät ja ”minä olen toimittaja, en puffin tekijä”. Toimitussihteeri oli 
samaa mieltä ja piti lehden uutisjournalismin ja tilastotiedon puolesta puheen-
vuoroja, joissa vastusti kovaäänisesti tuote- ja varustepalstoja.

Toimitussihteeri: ”Tässä on tämä urheilumuuttuja. Että kuinka paljon 
irrottaudutaan siitä, ettei ole mitään niin kuin ajassa…Mä en vain itse 
pysty toteuttamaan tuommoista paskaa. Mä en pysty tarttumaan sii
hen. Mä en näe sitä, että me esiteltäis jotain luksuskelloja.”

Juttutyypin jatkokehittely jätettiin tutkijoiden ehdotuksesta päätoimittajan vas-
tuulle, joka tekisi ehdotuksen juttutyypin sisällöstä ja toteuttamistavasta seu-
raavaan istuntoon. Toimitussihteeri ja ulkoasupäällikkö saivat tehtäväkseen 
tuoda seuraavaan istuntoon ehdotuksen lehden vakioidusta sivukartasta. 

Vuorovaikutukselliseksi juttutyypiksi kehitettiin kuukauden pelaaja juttu-
sarja. Toimitus oli ennen valinnut yksin kuukauden pelaajan ja ilmoitti lehdessä 
valintansa. Lukijat saivat äänestää kuukauden pelaajaa, mutta toimitus valitsi 
hänet omien mieltymystensä mukaan. Äänestyksen tuloksia tai ehdotusten pe-
rusteluja ei lehdessä esitelty, sillä ”eihän siihen voi lukijoita sotkea” sanoi pää-
toimittaja. Yhdessä toimitus ideoi kuitenkin kuukauden pelaajan valinnan laa-
jentamisen kahdelle sivulla, joista toisella olisi lukijoiden kommentteja. Uuden 
juttutyypin ja lukijoiden mielipidesivujen kehittäminen jätettiin päätoimittajan 
vastuulle seuraavaan istuntoon. 

Lisäksi keskusteltiin erilaisista ilmiöjutuista ja sarjallisista aiheista. Mitä ne 
voisivat olla ja miten ne pitäisi kirjoittaa. Todettiin, että niiden avulla voitaisiin 
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lehtiä suunnitella enemmän etukäteen ja juttujen tekeminen voisi alkaa hyvissä 
ajoin. Sarjat pitäisi lisäksi sijoittaa vuosikelloon. 

Aikatauluksi sovittiin, että lehden uuden rakenteen ja juttutyyppien olisi 
oltava valmiina maaliskuun alussa, jotta seuraavia numeroita päästään teke-
mään hyvissä ajoin yhteistyössä myös markkinoinnin kanssa. 

Julkaisujohtajan, päätoimittajan ja tutkijoiden välipalaveri. 02/2007.
Juttutyyppiseminaarin jälkeen tutkijat tapasivat päätoimittajan ja julkaisujoh-
tajan erillisessä palaverissa helmikuussa, jossa keskusteltiin ”Erikoislehden” 
tilanteesta. Tutkijat ja yrityksen johto olivat huolissaan. Yhdessä suunniteltua 
mallilukija-välinettä ei ollut otettu käyttöön, lehden rakenne ja juttutyypit oli-
vat yhä vanhoja, eikä lehden ruuhkautuneeseen työprosessiin ollut saatu riittä-
vää muutosta.

Päätoimittaja perusteli hidasta muutosta sillä, että mediakonseptilabora-
torio oli vielä kesken. Hänen mielestään hän olivat hankkeessa oppilas, jotka 
kävisi ensin koulun loppuun ja aloittaisi sitten vasta tarpeelliseksi katsomansa 
muutostyöt. Päätoimittaja ei halunnut ottaa muutoksesta vastuuta, vaan halusi 
vielä keskustella toimituksen kanssa päätöksistä. Päätoimittajan mukaan lehti 
oli muuttunut riittävästi viime vuosina, eikä talon johdolla edes ollut mitään 
näkemystä lehden konseptista. Hänen mielestään markkinointi oli täynnä nuo-
ria ihmisiä, joilla ei ollut kokemusta aikakauslehdistä, kuten ei myöskään jul-
kaisujohtajalla. 

Päätoimittaja: ”Mähän en voi lähteä määräämään ja määrittelemään, 
että miten tätä hommaa tehdään, että yhteinen ongelmahan se on, 
soudetaan samassa veneessä ja täytyy soutaa samaan suuntaan, 
että sama koskee lehden tekijöitä ja sitten totta kai markkinointia. 
Eihän lehden tekijät voi markkinoida kuin hyvällä tuotteellaan ja sit
ten taas markkinoijat voi markkinoida konkretialla.”

Päätoimittajalle annettiin ensin mahdollisuus kritisoida tutkimus- ja kehittä-
mishanketta, minkä jälkeen julkaisujohtaja ja tutkijat kertoivat oman näke-
myksensä ”Erikoislehden” tilanteesta. Julkaisujohtaja vaati palaverissa konk-
reettisia muutoksia tiukemmalla tahdilla kuin mitä päätoimittaja oli valmis 
toteuttamaan. 

Parin tunnin tapaamisen aikana päätoimittaja ei antanut yhtään periksi 
yrityksen johdon edellyttämille uudistuksille. Hänen mielestään ”Erikoislehti” 
on hyvä sellaisenaan. Mediakonseptilaboratorio oli hänelle vain yksi monen 
konsultin lehdessä jo toteuttamista kehittämisyrityksistä. Hänen mukaansa 
konsultteja oli talossa käynyt niin, että ”päät kolisevat”.

Päätoimittaja koki olevansa istunnoissa kuin alakoululainen ja sanoi odot-
taneensa ensin konsulteilta ohjeita, joita hän sitten myöhemmin ryhtyisi nou-
dattamaan. Suunnittelu tuottaa päätoimittajan mielestä vain turhia kokouksia, 
samoin yhteistyö ja ”koko firma on kokoustehdas”. Päätoimittajan mielestä me-
diakonseptilaboratorion istunnoissa ja juttutyyppipäivässä suunnitellut ja sovi-
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tut kehittämistoimet ”jäävät erilaisiin työryhmiin muhimaan” ja hänen täytyy 
miettiä millä tavalla ne otetaan esille, sillä ”päätoimittajahan lainsäädännön 
mukaan päättää lehdestä”.

Tutkijat olivat hankalassa asemassa päätoimittajan ja kustantajan ristiriito-
jen välissä. Tutkijat eivät olleet konsultteja sanan varsinaisessa merkityksessä 
eikä heillä ollut valtaa eikä tarkoitustakaan puuttua yrityksen tavoitteisiin tai 
henkilöstöpolitiikkaan. Päätoimittaja puolusti tiukasti näkemystään hyvästä 
uutistyyppisestä journalismista kuukausilehdessään, kun taas talon johto ha-
lusi muuttaa lehteä aikakauslehtimäisempään ja lukijaystävällisempään suun-
taan. Tarkoitus oli tietysti myös lisätä ilmoitusmyyntiä ja levikkiä. Se ei olisi kui-
tenkaan toimitusjohtajan mukaan tarkoittanut lehden aihepiirin muuttamista, 
vaan näkökulmien, esittämisen muodon, kirjoittamisen tapojen ja visuaalisuu-
den kehittämistä ja korostamista. 

Palaveria voi pitää kriittisenä käännekohtana kehittämishankkeessa. Se 
järjestettiin avoimeksi keskustelutilaisuudeksi julkaisijan ja päätoimittajan eri-
mielisyyksien avaamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi. Kokouksessa kärjistyi leh-
den tekemisen vanha ja kustantajan vaatima uusi toimintatapa, joka oli tullut 
esille myös haastatteluissa ja mediakonseptilaboratorion istunnoissa. Tilaisuu-
dessa ei saatu aikaan ratkaisua kriisiin, vaan keskustelut jatkuivat myöhemmin 
päätoimittajan ja toimitusjohtajan välillä. Kyseessä oli ekspansiivisen oppimi-
sen syklin alkupään kuvaama umpikuja (double bind), jossa ei voida enää pa-
lata vanhaan eikä kuitenkaan pystytä siirtymään uuteen toimintatapaan. Vasta 
umpikuja ja sen tuoman kriisin tunnistaminen mahdollistaa myös sen purkami-
sen.

Päätoimittajan vastarinnasta huolimatta mediakonseptilaboratorioita jat-
kettiin seuraavaksi toimituksen ja markkinoinnin yhteiskokouksella maalis-
kuussa. 

Mediakonseptilaboratorio 9. Toimitus ja markkinointi, 03/2007.
Erikoislehden toimitus ja markkinointi palasivat yhteiseen mediakonseptilabo-
ratorioon miettimään lehden vuosikelloa ja sitä kuinka yksityiskohtaista tietoa 
toimitus ja markkinointi tarvitsisivat koko vuoden numeroista, jotta saataisiin 
yhdessä luotua mallilukijaa kiinnostavia lehtiä. Toimitus ja markkinointi kai-
pasivat vuosikellolta eri asioita. Toimituksen johto ei vieläkään halunnut suun-
nitella lehteä pitkällä aikavälillä, vaikka markkinointi kertoi, että tarkemmat 
tiedot tulevista numeroista olivat heille kovin tarpeellisia. Tutkija yritti saada 
päätoimittajan ja toimitussihteerin ymmärtämään, että suunnittelu voisi tuot-
taa parempaa journalismia, mutta toimitussihteeri oli yhä tapahtuma- ja tilasto-
vetoisemman linjan kannattaja. Hän vetosi lehden uutismaiseen olemukseen.

Toimitussihteeri: ”Tämän lehden henki on tämä. Laji elää.”

Myös päätoimittaja epäili tutkijan asiantuntemusta. Hänen mielestään ei ole oi-
kein antaa uuden yhdessä luodun mallilukijan vaikuttaa juttujen näkökulmiin, 
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koska jo olemassa oleva kohderyhmä ja kirjoitustyyli olivat hyviä. Hän kom-
mentoi lakonisesti tutkijan puhetta lehden journalismin kehittämisestä:

Päätoimittaja: “Et näköjään tunne lajia.”

Päätoimittaja oli kuitenkin istunnossa lähinnä hiljaa ja toimitussihteeri vastusti 
edelleen kovaan ääneen muutoksia. Keskustelua käytiin muun muassa kannen 
roolista ja kannen käytöstä markkinoinnin edistämiseksi. Markkinointi toivoi, 
että lehden kannesta saisi useammin tiedon ennakkoon. Lopulta päätökset pa-
rin seuraavan lehden kansista ja niiden etukäteissuunnittelusta teki julkaisu-
johtaja, kun yhteisymmärrystä toimituksen ja markkinoinnin kesken ei löyty-
nyt.

Markkinointipäällikkö: ”Puidaanko me tässä tätä asiaa, vai tehdäänkö 
me jokin päätös?” 

Julkaisujohtaja: ”Jos tää siihen menee, niin minullahan on selvä kan
ta tästä asiasta niin kuin aiemminkin oli.” 

Istunnossa käytiin myös keskustelua juttutyyppiseminaarissa tammikuussa 
esiin nousseesta välinepalstasta, joka oli ollut vaikea pala erityisesti toimitus-
sihteerille. Toimitussihteerin mielestä lehden lukijoissa ei ollut paljon sellaisia 
lajin harrastajia, joita kiinnostaisivat uudet tuotteet, mutta markkinointi oli 
toista mieltä.

Toimitussihteeri: ”Sisältöhän on päätöskysymys … kyllä mä väitän, 
että tässä meidän lehdessä niitä pelaajia ei ole hirveästi.”

Myyntipäällikkö: ”Ei kyse ole siitä, vaan siitä, että ne kiinnostaa ja 
kiehtoo. Mäkin luen Tekniikan Maailmaa, jos siellä on joku hyvä testi, 
vaikka mä en ikinä ostaisi jotain tuotetta.”

Mediakonseptilaboratorio 10. Toimitus, 03/2007. 
Maaliskuun lopussa kokoonnuttiin toimituksen mediakonseptilaboratorioon, 
mutta päätoimittaja ei enää ollut mukana. Toimitusjohtaja oli päätynyt irti-
sanomaan lehden pitkäaikaisen päätoimittajan. Julkaisujohtaja oli nimetty 
hoitamaan vt. päätoimittajan tehtäviä ja päätoimittajan työtehtävä oli laitettu 
avoimeen hakuun. Toimitussihteeri vastasi edelleen lehden suunnittelusta ja 
tuotannon sujumisesta kuten siihenkin asti.

Istunnossa jatkettiin juttutyyppiseminaarissa ideoitujen palstojen kehitte-
lyä. Istunnossa käytiin läpi lehden visuaalisuutta, rakennetta ja palstojen mää-
rittelyä sekä pyrittiin löytämään oikea tapa puhutella mallilukijaa tekstissä.

Keskustelun sävy oli tapaamisessa rauhoittunut, vaikka uusi tilanne ilman 
päätoimittajaa oli toimitukselle haastava. Tapaamisessa keskityttiin pitkälti 
lehden visuaalisuuden muutoksiin mallilukijan näkökulmasta. Lisäksi käytiin 
läpi tammikuussa suunniteltujen uusien juttutyyppien nimeämistä ja koko leh-
den navigoinnin yhdenmukaistamista, sillä lehden vinjettien ja värillisten mar-
ginaalien käyttö oli epäloogista. Lisäksi pohdittiin lehden palstojen muutoksia. 
Toimitus päätti ottaa toimitussihteerin ja ulkoasupäällikön kehittämän vakio-
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sivukartan käyttöön, ja siinä myös määriteltiin tarkat raamit sekä uusille että 
vanhoille palstoille. Tällä tavalla tutkijat pyrkivät vakiinnuttamaan muutoksen 
uusiin välineisiin ja sääntöihin. 

Mediakonseptilaboratorio 11. Toimitus, 04/2007.
Huhtikuussa kokoonnuttiin viimeiseen mediakonseptilaboratoriotapaamiseen 
toimituksen ja julkaisujohtajan kanssa. Tilanne lehdessä oli jo muuttunut, sillä 
uusia palstoja oli rakennettu. Vanhat palstat olivat vielä kuitenkin jääneet en-
nalleen. Tapaamisessa käytiin läpi tutkijoiden analyysi lehden uusimmasta nu-
merosta – sen visuaalisuutta, työprosessia sekä uusia juttusarjoja. Tutkijoiden 
analyysin mukaan lehti oli yhä alan uutistapahtumiin sidottu. Mallilukijaa ei 
otettu juttujen suunnitteluvaiheessa vielä tarpeeksi huomioon, mutta visuaa-
lisuuden uudistus toimi jo hyvin. Lehteen tarvittiin tutkijoiden mielestä lisää 
omia puheenaiheita, kiinnostavia henkilöitä, ilmiöitä ja omia skuuppeja. Näiden 
lisäksi lehti tarjoilisi tulevaisuudessakin jo tutuksi tulleet taustat, analyysit ja 
tilastot.

Tapaamisessa käytiin keskustelua myös lehden avustajabudjetin kasvatta-
misesta. Avustajien avulla toimituksen työtaakkaa voitaisiin helpottaa ja lehden 
aikataulua hieman löysätä. Toimitukselle annettiin tehtäväksi kirjata ylös kaikki 
jutut, jotka olisivat voineet valmistua aiemmin, jos olisi ollut enemmän aikaa.

Toimitussihteeri ei enää vastustanut lehden kehittämisen suuntaa, vaan 
näytti siltä, että mallilukijan ja sisällön kehittäminen lähtisivät sovitulla taval-
la liikkeelle. Päätoimittajan järkkymättömän muutoshaluttomuuden väistyttyä 
toimitus alkoi rakentaa lehteä yhdessä sovittua mallilukijaa hyödyntäen. 

Päätösseminaari. 04/2007.
Huhtikuun lopussa 2007 järjestettiin vielä mediakonseptilaboratoriohankkeen 
päätösseminaari kaikille osallistuneille, talon johdolle ja muille lehtitalon pää-
toimittajille. Tutkijat kävivät vielä kerran läpi mediakonseptin käsitteet ja kuva-
sivat istuntojen ja muutosprosessin kulkua. Istunnoissa oli käyty paljon keskus-
telua siitä, mitä olisi hyvä journalismi ”Erikoislehden” kaltaisessa kuukausittain 
ilmestyvässä aikakauslehdessä.

Tutkijat palasivat uutislehden ja aikakauslehden eroihin, sillä aikakausleh-
dessä lukija odottaa muutakin kuin uutisia. Lukija rakentaa lehden kautta omaa 
identiteettiään, sitä millainen hän haluaisi olla ja millainen hän on nyt. Lukijat 
haluavat myös viihtyä, lukea tarinoita, siksi uutisjuttujenkin on oltava kiinnos-
tavasti kirjoitettuja. Lisäksi aikakauslehdet tarjoavat rakennuspuita ja erilaisia 
vaihtoehtoja omalle mielipiteen muodostukselle. Tosin sama koskee myös uu-
tissanomalehtiä, jotka ovatkin viime vuosina sisällöltään lähestyneet aikakaus-
lehtiä erilaisine liitteineen ja pitkine reportaaseineen.

Tutkijoiden arvion mukaan ”Erikoislehdessä” oli saatu kehitettyä media-
konseptia ja otettu käyttöön mallilukija Toni. Lehden rakenne ja ulkoasu oli 
uudistettu, uusia juttutyyppejä oli luotu ja otettu käyttöön. Työtä suunniteltiin 
etukäteen paremmin ja työprosessin solmukohdat ja ruuhkat olivat selkeästi 
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vähentyneet. Toimitussihteeri, graafikot ja toimittaja keskustelivat ja ideoivat 
yhdessä juttujen sisältöjä, kuvitusta ja ulkoasua aiempaa enemmän.

Vakiinnuttamisen ja jatkokehittämisen aiheiksi jäivät kuitenkin vielä jut-
tutyyppien kehittäminen ja käyttöönotto sekä suunnittelun ulottaminen kos-
kemaan kolmea seuraavaa lehteä kerrallaan. Lisäksi vuosikello tulisi ottaa toi-
mituksen ja markkinoinnin yhteiseen käyttöön, luoda avustajaverkosto sekä 
kouluttaa ja sitouttaa avustajia. Kuvajournalismin kehittäminen oli visuaalisen 
puolen seuraava kehittämishaaste. Uutta konseptia ja sen toimivuutta pitäisi 
jatkuvasti seurata ja kehittää lukijatietoja keräämällä ja talouslukuja seuraa-
malla. Tietoja tuottaisivat toimitukselle markkinointi ja julkaisujohtaja.

Ulkoasupäällikkö kuvasi omasta näkökulmastaan mediakonseptilabora-
toriota. Hän korosti, että lehdessä kaikilla tulisi olla yhteinen tavoite ja käsitys 
kuinka siihen päästään.

Ulkoasupäällikkö: ”Myös visualistilla tulisi homman alussa olla tiedos
sa miksi uudistus tehdään, miksi lehteä ylipäänsä tehdään/on teh
ty, miksi lehteä ostetaan tai ei osteta, mitkä osat on todettu toimi
mattomiksi, mistä taas lukijat ovat pitäneet, millaisia ovat kilpailijat 
ja markkinatilanne yleensä, kenelle lehteä tehdään … Ilman sisällön 
uudis tamisen ymmärtämistä ei voi tehdä onnistunutta ulkoasuuudis
tusta.”

Tutkija eivät olisi häntä paremmin voineet kiteyttää mediakonseptilaborato rion 
tavoitteita, kun ulkoasupäällikkö realistisesti hän muistutti työn keskeneräisyy-
destä ja muutoksen vaikeudesta.

Ulkoasupäällikkö: ”Yhtälöllä hyvä johtajuus, kokemus, suunnitelmal
lisuus ja intohimoinen uteliaisuus tulevaisuudesta on mahdollista 
saada aikaan helmiä tuottavaa, ajan tasalla pysyvää lehteä, joka pu
huttelee kohderyhmää muita paremmin eli tarjota (lukijoille) kaikkea 
sitä mistä he ovat kiinnostuneita: asiantuntevasti, oman näköisesti 
mutta aina myös vähän yllättävällä tavalla.”

Toimitussihteerin asenne oli jo muuttunut kun hän kertoi että kaikilla on sama 
unelmamaali, mutta siihen on vielä matkaa. Työn tekemiseen on saatu uusia 
palasia ja se näkyy jo lehdessä ja muutoksessa ollaan hyvässä alussa, hän sanoi.

Taulukossa 10 on kuvattu ”Erikoislehden” mediakonseptilaboratorion kul-
ku, keskeiset aihepiirit, käytetyt käsitteet ja tulokset. Taulukkoon ei ole erikseen 
listattu keskeisiä ristiriitoja ja häiriöitä, sillä toiminnan kohteen ristiriitaisuus, 
uuden ja vanhan toimintatavan ristiriita, sekä jännite toimituksen ja markki-
noinnin välillä jatkui kaikissa istunnoissa maalikuun lopulle asti.

Välitehtävät on listattu erikseen, sillä mediakonseptilaboratoriossa niitä on 
kehitetty erityisesti journalistiseen työhön ja journalismin sisältöön liittyviksi. 
Helsingin Sanomien kotimaan osaston muutoslaboratoriosta poiketen tutkija/
konsultit käyttivät useissa seminaareissa ja istunnoissa aikaa alustaakseen me-
diakonseptiin, journalismiin ja työprosesseihin liittyvistä käsitteistä ja malleis-
ta keskustelujen pohjaksi. Näin pyrittiin luomaan yhteistä käsitteistöä ja kieltä 
toiminnan analysoimiseksi ja kehittämiseksi.
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Taulukko 10. ”Erikoislehden” mediakonseptilaboratorion vaiheet.

Istunto Osallistujat Aiheet ja käsitteet Annetut välitehtävät Tutkijoiden  
alustukset

Käynnistys
seminaari 
koko talolle. 
08/2006

Kaikki haas
tatellut ja 
muiden leh
tien päätoi
mittajat.

Muutoslaboratoriohank
keen ja menetelmän 
esittely. 
Mediakonsepti, malli
lukija. 
Työprosessien kehittämi
sen menetelmät.

Ei MT: Mediakonsepti 
ja aikakauslehden 
työprosessi.  
MH: Työprosessien 
kehittäminen, en
nakkosuunnittelu.

Käynnistys
seminaari. 
09/2006

Toimitus, 
tuotepäällikkö 
A, toimitus
johtaja, jul
kaisujohtaja, 

Toimitusjohtaja ja tuo
tepäällikkö A kertoivat 
talous ja levikkiluvut 
ja syyt muutoksen 
tarpeelle. 
Markkinoinnin tavoitteet 
yhteistyön kehittämi
selle. Päätoimittajan 
tilannekatsaus: lehteä ei 
tarvitse muuttaa. 
Käsityömäinen vs. suun
nitteleva työtapa. 
Ulkoasuuudistus kes
ken.

Ei MH: Haastatte
lujen keskeinen 
sisältö. 
MT: Suunnitte
leva ja editoiva 
työtapa.

1. 09/2006 Toimitus, 
tuotepääl
likkö A.

Mediakonseptin käsit
teen avaaminen: kus
tantajan arvot ja tavoit
teet, tasot, mallilukija, 
lukijan tarpeet, lehden 
historian merkitys. 
Mallilukijakäsitteen 
esittely. 
Toimintajärjestelmän 
malli.

Lehden historia (pää
toimittaja). 
Ulkoasun muutokset 
(ulkoasupäällikkö). 
Henkilöjutut ”kautta 
aikojen” lehdessä (toi
mittaja).

MT ja MH mallilu
kija ja toimintajär
jestelmä.

2. 10/2006 Toimitus, 
markkinoinnin 
tuotepäällik
kö A.

Lehden kehitysvaiheet 
ja historia, nykyinen 
työtapa. 
Toimintajärjestelmän 
malli ja sen täyttäminen. 
Mallilukijan esittely ja 
keskustelu. 
Historia, ulkoasu ja 
henkilöjuttutehtävän 
tehtävän purku. 
Lehden ja lukijatutki
muksen tunnuslukujen 
esittely.

Kaikilta ehdotus malli
lukijaksi.  
Päätoimittaja laittaa 
istunnoissa kertyvän 
aineiston intraan, 
Toimitussihteeri kokoaa 
mediakonseptikansion.

3. 10/2006 Toimitus. Työprosessin analyysi 
uusimman lehden syn
typrosessin kautta. 
Toiminnan kohde. 
Valittiin mallilukijaksi 
Toni 28 v. 
Vuosisuunnitelman 
kehittäminen.

Kilpailijaanalyysi (pää
toimittaja). 
Kaksi uutta juttutyyp
piä (toimitussihteeri) ja 
niille ulkoasu (graafi
kot). 
Lehden tavoitteet vuo
delle 2007. 
Jokainen tekee työaika
analyysin omasta 
työstään.

4. 10/2006 Markkinointi. Yhteistyön ongelmat 
toimituksen kanssa. 
Vuosikellon käyttäminen 
suunnittelussa. 
Ilmoitusmyyntiä hyö
dyntävien juttuaiheiden 
ideoiminen

Kaikilta sähköpostitse 
tutkijoille ideoita yh
teistyön kehittämiseksi 
toimituksen kanssa.
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5. 11/2006 Toimitus. Kilpailijaanalyysin 
purku. 
Juttutyypin käsite ja 
niiden rakentaminen. 
Sivukartta ja sen uudis
taminen 
Työaikaanalyysin 
lomake. 
Työprosessin mallinta
minen. 
Suunnittelevan työtavan 
mallintaminen. 
20 % valmiiksi viikossa 
aikataulu.

Tammikuussa koko 
päivän juttutyyppi
seminaari.
Ulkomaisten lehtien 
juttutyyppien läpi
käynti.

MT: Juttutyypit ja 
niiden rakentami
nen.
MH: Työn muoto
jen kehitys käsi
työstä massarää
tälöintiin.

6. 11/2006 Markkinointi. Lehden sisällön ja ns. 
kesänumeron ideointia. 
Markkinoinnin vuosi
kello. 
Mallilukijaehdotus 
markkinoinnilta.

Vierailu isoon aikakaus
lehtitaloon. Toimitus
ten ja markkinoinnin 
yhteistyö.

7. 12/2006 Toimitus. Työaikaanalyysin purku. 
Toiminnan kohde: Ris
tiriidan mallintaminen 
uutis ja aikakauslehti
journalismin välille. 
Viihteellisyys vs. uutiset 
keskustelu.

Vuosisuunnitelman ja 
vuosikellon valmistelu

8. 12/2006 Toimitus,  
markkinointi 
ja julkaisu
johtaja.

Yhteistyön esteiden 
poistaminen: väline 
yhteinen suunnittelun 
vuosikello ja yhteiset 
suunnittelukokoukset. 
Vierailun tulosten purku.

Toimituksen vuosikel
lo (päätoimittaja ja 
markkinointi tekevät 
omansa). 
Ulkomaisten lehtien 
läpikäynti juttutyyppien 
kehittämiseksi.

Juttutyyppi
seminaari. 
01/2007

Toimitus. Lehden rakenteen ana
lyysi ja uudistaminen. 
Uusien juttutyyppien 
suunnittelu: Hyötypals
ta, historiatapahtuma, 
nuori lupaus, laaja 
ajankohtainen reportaasi 
jne. 
Dialogiset jutut lukijoi
den kanssa. 
Ilmiöjutut ja sarjalliset 
jutut.

Ehdotus uusista juttu
tyypeistä (päätoimit
taja). 
Ehdotus sarjallisista ju
tuista (päätoimittaja).
Lehden uusi raken
ne, visuaalisuus ja 
juttutyypit valmiina 
maaliskuussa.

MT: Juttutyypit ja 
niiden rakentami
nen.
MT: Lehden sisäl
lön analyysi.

Julkaisu
johtajan ja 
päätoimit
tajan pala
veri. 
02/2007

Julkaisujohta
ja, päätoimit
taja, tutkijat.

Tilannekatsaus. 
Päätoimittajan kriittinen 
arvio mediakonsepti
laboratoriosta. 
Julkaisujohtaja vaati 
muutosten toteuttamis
ta. Muutos jäi päätoimit
tajan vedettäväksi.

Muutoksen toteuttami
nen (päätoimittaja).

MH ja MT: Media
konseptilabora
torion tilanne ja 
keskeiset kehittä
misen kohteet.

9. 03/200/ Toimitus. Uudet juttutyypit pää
tetään. 
Vuosikellon rakentami
nen toimitukselle.

Vuosikellon rakenta
minen.

10. 04/2007 Toimitus. Uuden rakenteen ja 
visuaalisuuden säätöä. 
Uusi sivukartta raken
netaan. 
Uutta mallilukijaa käyte
tään sisällön tarkastelun 
apuna.
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11. 04/2007 Toimitus. Käydään läpi viimeisim
män lehden prosessi.
Suunnittelu parantunut, 
uusia juttutyyppejä 
toteutettu. 
Ulkoasu toimii. 
Työ ei ruuhkaudu kuten 
ennen.

MT ja MH: Lehden 
sisällön analyysi, 
lukijan puhuttele
misen tavat.

Päätös
seminaari. 
04/2007

Toimitus, 
johto, mark
kinointi, muut 
päätoimitta
jat.

Yhteenveto istunnoista 
ja muutoksista. 
Lehti ja toimintapa 
kehittyneet osallistujien 
mielestä.

Jatkokehittämisen 
tarpeita: juttu tyypit, 
kuvajournalismi, 
suunnittelu, lukijatieto, 
avustajaverkosto.

MT: Mediakonsepti 
ja sen käsitteet, 
suunnitteleva ja 
editoiva työtapa.
MH: Mediakon
septilaboratorion 
kulku ja kehittä
mistoimenpiteet.

Muutos on aina pitkä prosessi ja kehittämis- tai tutkimushankkeissa harvoin 
tehdään pitkäjänteistä seurantaa (Engeström, Kerosuo ja Kajamaa, 2007; Pet-
tigrew, 1995). Erikoislehden tutkimus- ja kehittämishankkeesta on tehty hank-
keen loppumisen jälkeen kaksi opinnäytetyötä, joissa käsitellään myös sitä mitä 
muutoksesta jäi jäljelle. Ruoranen (2010) on pro gradu -työssään tarkastellut 
keskusteluja mallilukijasta ja analysoi kolmen eri äänen esiintymistä labora-
toriokeskusteluissa. Hän myös käynyt läpi ”Erikoislehden” kevään 2010 lehtiä 
ja katsonut mitä uusia juttutyyppejä lehteen oli ilmaantunut. Ulkoasupäällikkö  
on tehnyt AMK-lopputyönsä vuonna 2009 mediakonseptilaboratoriosta (Räty, 
2009) ja on haastatellut siinä yhteydessä mediakonseptilaboratorioon osallis-
tuneita ja talossa vielä työskenteleviä henkilöitä muutoslaboratorion loppumi-
sen jälkeen. 

7.3 Muuttuiko mikään ”Erikoislehdessä”?

7.3.1 Sisältö muuttui

Vuoden 2007 keväällä mediakonseptilaboratoriohankkeen päättyessä ”Eri-
koislehdessä” lehdessä oli jo tapahtunut muutoksia. Ulkoasupäällikön suun-
nittelema uusi visuaalinen ilme ja sivukartta oli otettu käyttöön ja muutamia 
juttutyyppiseminaarissa yhteisesti suunniteltuja uusia juttutyyppejäkin oli jo 
toteutunut, esimerkiksi nuori lupaus -juttutyyppi ja pidemmät alan ilmiöitä 
luotaavat reportaasit. Toimituksen asiantuntijuus näkyi yhä runsaana tilasto-
journalismina. Lähteet olivat edelleen pääasiassa asiantuntijoita eikä lukijoiden 
ääni ollut saanut tilaa lehdessä. Toisaalta lehden uudistus on pitkä prosessi eikä 
kaikkia asioita saada kuntoon muutamassa kuukaudessa. 

Keväällä 2010 ”Erikoislehti” oli Ruorasen (2010) mukaan muuttunut huo-
mattavasti siitä, mihin tilanteeseen tutkijat vuonna 2006 saapuivat. Vaikka leh-
den kuvamäärä ei ollut suuremmin lisääntynyt (numero 4/2006: 118 kpl vs. 
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numero 1/2010: 128 kpl) olivat lehden kuvat vuonna 2009 monipuolisempia 
sekä aiheiltaan, kuvakulmiltaan että kuvakooltaan. Hyville kuville annettiin 
myös runsaasti tilaa.

Visuaalisuus oli myös parantunut vakioimalla palstojen taittomalleja sekä 
luomalla nostoja, ingressejä ja vinjettejä. ”Erikoislehti” oli saanut 2000-luvun 
aikakauslehdille varsin tyypillisen rakenteen: lehden alussa oli lyhyempiä jut-
tuja, keskelle sijoitettiin pidemmät henkilöhaastattelut, reportaasit ja teemako-
konaisuudet ja lehden loppuun jätettiin vielä tilaa lyhyemmille vakiopalstoille, 
kuten kolumnit tai hyötypalstat.

Vakioidun sivukartan lisäksi ”Erikoislehteen” oli myös rakennettu uusia 
juttutyyppejä, jotka toistuvat numerosta toiseen. Suurin muutos entiseen oli ns. 
hyötypalstan ilmestyminen lehden loppuun. Hyötypalstalla esiteltiin uusimpia 
välineitä, tapahtumia ja lehden aihealueeseen liittyviä muita ajankohtaisia ai-
heita. Uudet palstat ottivat lehden mallilukijan aiempaa paremmin huomioon. 
Lehti ei enää olettanut lukijaa asiantuntijaksi vaan asiajutut ja tilastotkin kirjoi-
tettiin 28-vuotiaalle miehelle, joka nauttii lajista, muttei ole lajin ekspertti – toi-
sin kuin lehden toimittajat.

Vuonna 2010 ”Erikoislehdessä” ei ollut vielä lukijoiden kirjeille palstaa, 
eikä lehdessä ollut esimerkiksi lukijakilpailuja tai aktiivisia verkkosivuja tu-
kemassa kuukausilehden sisältöä. Selvä muutos löytyi kuitenkin vuoden 2010 
ensimmäisestä lehdestä, jossa mainostettiin lehden omaa Facebookin fanisivua. 
Tämä osoittaa, että lehdessä idea mallilukijasta ohjasi valintoja. Mallilukija eli 
Toni olisi juuri se, joka hakee Facebookin kautta harrastukseensa syvyyttä. 
Vuonna 2010 Erikoislehdestä löytyi myös oma mainos, jossa esiteltiin seuraa-
van numeron tarjontaa. Tämä on merkki lehden pitkäjänteisemmästä suunnit-
telusta, arvioi Ruoranen.

7.3.2 Kaikki muuttui – mikään ei muuttunut

Vuonna 2009 ”Erikoislehden” päätoimittajana toimi edelleen oman työnsä 
ohella julkaisupäällikkö ja käytännössä toimitussihteeri vastasi edelleen lehden 
suunnittelusta ja tuotannon sujumisesta.

Räty (2010) haastatteli AMK-lopputyötään varten maaliskuussa 2009, noin 
kaksi vuotta mediakonseptilaboratorion päättymisen jälkeen, siihen osallistu-
neita ja vielä talossa olevia henkilöitä ja esitti heille kaksi kysymystä:

1. Mitä heidän mielestään lähdettiin mediakonseptilaboratoriossa  
tekemään?

2. Mitä he voivat sanoa projektin aikaansaannoksista nyt?

Ensimmäiseen kysymykseen henkilö yksi vastasi, että lähdettiin muuttamaan 
laskevia myyntilukuja ja updeittamaan lehteä ja sen konseptia 2000-luvulle. 
Hänen mieleensä oli jäänyt kova muutosvastarinta. Toimitus ei halunnut lähteä 
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tekemään mitään ja vastarinta oli koko ajan kova, eikä hankkeessa saatu hänen 
mukaansa aikaan mitään.

Vastaaja kaksi ajatteli, että lehden sisältöä tullaan muuttamaan uudenlai-
seksi eli lisätään juttutyyppejä ja muutetaan lehteä rakenteellisesti. Mediakon-
septilaboratorio aiheutti hänen mukaansa enemmän hämmennystä kuin ym-
märrystä, sillä hankkeen tavoitteenasettelu oli turhan epämääräinen. Vastaajan 
mielestä olisi ollut parempi asettaa selkeä tavoite, jota olisi käyty pala kerralta 
läpi.

Vastaajan mielestä saatiin aikaan rakenteellisesti selkeämpi lehti. Loppu-
tulema johtui hänen mielestään jostain muusta kuin kehittämishankkeesta, jota 
hän kutsui kurssiksi.

Kolmas haastateltava oli sitä mieltä, että lähdettiin suunnittelemaan leh-
delle vuosikelloa ja konseptia. Hänen mielestään oli päivänselvää, että saatiin 
aikaan muutoksia. Ajankäytön hallinta parani, vaikka muutos oli vielä kesken. 
Samoin saatiin selkeyttä lehden tekemiseen ja paljon uusia työvälineitä. Proses-
sit olivat selkiytyneet ja vastaaja osasi jo tarttua jo suunnitteluvaiheessa juttu-
jen ja kuvien kokonaisuuteen lehdessä.

Neljäs vastaaja ei ollut aluksi selvillä mitä käytännössä tavoiteltiin, vaikka 
toiminnan ongelmista puhuttiin alussa paljon. Hänen mukaansa saavutettiin 
monia asioita esimerkiksi journalistinen uudistus ja konseptin uudistaminen. 
Henkilöristiriidat ratkesivat kun päätoimittaja lähti. Kolmantena uudistuneena 
asiana haastateltava mainitsi toimituksen ja markkinoinnin yhteistyön kehittä-
misen. Mutta viimeksi mainittu yhteistyö lakkasi hänen mukaansa toimimasta, 
kun markkinoinnin henkilökunta oli hankkeen jälkeen vaihtunut suurelta osin. 

Viides haastateltava kertoi, että mediakonseptilaboratoriossa lähdettiin te-
kemään lähinnä lehden sisällön ja visuaalisuuden uudistusta. Lisäksi haluttiin 
parantaa työkäytäntöjä – poistaa kiirettä ja lisätä tehokkuutta. Hänen mukaan-
sa lehtenä tavoitteessa onnistuttiin ja tekeminen on jatkuvaa uudistumista. 
Lukija tutkimuksen (2009) mukaan uudistus on otettu positiivisesti vastaan ja 
”lukijat näyttää tykänneen.”

Kuudes haastateltava kertoi, että ”oli koetettu kaikennäköistä aiemmin” 
eikä asioita ollut saatu eteenpäin. Muutoksen selkeän tarpeen kertoivat levikki-
luvut. Tavoitteena oli ”tehdä ne toimenpiteet, mitä oli tarpeen tehdä. Tietämät-
tä siinä vaiheessa mitä pitää tehdä.” Mediakonseptilaboratorio toi lehteen kon-
septiajattelun, jota noudatetaan edelleen. Yhteinen kieli ja käsitteistö paransi 
yhteistyötä ja kaikki saavat nyt vaikuttaa lehden kehittämiseen. Sivukartta eli 
tuuppari otettiin myös käyttöön. 

Räty on oivaltavasti arvioinut kehittämishanketta monesta eri näkökul-
masta. Hän ihmettelee, että kukaan haastateltavista ei tuonut esille tutkijoiden 
havainnoimaa työtapojen murrosta käsityöstä massaräätälöintiin, jonka katsot-
tiin aiheuttaneen selvittämättömiä ristiriitoja eri osastojen välillä. Lisäksi vain 
yhdessä vastauksessa mainitaan ristiriidat ja niiden olemassaolo edelleen. Tut-
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kijan vastaus tähän on se, että usein kehittämishankkeiden jälkeen muistetaan 
parhaiten ne konkreettiset toimet, jotka vaikuttavat jokaisen päivittäiseen työ-
hön eli ne välineet, joilla uutta toimintatapaa ankkuroidaan ja vakiinnutetaan. 
Tässä tapauksessa konsepti, sivukartta ja juttutyypit. Taustateoriat jäävät usein 
unholaan, varsinkin jos kehittämismenetelmästä ei tule organisaation jatkuvaa 
omaa työkalua (kts. Helle, 2004).

Vajaan vuoden mittaisen kehitysprojektin aikana ei ollut mahdollista viedä 
läpi kokonaisvaltaista toimintamallin muutosta, mutta sen voidaan kyllä sanoa 
sysänneen työyhteisön kehitysprosessia ja koko organisaation kehitystä eteen-
päin. Näillä lähtökohdallisilla perusteilla ja haastattelujenkin mukaan, kehi-
tysprojekti on täyttänyt tehtävänsä, arvioi Räty. Hänen mielestään suurimmat 
ongelmat muutoslaboratorioprosessissa liittyivät yrityksessä havaittujen on-
gelmien monitahoisuuteen ja määrään suhteessa käytössä olevaan aikaan. Täs-
tä asiasta tutkijat voivat hyvin olla samaa mieltä.

Räty nostaa keskeisenä ongelmana sen, että hankkeessa ei kuitenkaan saa-
tu aikaan yhteistä käsitystä mediakonseptista ja sen toteuttamisen tavoista käy-
tännössä. Tätäkään asiaa ei kukaan haastateltava kuitenkaan hänen mukaansa 
ottanut esille. Tutkijan arvio on toisenlainen, sillä kuten edellä on sanottu mal-
lilukijaa toteutetaan yhteisten välineiden kautta ja voi olla, että se on sisäistetty 
toiminnan kohteeksi niin, ettei sitä enää tarvitse haastatteluissa erikseen mai-
nita.

Räty nostaa myös esiin tärkeän, mutta ei niin usein julkisesti pohditun 
 asian eli miten muutoksen tarvetta ja kehittämishankkeiden onnistumista voi-
daan mitata. Miten osoittaa, että laskeva levikki johtuu suurimmaksi osaksi 
sisällöstä ja/tai ulkoasusta? Miten yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa las-
keviin levikkilukuihin, miten vaikuttavat markkinakentän muutokset ja markki-
noinnin toimenpiteet, kysyy hän aiheellisesti. Tähän ei tutkijoilla ole vastausta 
”Erikoislehden” osalta eikä sitä ole jälkikäteenkään tutkittu. 

Syytä tietysti olisi jatkossa seurata levikkilukuja ja lukijatutkimuksia. Yksi 
haastateltava kuitenkin mainitsi lukijatutkimuksen positiiviset arviot. Tutki-
joina arvioimme lehden sisällön ja ulkoasun kehittyneen monipuolisemmaksi, 
selkeämmäksi ja lukijoiden intressit huomioon ottavaksi. Arviomme perustuu 
vastaaviin tutkimuksiin ja aiempiin kehittämishankkeisiin, mutta suoran syy-
yhteyden löytäminen yksittäisten muuttujien välillä on mahdotonta.

Neljäntenä kritiikin kohteena Räty nostaa sen, että hankkeessa ei puututtu 
johtamiseen vaan keskityttiin vain työntekijöihin. On epäselvää keitä hän tar-
koittaa johdolla. Päätoimittajan toimintatapaa käsiteltiin kriittisestikin useis-
sa eri istunnoissa, mutta hän ei suostunut ottamaan käyttöön mallilukijaa tai 
suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa. Yrityksen toimitusjohtaja ei osallistunut 
laboratorioistuntoihin tutkijoiden toiveesta, sillä hankkeessa haluttiin antaa 
toimitukselle tilaa tuottaa itse toiminnan kehittämisen tapoja. Julkaisujohtaja 
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osallistui viimeisiin istuntoihin päätoimittajan lähdettyä eli vt. päätoimittajan 
ominaisuudessa.

Rädyn kritiikki on aiheellista ja seuraavissa mediakonseptilaboratorios-
samme on myös yrityksen johtoa sitoutettu enemmän kehittämishankkeeseen 
ja johtamista kehitetty eri tavoin. Toisaalta jälkikäteen arvioituna mediayri-
tyksen julkaisujen johtamisen kehittäminen olisi ollut mahdollista vasta seu-
raavassa kehittämissyklissä, kun itse lehden polttavimmat ongelmat oli saatu 
ratkaistua. Keskeinen jatkossa näkyvä puute näin jälkikäteen arvioituna oli se, 
ettei lehteen palkattu journalistista päätoimittajaa, joka olisi voinut viedä kes-
kusteluja ja uudistuksia nopeammin ja systemaattisemmin eteenpäin. Räty 
siteeraa Virkkusta (2002), jonka mukaan uuden tiedon tuottamista ei voida 
suoranaisesti johtaa, mutta sille voidaan luoda edellytyksiä. Johdon on tärkeää 
antaa tukensa yrityksen sisäiselle vuoropuhelulle, joka tukee uusia innovaatioi-
ta, pikemminkin kuin kompromisseihin suostumista. Eri tahoja yhdistävä kehi-
tystyö auttaa luomaan yhteistä kieltä ja hahmottamaan kokonaiskuvaa.

Räty kritisoi sitä, että mediakonseptilaboratorion käsitteet ja mallit jäivät 
monille abstrakteiksi eikä niistä tullut keskustelun ja kehittämisen välineitä 
jatkossa. Erityisesti Victorin ja Boyntonin (1999) kuvaama historiallisen työn 
muutos jäi osallistujille ja koko talolle vieraaksi, ja se olisi kirjoittajan mielestä 
pitänyt saada paremmin läpi käytännön kehittämisen välineeksi. Tutkijan vas-
taus on: olen samaa mieltä. Siirtymä toimituksen käsityömäisestä työtavasta 
yrityksen massaräätälöintiin perustuvaan työtapaan oli muutoksen taustalla ja 
mallia olisi voinut käyttää läpi mediakonseptilaboratorion muutosta jäsentävä-
nä mallina. Toimintajärjestelmän mallia käytettiin kyllä eri toimintatapojen ja 
niiden ristiriitojen kuvaukseen. 

Lopuksi Räty (2010, s. 64) kritisoi yrityksen tapaa johtaa toimitusta ja toi-
voo yritysjohdolta selkeämpää näkemystä siitä missä mediamarkkinoilla men-
nään ja mitä toimituksilta toivotaan. ”Työntekijät eivät pysty muodostamaan 
kokonaiskuvaa tilanteesta, eivät voi tietää oman työnsä vaikutuksia prosessissa, 
eivätkä tehdä oikeita asioita tilanteen parantamiseksi, jos kokonaisuus on hah-
mottumaton.”

Johdon sitkeä tuki on kehittämishankkeissa osoittautunut tärkeäksi teki-
jäksi (Engeström, Kerosuo ja Kajamaa, 2008) muissa kehittämishankkeissa. Se 
on erityisen tärkeää toimitustyössä, sillä henkilöt pystyy päivittäin tekemään 
useita sisältöön ja ulkoasuun ratkaisevasti vaikuttavia päätöksiä. 
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8. Vanhaa viiniä uudessa pullossa? 
Journalistisen työn muutoksista

8.1 Mediakenttä teknologian ja talouden 
muutospaineessa

Keskustelu journalismin ja journalistisen työn muutoksista ja niiden tutkimus-
menetelmistä on laajentunut ja monimuotoistunut parin viime vuosikymmenen 
aikana journalismin ja journalistisen työn muutoksen myötä (kts. Allan, 2010).

Teknologiset muutokset ja digitaalinen kustantaminen on tuonut muka-
naan vaatimukset moniosaamisesta, liikkuvuudesta ja jatkuvasta deadlinesta, 
kuvaa Nygren (2010) muutosta.

Teknisen kehityksen tuomat muutokset eivät ole mikään uusi ilmiö, vaan 
tiedonvälitys on käynyt läpi monia vaiheita painokoneen keksimisestä lennät-
timeen, puhelimeen, radioon ja televisioon (Briggs ja Burke, 2002; Hardt ja 
Brennen, 1995). Innostuminen kulloinkin uudesta teknologiasta on villinnyt 
tutkijat ja tulevaisuuden ennustajat huimiin visioihin toimittajien työtavoista ja 
työmotiivista (Jokinen, 2005), mutta useimmiten suuria mullistuksia povaavat 
ennustukset ovat osoittautuneet vääriksi ainakin aikataulultaan (Curran, 2010; 
Domingo, 2008; Quandt, 2008). 

Curran (emt.) luettelee parin viime vuosikymmenen varrelta neljä esimerk-
kiä teknologioista, joiden ennustettiin muuttavan yhteiskuntaa ja ihmisten me-
diakäyttäytymistä ennennäkemättömällä tavalla. Esimerkkejä ovat interaktii-
vinen kaapelitelevisio kodin kommunikaatio- ja viihdekeskuksena 1980-luvun 
Englannissa, interaktiivinen digitaalinen televisio 1990-luvun loppupuolelta al-
kaen, paikalliset yhteisötelevisiot 1990-luvun Englannissa sekä internet-kupla 
ja pienten it-yritysten konkurssit vuosituhannen vaihteessa. Toimittajat olivat 
Curranin analyysin mukaan kritiikittömästi hehkuttaneet mediayritysten, uus-
mediaa ja laitteita kehittävien yritysten, pankkien sijoitusanalyytikkojen, osak-
keenomistajien ja hallitusten talutusnuorassa kunkin uuden teknologian tuo-
maa valtavaa muutosta. Hype-listaan voi tänä päivänä lisätä internetin tuomat 
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uudet ilmiöt: verkkojournalismi, sosiaalinen media; käyttäjien tuottama sisältö 
(user-generated-content), sähkökirjat jne. Muutos on kuitenkin hidasta ja en-
nalta arvaamatonta ja myös ristiriitaista (Domingo, 2008, 20) ja kysymys tek-
nologioiden menestymisestä on viime kädessä kiinni kuluttajien valinnoista.

Taloudellisen ja kulttuurisen globalisaation sekä viestintäteknologian no-
pean kehittymisen vuoksi mediakenttä on selkeästi murroskohdassa. Yhtäältä 
mediateknologinen kehitys on muuttanut mediatuotannon menetelmiä, työ-
tehtäviä, työkäytäntöjä ja kustannusrakenteita (Aviles ja Leon, 2002; Fenton, 
2010a; Nerone ja Barnhurst, 2003) ja toisaalta uudet mediat ovat muuttaneet 
erilaisten mediayleisöjen ja kuluttajien toimintatapoja ja ihmisten mediakäy-
täntöjen ennustetaan lähitulevaisuudessa saavan aivan uudenlaisia muotoja 
(Aviles, Alberto ja Carvajal, 2008; Jenkins, 2006, 2008; Livingstone, 2004), mut-
ta ei lainkaan niin paljon kuin teknologiaoptimistit ovat arvioineet. Esimerkiksi 
Englannissa vuonna 2009 julkistetut katsojatiedot kertoivat, että 15 miljoona 
aikuista ei lainkaan käyttänyt internettiä ja vain noin neljäsosa netin käyttäjis-
tä kävi viikoittain verkossa katsomassa uutisia (Couldry, Livingstone ja Mark-
ham, 2010, xviii). Mediamarkkinoilla kilpailutilanteet, toimijat ja toimintatavat 
ovat liikkeessä, osin radikaalin transformaation tilassa, eivätkä mediayritysten 
perinteiset strategiat, liiketoimintamallit ja toimintalogiikat enää kaikilta osin 
toimi. 

Perezin (2005) mukaan voidaan puhua uudesta teknis-taloudellisesta ku-
mouksesta, joka on syntynyt mikrosirun kehittämisen jälkeen 1970-luvun 
alussa. Hän kutsuu nykyistä teknis-taloudellista aikakautta Informaation ja te-
lekommunikaation aikakaudeksi. Teknistaloudellisen paradigman muutos on 
vaikuttanut radikaalisti myös median sisältöihin, jakelualustoihin ja käyttö-
tapoihin. Perezin mukaan teknis-taloudellisen paradigman muutos etenee aina 
kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä nopeita voittoja etsivät sijoittavat 
tukevat innovatiivisia pienyrityksiä, jotka luovat pohjaa uusien teknologisen 
keksintöjen tuotteistamiselle ja herättävät kuluttajien kiinnostusta. Sen jälkeen 
seuraa ns. big bäng, jossa teknohuuman tuottama kasvupyrähdys lopahtaa. 
Nousuvaihetta ennen seuraa Perezin mukaan väistämättä uusien teknologia-
osakkeiden romahdus, koska tuotantoa ja kysyntää ei saada toimimaan. Esi-
merkkinä hän käyttää NASDAQin romahdusta vuonna 2000.

Toisessa vaiheessa, eli vuosituhannen vaihteen jälkeen tarjontatyöntöinen 
innovointi on vaihtunut kysynnästä lähtevään, teknisiä ja palveluinnovaatioita 
yhdistelevään kehittämiseen. Paradigman eteneminen tuo mukaan myös muita 
toimialoja, joilla uutta teknologiaa on siihen asti hyödynnetty edellisten teknis-
taloudellisten paradigmojen ja massatuotannon ehdoilla. Tästä ovat hyvänä esi-
merkkinä isot mediayritykset, jotka ovat vasta 2000-luvun puolivälin jälkeen 
alkaneet tosissaan hyödyntämään teknologian kehittymiseen perustuvia tuot-
teita ja jakelukanavia kuten verkkoa, mobiilisisältöjä ja tulossa olevia digitaali-
sia lukulaitteita.
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Uusi muotoutuva teknis-tuotannollinen paradigma on pakottanut media-
yrityksetkin muuttamaan liiketoimintamallejaan, jotka ovat pitkään perustu-
neet hyvätuottoiseen printtimediaan. Sanomalehtien on ollut siirryttävä voittoa 
tuottaneista itsestäänselvyyksinä pidetyistä ajatuksista liiketoiminnan sisällös-
tä, tuotevalikoimasta ja massatuotantoon perustuvasta tuotannon järjestämi-
sestä ottamaan huomioon lukijoiden kiinnostus ja  median kulutusta säätelevät  
elämäntavat ja tyylit (Idean, 2009).

Digitaalisuus on tuonut medioille mahdollisuuden levittää sisältöjään mo-
niin eri jakelu-alustoihin. Mediakonvergenssi tarkoittaa teknologista, talou-
dellista ja kulttuurista muutosprosessista, jossa mediayritykset siirtyvät me-
diaspesifistä sisällöntuotannosta monikanavaisiin cross media -ratkaisuihin ja 
vanhat toimialarajat ylittäviin yhteistyömalleihin. Yhtäältä konvergenssi tapah-
tuu korporaatiotasolla ja näkyy isojen mediakonglomeraattien syntymisenä. 
Toisaalta konvergenssi on ruohonjuuritason kulttuurinen ilmiö, jossa kulutta-
jien on arvioitu ottavan aktiivisen roolin mediasisältöjen tuottamisessa yhtei-
söllisen median ja uusien sisällöntuotantoa helpottavien mediateknologioiden 
avulla (Jenkins, 2006; Storsul ja Stuedahl, 2008).

Mediakonvergenssin seurauksena perinteiset käsitykset ei – vain media-
liike toiminnasta – vaan myös kommunikaatiosta ja sen vastaanottamisen ta-
voista ja paikoista kyseenalaistuvat ja laajentuvat. Sekä yritysten että kuluttaja-
kansalaisten mediaan ja kommunikaatioon liittyvät toimintatavat muuttuvat, 
kun tiedon ja uutisten välittäminen on enenevästi monikanavaista, hyödyntää 
multimodaalisia tekniikoita ja perustuu mediayleisöjen entistä aktiivisempaan 
rooliin ja osallistumiseen globaalilla mediakentällä (Deuze, 2007a; Jenkins, 
2008). Monikanavainen, erilaisia uusia teknologioita hyödyntävä viestintä ja 
muuttuvat yleisösuhteet edellyttävät esimerkiksi toimituksilta ja liikkeenjoh-
dolta  uusia taitoja sekä erilaisia kyvykkyyksiä ja toimintatapoja kuin mihin 
uutis huoneissa ja mediaorganisaatioissa on perinteisesti totuttu (Deuze, 2007a; 
Huang, et al., 2006; Huang, Rademakers ja Fayemiwo, 2004; Pavlik, 2008).

Median sisältöjen tuotannossa ja vastaanotossa on parhaillaan käynnissä 
rakenteellinen muutos massatuotannosta massaräätälöintiin (Pine, 1993; Scho-
der, et al., 2006). Strategioissa ja liiketoimintamalleissa massaräätälöintiin siir-
tyminen on huomioitu välttämättömyytenä tunnistaa asiakkaan tarpeet (Grön-
roos, 2000). Aiempien lineaaristen prosessimallien tuotelähtöisyydestä on 
siirrytty ajatteluun, jossa asiakas piirretään arvoketjun tai arvotähden keskiöön 
(Normann ja Ramirez, 1994, 2001; Osterwalder, 2004) ja arvo asiakkaalle (va-
lue creation) ja arvo yritykselle (value capture) muodostavat liiketoimintamal-
lin ytimen (Korkman, 2006). Lisäksi digitaalisen teknologian kehitys mahdol-
listaa asiakkaan aktiivisen osallistumisen tuotteen kehittelyyn ja räätälöintiin. 
Victor ja Boynton (1999) ovatkin nimenneet tämäntyyppisen uuden tuotannol-
lisen toimintatavan yhteiskehittelyksi, joka seuraa ajallisesti massaräätälöintiä. 
Esimerkkinä voi käyttää mahdollisuutta räätälöidä itselleen RSS-feedien avul-
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la oma verkkouutissivusto, joka toisaalta ohjaa sitä mitä mediatalot tuottavat, 
koska ne seuraavat aktiivisesti verkkokäyttäjien preferenssejä.

Digitaalinen kustantaminen verkossa tai mobiililaitteissa etsii yhä liike-
toimintamalliaan (Lindholm, 2009). Lisäksi tarvittavia työprosessien muutok-
sia on ollut yllättävän hankala toteuttaa, sillä kyse ei ole vain saman sisällön 
siirtämisestä julkaisualustalta toiselle, vaan muutos liittyy myös yhteistyön ja 
osaamisen puutteisiin (Brannon, 2008) ja koskettaa myös toimittajien ammat-
ti-identiteettiä (Helle, Töyry ja Ruoranen, 2010). Muutos edellyttää myös toi-
mitustyön johtamiselta uusia toimintatapoja. Usein teknologia on usein myös 
puutteellista tai hankalaa käyttää, joten verkon mahdollisuuksia ei päästä toi-
mituksissa täysin hyödyntämään (Paterson, 2008).

Verkkoon siirtymisen lisäksi sanomalehdissä pohditaan erilaisia yhteistyön 
muotoja printtilehden kustannusten karsimiseksi ja lukijalle tuotetun arvon 
lisäämiseksi. Yhteistyö eri lehtien kanssa on lisääntynyt esimerkiksi yhteisinä 
liitteinä tai vaihtosivuina, yhteisinä tiimeinä tai toimituksina ja juttuvaihtona. 
Tällainen yhteistyö vaikuttaa myös työprosesseihin, visuaalisuuteen ja teknis-
ten järjestelmien vaatimustasoon.

Suomessa Viestinnän keskusliiton raportti (Idean, 2009) suomalaisten 
media-alan yritysten strategisista haasteista ja tulevaisuuden painopisteistä on 
tuottanut seuraavat muutostrendit, jotka tulisi ottaa huomioon mediayritysten 
toiminnassa. Muutoksia on kuvattu yleisellä tasolla eikä niiden yhteydessä ole 
avattu tarkemmin käytännön ratkaisuehdotuksia. Keskeisen aseman saa kulut-
tajien käyttäytymisen ymmärtäminen. Raportin mukaan media-alan keskeisiä 
muutostrendejä ovat: 

1. Jättiläisetkin horjuvat. Liiketoiminta-alan muutosvauhti kiihtyy.
2. Jatkuva uudistuminen. Innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä. 
3. Silloin kun minulle sopii. Kuluttajat yhä vaativampia ja tietoisia. 
4. Kohderyhmät pienenevät. Asiakkaiden erityistarpeet huomioitava. 
5. Osaaminen erottuu. Kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat. 
6. Viesti menee perille. Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen 

 tehostuu. 
7. Ubiikki mainonta. Mainonnan volyymi kasvaa ja mainontatavat 

 moni puolistuvat. 
8. Yksin et pärjää. Verkostoitumisen merkitys kasvaa.

Listaan voisi vielä lisätä vielä muutaman kohdan:
9. Kilpailu lukijoiden/käyttäjien ajasta ja mielenkiinnosta edellyttää niin 

printin kuin digimedian sisältöjen kehittämistä kiinnostavimmiksi ja asi-
akkaiden tarpeita vastaaviksi.

10. Visiot ja strategiat toteutuvat vasta sisällön tuotannon, paketoinnin ja ja-
kelun päivittäisissä käytännöissä ja prosesseissa. Ilman organisaatiossa 
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yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi eivät 
median sisältö tai työprosessit muutu riittävästi.

Mediayritysten toiminnan kehittämiselle on havaittu monenlaisia esteitä. Nii-
tä ovat mm.  kustannustalojen sisäiset organisaatiotasojen väliset ongelmat, 
esimerkkinä toimituksen, markkinoinnin ja teknologiakehityksestä vastaavien 
yhteistyön puute tai johdon visioiden jääminen etäiseksi lattiatason käytännön 
työssä. Lisäksi perinteikkäissä, suurissa mediataloissa on pitkään toimittu prin-
tin ehdoilla ja niissä on ollut paine keskittyä esim. Suomessa edelleen hyvin 
tuottavien printtilehtien tekemiseen. Esteenä on myös ollut verkkoprojekteihin 
suunnattujen määrärahojen riittämättömyys. Ongelmana on myös tunnistettu 
työntekijöiden vastustus, sillä joskus printin kanssa työskentelevät ovat olleet 
haluttomia lähtemään mukaan verkkosisällön tuottamiseen (Ellonen, 2007; 
Helle ja Töyry, 2007). 

Konvergoituvat mediamarkkinat, uudet mediateknologiat ja -käytännöt 
sekä muutokset sisällön tuottajien ja mediayleisöjen välisissä suhteissa voi-
daan nähdä merkittävänä strategisena haasteena aikakausi- ja sanomalehtialan 
yrityksissä (Arris ja Bughin, 2005; Dupagne ja Garrison, 2006; Küng, 2008; Pi-
card, 2005). Haasteena ei ole vain uusien visioiden rakentaminen ja vanhojen 
liiketoimintamallien nopea uudistaminen. Kyseessä on sen sijaan liikkeenjoh-
dollisesti vaativa strateginen muutosprosessi, jossa yrityksen asiakassuhteisiin, 
tarjooman ja brandin perusulottuvuuksiin sekä mediasisältöjen tuotantoon, 
hankintaan ja hallintaan liittyvät ratkaisut on ajateltava uudelleen. 

8.2 Journalistit verkossa

Uusien mediatuotteiden ja -välineiden vakiintuminen kuluttajien käyttöön vie 
aikaa ja on monimutkainen prosessi, jossa uudet mediat sulautuvat vanhaan 
sosiaalis-materiaaliseen infrastruktuuriin. Paikalliset historialliset tilanteet ja 
prosessien dynamiikka vaikuttavat suuresti siihen miten ja millä nopeudella 
muutos tapahtuu (Boczkowski, 2004). Artikkeleissa 5 ja 7 on käsitelty journa-
listisen työn muutosta ja muutoksen syitä. Muutokset näkyvät työssä kuvatuis-
sa tutkimushankkeissa, joissa teknologian muutos kattaa ajanjakson sivutait-
tojärjestelmän tulosta toimituksiin ja verkkojournalismin nousun. Internetin 
tuoma murros onkin viime vuosina kiinnostanut journalismin ja journalistisen 
työn tutkijoita (Couldry, Livingstone ja Markham, 2010; Fenton, 2010c; Pater-
son ja Domingo, 2008) ja perinteinen printtijournalismi on jäänyt vähemmälle 
huomiolle. 

Uudet jakelukanavat ovat lisänneet mediasisällön tuottajien työprosessien 
koordinoinnin merkitystä, kun materiaalia ei enää tuoteta vain yhteen julkaisu-
kanavaan. Media-alojen ammattilaisten yhteistyö on monikanavaisuuden myö-
tä lisääntynyt. Osittain tähän voi liittyä myös taloudellinen konvergenssi, jolloin 
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eri viestintävälineiden sisällöntuottajat työskentelevät samassa organisaatios-
sa. Moniammatillisten ryhmien yhteistyön lisääntyminen vaatii monenlaisten 
tuotantoprosessien ymmärtämistä. Olisi kyettävä keskustelemaan erilaisten 
ammattilaisten kanssa ja hallittava koko tuotantoprosessi. Digitaalisessa tuo-
tantokulttuurissa kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojen merkitys kasvaa, 
jotta mediasisällön tavoitteet ja merkitys olisi yhteisesti jaettu sekä ymmärret-
ty samalla tavoin (Boczkowski, 2004).

Median digitalisoituminen on vienyt painettujen sanomalehtien uutissisäl-
lön suurelta osin ilmaiseksi verkkoon ja muuttanut toimituksen työtä reaali-
ajassa tapahtuvaksi uutisten tuottamiseksi tai kierrättämiseksi ja yhä enemmän 
vanhoja tuttuja lähteitä siteeraavaksi hallinnon uutisten toistamiseksi (Redden 
ja Witschge, 2010). Phillips (2010) kuvaa ilmiötä sanonnalla vanhaa viiniä uu-
sissa pulloissa. Monet tutkimukset verkkotoimittajien työstä kuvaavat sitä lähes 
pakkotahtisena lapiointina (Quandt, 2008). Quandt kuitenkin varoittaa yleistä-
mästä kokemuksia yhdessä maassa tai mediassa koskemaan muita (emt., 228). 
Hän toteaa, että nopeatempoista verkkojournalismia tutkittaessa tarvitaan toi-
minnan konkreettista havainnointia eli etnografiaa, sillä sen avulla voidaan saa-
da esille osin tiedostamattomia asioita ja tapoja tehdä työtä (emt., 78). 

Quandtin tutkimus perustuu havainnointiin viidessä saksalaisessa verkko-
uutistoimituksessa. Hän mainitsee erityisesti sen, että missään havainnoidus-
sa toimituksessa ei ollut oikeata cross-media -tuotantoa eli printin ja verkon 
yhteistyötä television ja radion kanssa. Toimituksen työtä hän kutsuu lapioin-
niksi (shovel ware) (emt., 83). Työpäivien tapahtumien tarkka koodaus kertoi, 
että kuhunkin tekoon (action) meni aikaa keskimäärin 2 minuutta 14 sekuntia. 
Työ oli siis äärimmäisen kiireistä ja ositettua liukuhihnatyötä. Sitä tekivät eri-
tyiset verkkovuorolaiset tai uutispäälliköt. Kiinnostavana Quandt pitää omas-
sa aineistossaan sitä, että lehdestä verkkoon siirrettyjä juttuja editoitiin ja uu-
delleen kirjoitettiin runsaasti, jopa puolet työajasta, mutta eri lehtien välillä oli 
suuria eroja (emt., 88–89). Lisäksi verkkotoimittajat hyvin harvoin olivat yhte-
ydessä toimituksen ulkopuolella oleviin lähteisiin. Muuten työprosessit ja jut-
tujen sisältö noudattivat perinteisiä printtijournalismin malleja. Poikkeuksena 
oli verkkojournalismille ominainen kiire työssä ja riippuvuus uutistoimistojen 
teksteistä (emt., 95). Myös Paterson (2007) on tutkimuksissaan huomannut, 
että amerikkalaisten verkkouutisten suosituimmat sivustot tuotetaan perinteis-
ten mediaorganisaatioiden työtavan mukaisesti.

Toimittajista ei ole tullut ennusteista huolimatta Quandtin mukaan yksit-
täisiä ”julkaisukeskuksia”, joista lähtevät piuhat videokameraan, nauhuriin, 
satelliittilähettimiin ja kännyköihin. Sen sijaan journalismi on muuttunut sa-
lamannopeaksi ja sarjalliseksi massatuotannoksi. Journalismin haastaja tule-
vaisuudessa Quandt (emt., 95) näkee itsenäiset bloggaajat, podcasterit ja kan-
salaisten ylläpitämät verkkosivustot. Niiden sisältöjä lainataan jo nyt usein 
massamedioissa ja niissä tarkastellaan kriittisesti journalismia. Samaa mieltä 
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Quandtin kanssa on Allan (2010), joka uskoo kansalaisjournalistien voivan kor-
jata esimerkiksi ammattijournalistien portinvartijaroolin tuottamia epäkohtia. 
Allan (emt., xxx–xxxi) ihmettelee myös sitä implisiittistä käsitystä, että ammat-
titoimittajat aina, henkilökohtaisten uhraustenkin kautta ylläpitävät journalis-
min standardeja toisin kuin kansalaiset tiedontuottajina. Allan pitää tärkeänä 
journalismin kehittymiselle sitä, että ammattilaiset ja ei-ammattilaiset tiedon-
tuottajat loisivat keskenään yhteistyötä ja verkostoja, sillä tiedon keräämiseen 
tarvitaan useita tiedonhankkijoita. 

Ankean kuvan journalismin ja journalistisen työn muutoksista maalaa Fen-
tonin (2010) toimittama kokoelma Uusi media, vanhat uutiset (New media, 
old news). Liukuhihnatyö, iänikuisen vanhat viralliset lähteet, toisten tekemi-
en tekstien kierrättäminen verkossa, jämähtäminen oman työpöydän ja näyt-
töpäätteen ääreen lapioimaan uutisvirtaa verkkoon – siinä verkkojournalismin 
tulevaisuuden kuva. Myös printtipuolella työtahti on kiihtynyt ja toimittajat 
täyttävät nykyään kolme kertaa suuremman tilan kuin vuonna 1985 (Davies, 
2008).

Journalistisen työn edellytyksiä koskevat tutkimustulokset ovat kuitenkin 
osin ristiriitaisia, mikä kertoo siitä, että toisaalta paikalliset tilanteet määritte-
levät journalismin muuttumista ja tuottamisen tapoja ja toisaalta journalistiset 
käytännöt eivät ole vakiintuneet edes paikallisessa kontekstissa. Tutkijoiden 
arviot muutoksista ovat kriittisiä ja esimerkiksi Davis (2010, 130) ohittaa vain 
lyhyellä kappaleen mittaisella maininnalla sen, että useimmat hänen tutkiman-
sa journalistit olivat kuitenkin sitä mieltä, että uusi media oli parantanut enem-
män kuin haitannut heidän työskentelyään – esimerkiksi helpottamalla tietojen 
hankintaa ja ihmisten tavoittamista. 

Myös Nygrenin (2008) aineistossa näkyy, ettei teknologian tuoma muutos 
ole yksinomaan kielteistä. Vaikka mediayhtiön talous vaikuttaa yhä enemmän 
toimituksen työhön ja kirjoituspöydän äärestä pääsee kentälle yhä harvemmin 
niin digitalisointi on kuitenkin nopeuttanut työtä ja antaa uusia toimintamah-
dollisuuksia, joita tosin ei vielä osata hyödyntää (emt. 88). 

Pavlik (2008) listaa neljä asiaa joihin uusi mediateknologia vaikuttaa ja ei-
vätkä nekään ole pelkästään negatiivisia. 

1. Toimittajilla ja muilla media-alan ammattilaisilla on paremmat mahdolli-
suudet tehdä työtään.

2. Mediasisältöjen ja tarinan kerronnan luonne muuttuu positiivisella ja 
kiinnostavalla tavalla kokeilemalla uudenlaisia kerronnan tapoja, jotka 
kiinnostavat nuorta yleisöä.

3. Mediaorganisaatioiden johtaminen, rakenne ja kulttuuri muuttuvat.
4. Uutisorganisaatioiden suhde yleisöihin muuttuu. Samoin suhde lähteisiin, 

rahoittajiin, lain säästäjiin ja kilpailijoihin. Internetin ja blogien aikakau-
della nousee esiin kysymys siitä, mitä on journalismi ja kuka on journa-
listi.
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Tutkijat ja toimittajat eivät ole päässeet yksimielisyyteen uuden median vaiku-
tuksesta verkkojournalismiin, printtimediaan tai yhteiskunnalliseen keskuste-
luun. Tilanteet ja toimintatavat muuttuvat mediassa niin nopeasti, että kun tut-
kimus muutaman vuoden viiveellä tuottaa tietoa muutoksista, saattaa tilanne jo 
olla muuttunut käytännössä. Esimerkiksi vuonna 2006 Englannin journalistilii-
ton jäsenistä 75 prosenttia oli sitä mieltä, että työn määrä oli lisääntynyt, mutta 
vain neljäsosan mielestä työpäivät olivat pidentyneet.

Fenton (2010a, 7–10) analysoi internetin tuottamaa muutosta uutisjour-
nalismiin kolmella alueella, jotka voi nähdä vaikutuksiltaan positiivisina tai ne-
gatiivisina. Ensimmäinen on aika ja tila, toinen moninaisuus ja moniäänisyys, 
kolmas interaktiivisuus ja osallistuminen. Internetin tuoma lähes rajaton tila 
tarkoittaa mahdollisuutta tuottaa yhä enemmän uutisia. Internet mahdollis-
taa myös valtavien arkistojen luomisen ja käyttämisen sekä mahdollisuuden 
päivittää uutisia jatkuvasti. Toisaalta lisääntyvä uutismäärä, mutta samalla tai 
pienemmällä toimituksella tuotettuna, voi heikentää juttujen tasoa ja aiheuttaa 
lisääntyvää juttujen kierrätystä verkossa. Kriitikoiden mielestä journalistinen 
tiedonhankinta ja tiedon analyysi saa väistyä, kun toimittajan on tuotettava 
uuti sesta useita versioita päivän mittaan, luettava pätkä radioon tai televisioon, 
ylläpidettävä blogia ja vastattava lukijoiden kommentteihin netissä. Mahdolli-
suus hankkia uutisia monista eri paikoista ei kuitenkaan ole aina toteutunut. 
Toimitukset kierrättävät samaa uutistoimistoaineistoa tai toistensa juttuja jul-
kaisualustalta toiselle (Redden ja Witschge, 2010).

Internet mahdollistaa sisällön moniäänisyyden ja uutisten tuotannon ha-
jaantumisen toimitusten ulkopuolelle. Lukijoiden, vapaaehtoisjärjestöjen tai 
paikallisten yhdistysten mahdollisuus tuottaa itse sisältöjä ja muodostaa omia 
verkkoyhteisöjä tiedon hankkimiseksi, levittämiseksi ja arvioimiseksi on lisään-
tynyt. Se puolestaan uhkaa ammattijournalistien statusta tiedon välittäjinä ja 
suodattajina ja heidän ammatillisen identiteettinsä perinteistä pohjaa. 

Toimittajien juttujen sisältöä ja tiedonhankinnan keinoja on verkossa en-
tistä helpompaa seurata ja havaita niissä virheitä. Samalla paljastuu journalis-
tien väistämättä subjektiivinen valinta ja tulkinta. Toisaalta kaikki kansalaiset 
eivät jaksa roikkua koko ajan verkossa ja tuottaa uutta tietoa ja mediayrityk-
set kuitenkin hallitsevat ja vartioivat suuria mediaportaaleja ja niiden sisältöjä. 
Esimerkiksi kansalaisjärjestöjen on tiedottamisessaan ollut taivuttava perintei-
selle journalistille logiikalle ja tiedontuottamisen muodoille. He ovatkin usein 
muuttuneet osin palkattomiksi uutisten tuottajiksi mediaorganisaatioille (Fen-
ton, 2010b).

Muita journalismiin liittyviä muutoksia on Fentonin (2010b, 10) mukaan 
mm. se, että markkinointi- ja talousihmiset käyttävät yhä enemmän valtaa jour-
nalismin sisällöstä päättämiseen joko suoraan tai resurssien jakamisen kautta. 
Uutistuotanto on globalisoitunut ja monimuotoistunut toimitusten ulkopuolel-
le mm. erilaisille tiedottajille ja PR-toimistoille. Uudenlaisia kerrontatapoja ja 
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muotoja on syntynyt, joilla voidaan tavoittaa monimediaalisuuteen ja värikkää-
seen visuaalisuuteen tottunut nuoriso. Fenton ja monet muut tutkijat ovat kui-
tenkin erittäin huolissaan siitä, onko journalismi riittävän monipuolista, tasa-
puolista ja keskusteluihin vieraanvaraisesti lukijoita ja kansalaisia kutsuvaa. 

Lukijoiden/käyttäjien mielenkiinnon herättämisessä on median visuaali-
suudella yhä keskeisempi rooli. Voimme jo puhua uudesta visuaalisesta järjes-
tyksestä (kts. artikkeli 7). Termillä visuaalinen järjestys on Seppänen (2001) on 
tarkoittanut sitä visuaalista muotoa, jonka katsoja median katsoja havaitsee, 
mutta termillä uusi visuaalinen järjestys tarkoitetaan artikkelissa 7 niitä uusia 
muutoksia ja mahdollisuuksia, joita mediakonvergenssi ja digitaalinen tekniik-
ka visuaaliselle viestinnälle tarjoavat. Siihen liittyy myös työprosessien muutos, 
jossa visuaalisen työn johtajalla kuten art directorilla on keskeinen rooli toimi-
tuksellisessa työnjohdossa yhdessä päätoimittajan ja toimituspäällikön kanssa. 
Visuaalisuuden hallinta on keskeistä julkaisun tyylin hallinnassa ja siksi sen 
merkitys on korostunut.

Visuaalisuutta koskevat ratkaisut on aiemmin nähty lähinnä lukijoiden 
mielenkiinnon herättäjinä, kun sen sijaan multimodaalisessa teoriassa tarinan 
muotoa tarkastellaan merkityksen muodostumiseen ratkaisevasti vaikuttava-
na tekijänä. Mediakonvergenssi on merkinnyt siirtymistä monomodaalisesta, 
sanallista ilmaisua korostavasta viestinnästä multimodaaliseen viestintään, jol-
la tarkoitetaan erilaisten ilmaisumuotojen, kuten kuvan, tekstin ja äänen vuo-
rovaikutusta (Kress ja van Leeuwen, 2001; Stöckl, 2004). Visuaalista kieltä on 
tutkittu lähinnä havaitsemisen ja reseptiotutkimuksen kautta. Sen sijaan hy-
vin vähän on tutkittu niitä valintoja ja intentioita, joita visuaalisen ja graafisen 
suunnittelun prosessissa tehdään

Journalistisen sisällön muutosta on 2000-luvun alkupuolella arvioitu pal-
jolti journalismin kaupallistumisen tai tabloidisaation näkökulmista (Niemi-
nen ja Pantti, 2004; Sparks ja Tulloch, 2000). Kritiikin kohteena on se, että 
mediaomistajien tuottovaatimukset ovat kasvaneet, kilpailu lukijoiden ajasta 
ja mielenkiinnosta on lisääntynyt, mikä on tyhmentänyt journalismia ja ajanut 
demokratian kriisiin. Toisaalta esimerkiksi Zelizer (2000a) on haastanut me-
diakriitikot kysymällä tekeekö kiinnostava esitystapa tai henkilöiden kautta 
kerronta journalismista sen huonompaa kuin ennen. 

Couldry (2010, 16) puolestaan haastaa poliittistaloudellisen mediakritii-
kin ja kysyy pitäisikö politiikka tai yhteisiä asioita tarkastella eri tavalla kuin 
nykyisin. Hän siteeraa Daltonia ja Wattengergiä (2000), jotka väittävät,  että 
perinteisen edustukselliseen demokratiaan ja äänestämiseen perustuvan kan-
salaisten osallistumisen sijaan pitäisi tutkia hajautunutta ja paikallista vaikut-
tamista eli politiikka ei ole hävinnyt – se on vain on muuttanut muotoaan. Siksi 
yhä suurempi osa yleisöstä ei ole esimerkiksi Englannissa kiinnostuneet valta-
kunnan politiikasta. Couldry et al. (2010, 192–194) siirtävät syyn kansalaisten 
vieraantumisesta medioista ja politiikoista molempien harteille. Hän on tut-
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kimusryhmänsä kanssa osoittanut miten Englannissa iso osa kansalaisista on 
vieraantunut politiikasta ja uutisjournalismista, sillä kansalaiset eivät koe, että 
kumpikaan olisi kiinnostunut kansalaisten arjesta tai heidän mielipiteistään ja 
siksi osa ihmisistä ei lainkaan seuraa esimerkiksi poliittisia uutisia. 

Uudet digitaaliset julkaisukanavat ovat murentamassa perinteisen printti-
journalismin kannattavuutta, lukemista, aikatauluja, lukijasuhdetta sekä käsi-
tystä siitä kuka oikeastaan on journalisti ja mitä journalismi on (Deuze, 2007b). 
Tietoa journalismin sisällön muutoksen syistä ja journalistisen työn muutoksis-
ta on kuitenkin vielä vähän, ja journalismin murros asettaa uusia vaatimuksia 
myös median tutkimusmenetelmille ja mediateorioille. Viimeaikaisissa etno-
grafiatutkimuksissa on menetelmiä ja näkökulmia  ryhdytty uudistamaan  tut-
kimalla paikallisia journalismin tuottamisen tapoja ja sisältöjä eri medioissa ja 
eri julkaisualustoilla (Cottle, 2003c; Fenton, 2010c; Machin ja Niblock, 2006; 
Paterson ja Domingo, 2008).

Digitalisoitumisen myötä kasvaneet medialiiketoiminnan ongelmat eivät 
Bentonin (2010) mukaan johdu yleisön tai mainonnan kadosta vaan ali-inves-
toinnista. Hyvät ja kiinnostavat verkkojulkaisut eivät synny ilmaiseksi (Freed-
man, 2010, 44–45). Picard (2006, 135) ihmettelee miksi kaupalliset uutisten 
tuottajat heikentävät keskeistä arvontuotannon aluettaan supistamalla toimi-
tuksia ja siirtymällä kaupallisemmille, ei uutismaisille alueille. Hän mukaansa 
keskeistä journalismissa on kyky toimia luotettavana arvioijana, joiden puoleen 
ihmiset kääntyvät orientoituakseen, reflektoidakseen ja saadakseen suunnan 
elämälleen. Toimittajien avoin mieli voi olla yhtä tärkeää kuin raha, Benton 
(emt., 199) kirjoittaa. Hänen mukaansa toimittajien ja mediaorganisaatioiden 
pitäisi avata julkinen sfääri nykyistä paremmin muille asiantuntijoille ja kansa-
laisten muodostamille yleisöille.

8.3 Siirtymä suunnittelevaan ja editoivaan 
työtapaan

Kilpailu lukijoiden ajasta ja rahasta on pakottanut mediaorganisaatiot pohti-
maan niin lukijoiden tarpeita ja journalistista sisältöä kuin toimituksen työn 
organisointia (kts. artikkelit 5 ja 7). Tarkasteltaessa tämän tutkimuksen hank-
keita voi löytää ainakin seuraavat muutossuunnat, jotka eivät liity vain teknolo-
gian tuomiin muutoksiin. 

1. Journalistien ammatillisuuden kasvu23.
2. Lisääntyvä työnjako toimituksissa.
3. Paradoksaalisesti myös lisääntyvä yhteistyö toimittajien ja tuotannon  

eri vaiheiden kanssa.

23 Tällä tarkoitetaan lähinnä journalistien koulutustason nousua ja ymmärrystä julkaisemisesta monilla 
eri julkaisualustoilla.
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4. Ulkoasun keskeinen rooli.
5. Suunnitteleva ja editoiva työtapa.
6. Tavoitteena lukijoiden kiinnostuksen herättäminen.
7. Digitaaliset julkaisualustat mahdollistamien uusien tuotteiden 

 lisääntyminen.
8. Moniosaamiseen liittyvät ammattitaitovaatimukset.

Keskeinen toimitustyön kohteen muutos printtimedioissa on siirtymä lukijoi-
den ja mediakäyttäjien tarpeita ja kiinnostusta herättävään suuntaa, mikä on 
johtanut suunnittelevan ja editoivan työtavan käyttöönottoon toimitusorgani-
saatioissa – ei vain aikakauslehdissä vaan myös sanomalehdissä (kts. artikke-
lit 5 ja 7 sekä Töyry, Räty ja Kuisma, 2008). Syynä on mediaorganisaatioiden 
kilpailu mediakäyttäjien ajasta ja kiinnostuksesta, joka edellyttää tasalaatuista, 
mediakonseptin mukaista tietylle yleisöryhmälle suunnattua sisältöä.

Käsityömäinen yksilötyön malli korostaa yksittäisen toimittajan osaamis-
ta. Esimerkiksi saksalaisissa maakuntalehdissä toimittajat ovat kirjoittaneet ja 
editoineet omat juttunsa ja taittaneet sivut (Esser, 1998). Sama työtapa on ollut 
yleinen myös suomalaisissa maakunta- ja paikallislehdissä sekä järjestölehdis-
sä, joissa toimittajat ovat myös ottaneet valokuvia. Toimittajat hallitsevat mal-
lissa journalistista tuotantoa ja lehtiä voisi kutsua toimittajien lehdiksi. 

Yksilötyön mallissa puuttuvat usein mm. juttutyypit, vakioidut sivukartat 
tai muut systemaattisen suunnittelun välineet. Siksi saman lehden eri numerot 
voivat erota toisistaan ja olla tekijöidensä näköisiä. Lukijalle tämä voi olla häm-
mentävää, sillä hän ei saa odottamaansa sisältöä ja lukukokemusta.

Yksilöllinen työtapa on ollut pitkään voimassa suomalaisissa sanoma- ja ai-
kakauslehdissä, mutta se on väistymässä suunnittelevan ja editoivan työtavan 
alta. Yksilötyö tarkoittaa, että kaikilla työntekijäryhmillä on ollut autonominen 
asema, niin tekstintekijöillä, kuvaajilla ja taittajilla, eikä keskinäisiä neuvotte-
luja ole juuri käyty ennakkoon, mikä näkyy vaihtelevan tasoisessa tuloksessa 
(kts. artikkeli 7).

Suomalaisissa aikakauslehdissä koskevissa tutkimuksissamme olemme 
Töyryn kanssa (emt.) löytäneet kuusi ominaisuutta, jotka luonnehtivat yksilöl-
listä työtapaa.

1. Työnjako ei perustu erikoistumiseen, hierarkia on matala ja valvonta vä-
häistä.

2. Työn kohde on yksilöllinen ja jokainen keskittyy omaan työhönsä, kunkin 
omaan tekstiin, kuvaan tai taittoon. Juttuja ei editoida, paitsi ehkä kieli-
asua.

3. Taittoa voi kutsua galleriaripustukseksi. Yksittäiset jutut sijoitetaan 
taittajan maun mukaan tyhjille sivuille ilman sen suurempaa ennakko-
suunnittelua. Se mitä tulee työprosessin tuutista laitetaan sivuille. Sivu-
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jen ulkoasu päätetään mahdollisimman myöhään ja sivuja pidetään auki 
mahdollisimman pitkään, kuten ”Erikoislehdessä” tehtiin. 

4. Palautetta ei juurikaan anneta eikä saada. Jokainen päivä ja lehti alkaa 
”tyhjältä pöydältä, ja juttujen ennakko- tai yhteissuunnittelua ei tehdä.

5. Käytössä on vähän suunnittelun apuvälineitä, lähinnä toimituspäällikön 
tai toimitussihteerin ruutuvihko. Tuotannon hallintajärjestelmää ei ole, ja 
sisältö rakentuu pitkälti syklisen vuodenaikojen vaihtelun mukaan: ensi-
lumi, joulu, uusivuosi, koulujen alku jne. 

6. Lukijoista tiedetään hyvin vähän. Ei ole tietoja heidän kiinnostuksen koh-
teistaan, elämäntyyleistään. Toimittajat tekevät itseään kiinnostavia jut-
tuja ajatellen, että lukijoita kiinnostavat samat asiat kuin heitä itseään. 

Suunnittelevassa ja editoivassa työtavassa sen sijaan toiminnan kohteena on lu-
kijoiden kiinnostuksen herättäminen ja pysyvien lukijasuhteiden muodostami-
nen. Työnjako lisääntyy toimituksessa ja henkilöstö erikoistuu tiettyihin työteh-
täviin. Samalla ammattitaito ja osaaminen syvenevät, mutta toisaalta suurissa 
anglo-amerikkalaisissa lehdissä reportterit tuottavat vain raaka-aineistoa, josta 
editoija kokoaa lukijat mielessään varsinaisen jutun tai juttukokonaisuuden. 

Jutun julkaisuprosessi monimutkaistuu ja pitenee, sillä jo ideointiin sekä 
tekstin ja kuvien suunnitteluun varataan alkupäässä aikaa. Toimittaja luetut-
taa juttuaan sen eri vaiheissa käsittelijällä, joka laittaa jutun sen valmistuttua 
eteenpäin taittoon. Toimittajan ja käsittelijän välillä voi olla useita kommen-
tointi- ja korjauskierroksia (kts. Töyry et al., 2008).

Suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa luonnehtii kuusi keskeistä ominai-
suutta.

1. Tarkka työjako ja toimituksen johdon  kontrolli.
2. Työn kohteena on laadun varmistaminen, jotta lukijat kiinnostuisivat me-

diatuotteesta.
3. Visuaalista ulkoasua korostetaan ja se perustuu vakioituun sivukarttaan 

sekä tarkkaan määriteltyihin juttutyyppeihin.
4. Editointi kulkee läpi toimituksellisen prosessin juttujen suunnittelusta 

palautteeseen. Palaute on systemaattista laadunvalvontaa.
5. Toimintaa ohjaavat myös uudet teoreettiset käsitteet kuten mediakon-

septi ja mallilukija.
6. Yleisö tunnetaan hyvin myös toimituksessa.
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Yksilöllisen ja suunnittelevan työtavan erot on kiteytetty alla olevaan tauluk-
koon.

Taulukko 11. Yksilötyö vs. suunnitteleva ja editoiva työtapa toimituksissa.

Yksilötyöhön  
perustuva  toimitus

Suunnitteleva ja  
editoiva  toimitus

Työnjako Monitaitoiset toimittajat. Selkeä työnjako kirjoittavan, 
käsittelevän ja taittavan kesken.

Työtä ohjaava periaate Suuri journalistinen itse
näisyys.

Suunnittelu ja editointi ohjaavat 
työtä.

Toimituksen tilat Oma huone. Avokonttori.

Työn kohde Minun juttuni. Sisällön laatu, lukijasuhteiden 
luominen kiinnostavalla sisäl
löllä.

Artikkelissa 7 kuvataan 12 aikakauslehden tapa organisoida työtä ja havaittiin, 
että suunnitteleva ja editoiva työtapa on lisääntymässä, mutta välivaihe sen ja 
yksilöllisen työtavan muuttamisen välillä saattaa kestää vuosia. Kutsumme tätä 
siirtymävaihetta sekamalliksi, joita 12 lehden otoksessa oli viisi aikakauslehteä. 
Yksilöllistä työtapaa noudatti neljä aikakauslehteä ja kolme suunnittelevaa ja 
editoivaa työtapaa.

Siirtymä kohti yhä tarkemmin konseptoituja sisältöjä ja ennakkoon määri-
teltyjä juttutyyppejä voidaan nähdä positiivisena tai negatiivisena toimittajien 
kannalta. Toisaalta työtä helpottaa hyvä suunnittelu ja editointi ja työtä tuke-
vat selkeät organisaation rakenteet. Toisaalta toimittajien professionaalisuuden 
määrittelyyn kiinteästi liittynyt mahdollisuus päättää omasta työstään ja juttu-
jen sisällöstä kaventuu (Nygren, 2008, 13–16), sillä juttutyypit ohjaavat myös 
sisällön näkökulmia ja kirjoittamisen tapoja. Mutta se voi myös tuottaa parem-
paa ja kiinnostavampaa journalismia lukijoiden kannalta. 

Journalismin ja journalistien tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, sillä 
mediat ja lukijoiden käyttötavat muuttuvat nopeasti. Seuraavassa luvussa tar-
kastelen mitä toiminnan teorian käsitteiden ja kehittämismenetelmien avulla 
saatiin selville journalistisen työn ja journalismin muutoksista ja mitä haasteita 
tutkimuksella on vielä edessä. 
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9. Tutkimuksen tuloksia, arviointia 
ja haasteita journalistisen työn 
tutkimukselle ja kehittämiselle

Tutkimuksessani olen halunnut selvittää journalistisen työn muutosta sanoma- 
ja aikakauslehdissä. Työssä käytettiin toiminnan teorian ja kehittävän työntut-
kimuksen käsitteitä ja kehittämisvälineitä ja pohdittiin mitä ne voisivat antaa 
journalistisen työn tutkimukselle ja uudistamiselle. Tutkimusintressini perus-
tui omaa pitkäaikaiseen kokemukseeni toimittajana ja uutistoimituksen esimie-
henä. Olen myös ollut mukana kehittämässä ja tutkimassa useita aikakausleh-
tiä. Arvojeni taustalla on kymmenen vuoden kokemus mediatalon ja ay-liikkeen 
luottamustehtävissä ja halu tutkimuksen avulla tuottaa käsitteitä ja välineitä, 
joita toimituksissa voidaan käyttää oman työn ja työolojen parantamiseen.

Tutkimukseni keskiössä ei ole kriittinen media-analyysi tai journalismin 
yhteiskunnallisen tehtävän painottaminen. Tutkin journalismia niin uutis- kuin 
aikakauslehtijournalismina ja silloin journalistisen työn keskiöön nousee paitsi 
tiedon välittäminen myös lukijoiden intressien ja tarpeiden tunnistaminen eli 
viihtyminen, vaikutetuksi tuleminen, yhteisöön kuuluminen ja niiden muodos-
taminen, oman mielipiteen rakentaminen ja sen pohjalta toimintaan aktivoitu-
minen. 

Toiminnan teoria lähtee siitä, että toimijat itse analysoivat ja kehittävät toi-
mintaansa tutkijoiden tarjoamien välineiden ja käsitteiden avulla. Toiminnan 
muuttamisen mahdollisuuksia säätelee toimintaympäristö ja organisaatio, mut-
ta työn tavoitteiden kriittinen tarkastelu mahdollistaa muutosten suunnittelun 
ja toteutuksen jossa työn kohde laajenee ja muuttuu laadullisestikin.

Tarkoitukseni on ollut kuvata miten media-alan murros näkyy toimitusten 
päivittäisessä työssä eikä arvioida onko muutos hyvää vai huonoa. Siihen tar-
vittaisiin median vaikuttavuuden analyysiä sekä mediakäyttäjien tutkimusta.

Tässä luvussa esittelen vastauksia tutkimuskysymyksiin, pohdin tutkimus-
menetelmiä, tuloksia ja tutkimuksen validiteettia. Lopuksi esitän haasteita niin 
journalismin kuin toiminnan teorian tutkimukselle jatkossa.
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9.2 Tutkimuksen tarkastelua

Tutkimusintressini on lähtenyt omasta kokemuksestani toimittajana ja esimie-
henä sanomalehdessä yli 25 vuoden ajalta. Sinä aikana toimitukseen tulivat eri-
laiset toimitusjärjestelmät niin tekstin kirjoittamiseen kuin taittoon. Kuvat ote-
taan ja käsitellään digitaalisessa muodossa, perinteiset latomot on lakkautettu, 
sivut siirretään painoihin digitaalisesti, lehtien sivujen tuottaminen ja lähettä-
minen painoon sekä painoaikataulujen valvonta on siirtynyt toimittajien tehtä-
väksi. Mediayrityksistä on tullut yhä selvemmin osakkeenomistajien intressit 
huomioon ottavia kaupallisia organisaatioita.

Toisaalta toimittajien koulutus- ja ammattitaito ovat lisääntynyt, tietotek-
niikka helpottaa tekstien kirjoittamisesta ja editointia, juttuja ja kuva voidaan 
lähettää reaaliaikaisesti kentältä, taittojärjestelmät mahdollistavat monen 
tyyppisiä taittoratkaisuja ja visuaalisuuden laadun valvonta on toimituksessa. 
Muutoksessa voi siis nähdä hyvää tai huonoa, vaikka tutkimuskirjallisuudessa 
varsinkin uutisjournalismin kurjistuminen, medioiden kaupallistuminen ja lu-
kijoiden tyhmentäminen on saanut paljon palstatilaa.

Tutkimukseni aineistona ovat tutkimus- ja kehittämishankkeet vuodesta 
1995 vuoteen 2007 ja kohteina on ollut erikokoisia sanoma- ja aikakausleh-
tiä sekä yksi verkkolehti. Kaikkiin näihin kohteisiin on liittynyt myös toimin-
nan kehittämisen näkökulma. Taustateoriana on ollut kulttuurihistoriallinen 
toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus. Ensimmäinen tutkimus- ja kehit-
tämishanke oli Helsingin Sanomien kotimaan osastolla 1995–1997 ja mene-
telmänä muutoslaboratorio24. Toinen toteutettiin pienessä ”Paikallislehdessä”  
2000–2001 kehitysvuoropuhelua käyttäen25 (kts. artikkeli 2). Kolmas tutkimus-
yksikkö oli aikakauslehti eli ”Erikoislehti” vuosina 2006–200726. Siellä kehittä-
mismenetelmänä oli muutoslaboratoriosta kehitetty mediakonseptilaboratorio 
– samoin kuin ”Sanomalehden” uuden verkkosivuston ja painetun lehden kehit-
tämisessä 2006–200727.

Tutkimusaineisto on laaja ja monipuolinen. Se sisältää sähköpostikyselyjä, 
haastatteluja, kehittämisistuntojen ääni- ja videonauhoituksia, työn etnografis-
ta havainnointia ja videointia sekä dokumentteja tutkittavien organisaatioiden 
historiasta ja tutkimusajankohdan tilanteesta. Haastatteluja on yli 100 ja sa-
moin erilaisia kokouksia ja kehittämisistuntoja. Tässä tutkimuksessa on aineis-
tosta käytetty vain pieni osa, mutta sitä on käytetty kahdessa opinnäytetyössä 
ja yhdessä post doc -työssä. Vhs-videokameralla, Hi8-kaseteille ja digikaseteil-
le kuvatut kokoukset ja c-kasetille tai minidiskeille nauhoitetut haastattelut on 
käännetty dvd:lle ja mp3-tiedostoiksi jatkokäyttöä varten.

24 Tutkimuksen rahoitti työministeriön Työelämän kehittämisohjelma.
25 Tutkimuksen rahoitti Työsuojelurahasto.
26 Tutkimuksen rahoitti yritys maksamalla yliopistolle tutkijan palkan.
27 Tutkimuksen rahoitti Helsingin Sanomain säätiö.
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Tähän tutkimukseen on aineistosta valittu analyysiyksiköksi toiminnan 
teorian käsitteistön kannalta keskeisiä ja samalla myös toimitustyön muutok-
sia kuvaavia aineiston osia, joita ovat häiriöt ja ristiriidat sekä toiminnan koh-
teeseen liittyviä eriääniset näkemykset. Kehittämismenetelmien istuntoja ja 
niiden tuloksia on kuvattu ja analysoitu yksityiskohtaisesti. Kaikissa tutkituissa 
toimituksissa oltiin hyvinkin erimielisiä siitä minkälaista journalismia, miten ja 
kenelle toimittajien pitäisi tuottaa. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoitus oli tutkia miten journalisti-
nen työ on muuttunut painetuissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Toisen tutki-
muskysymyksen mukaan on ollut tarkoitus käsitellä mitä käsitteitä ja välineis-
tä toiminnan teoria voisi tuoda journalismin tutkimukseen ja miten niitä voisi 
hyödyntää. 

Tutkimuksen tuloksia on esitelty aiemmissa luvuissa ja liitteenä olevissa 
artikkeleissa ja teen niistä yhteenvetoa seuraavissa alaluvuissa. Yleisenä huo-
miona voi sanoa, että tutkimuksen ja toiminnan kehittäminen yhdistäminen on 
mahdollistanut pitkäaikaisen yhteistyön ja aineiston keruun toimitusten päivit-
täisestä työstä ja eri toimijoiden ajattelutavoista. Kaikissa tutkimushankkeissa 
ensisijaisena tavoitteena ollut työn muutosten tutkiminen eikä tutkijoita ole 
palkattu organisaatioihin konsulteiksi. Kehittämisosiossa on yhdessä toimijoi-
den kanssa pohdittu mitä kehittäminen käytännössä voisi tarkoittaa, silloinkin 
kun kehittämishankkeisiin liittyy johdon asettamia reunaehtoja ja tavoitteita. 

Antamalla tilaa toimituksellisten toimijoiden äänelle ei tarkoitus ole ollut 
”pyhittää kritiikittömästi toimittajien mielipiteitä”, vaan yritetty saada esiin 
journalistisen työn monikerroksisuus ja moniäänisyys, muutosten historialli-
nen kerrostuneisuus ja mielipiteiden vaihtelu toimitusten sisällä. Ne ovat mo-
nissa journalistisen työn tutkimuksissa usein jääneet journalismin ideaalisten 
ja yhtenäisten arvojen tutkimuksen takia vähemmälle huomiolle.

Tutkimuksessa on kuvattu sekä kehittämismenetelmiä että niiden avulla 
saatuja tuloksia yksityiskohtaisesti, varsinkin ”Erikoislehden” mediakonsepti-
laboratoriossa. Tutkimuksessa on kuvattu paitsi toimituksellisen työn muu-
toksia myös tutkimus- ja kehittämismenetelmän rakentamista muutoslabora-
toriosta mediakonseptilaboratorioksi – mediaorganisaatioille tarkennetuksi 
tutkimus- ja kehittämismenetelmäksi. Tarkoitus on ollut piirtää yksityiskohtai-
nen kuva prosessista, jossa kehittämisen kohteen toteuttamiseen osallistuvat 
organisaation eri osat eikä lopputulosta ole ennalta määrätty yksityiskohtien 
tai käytännön toteuttamisen kannalta. Toiminnan tavoitteen saavuttamisen kei-
noista ja journalistisen sisällön yksityiskohdista toimitukset ovat itse tehneet 
päätöksiä tutkijoiden antamien käsitteiden ja mallien avulla. Tutkijat eivät ole 
antaneet valmiita toimintamalleja tai sisältöohjeita.

Interventiotutkimus ei ole perinteinen toteava tutkimusmenetelmä, koska 
siinä tutkijat osallistuvat tutkittavan kohteen muuttamiseen tavalla tai toisella. 
Tämä asetelma tuo välittömästi esiin kysymyksen siitä mitä on kehitys ja kuka 
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sen sisällön ja suunnan viime kädessä määrittelee. Kysymys vallasta ja tutkijoi-
den etiikasta on toiminnan teorian hankkeissa ryhdytty pohtimaan viime vuo-
sina ja palaan keskusteluun luvun lopussa.

9.2 Tutkimuskysymykset ja keskeiset tulokset

9.2.1 Journalismin muutoksesta tutkimushankkeiden 
valossa

Media-alan ja journalistisen työn muutosta on laajemmin käsitelty luvussa 8 
ja artikkeleissa 5 ja 7. Tässä luvussa käsitelen lyhyesti media-alaa kohdanneen 
teknistaloudellisen murroksen taustoja ja vaikutuksia journalismin sisältöihin 
ja journalistiseen työhön.

Tutkimukseni liittyy 1970-luvun lopulla alkaneeseen sosiologiseen journa-
lismin tutkimusperinteeseen, joka tutkii toimituksen työn organisointia ja rutii-
neja, jotka keskeisesti määrittelevät mitä ja miten toimituksessa tehdään. Rutii-
neissa ja organisaatiossa voidaan nähdä työtä estäviä ja edistäviä piirteitä ja ne 
voivat toimia molemmissa rooleissa samassa organisaatiossa.

Tutkimuksissani havainnoidut journalistisen työn muutokset kertovat 
muutoksesta, joka on samantyyppinen monissa länsimaisissa demokratioissa. 
Painettujen sanomalehtien  levikit ja lukijoiden kiinnostus laskevat. Digitaali-
suuden myötä uutiset on siirretty verkkoon, jonne niitä tuotetaan yhä enem-
män. Aikakauslehtien kohderyhmät pienenevät ja asiakkaiden tarpeet ja elä-
mäntyylit tutkitaan yhä tarkemmin ja journalismin keskeisenä tavoitteena on 
lukijasuhteiden luominen ja vakinaistaminen. Sama ilmiö on siirtymässä sa-
nomalehtiin. Samalla lisääntyy jännite journalististen ideaalien ja käytännön 
realiteettien välillä. Keskustelu asiasisällön ja esittämisen kiinnostavan muo-
don suhteesta jatkuu edelleen. Muutos ja sen tuottamat ratkaisut eivät ole kui-
tenkaan samanlaista kaikissa medioissa, mikä tulee tutkimuksessani selkeästi 
esiin. 

Keskeisiä tutkimuksessani esiin tulleita ja journalismin tutkimusta rikas-
tuttavia tuloksia on suunnittelevan ja editoivan työtavan yleistyminen yksi-
löllisen ja käsityömäisen työtavan sijaan, mediakilpailun tuottama lukijoiden 
mielenkiinnon ja tarpeiden huomioon ottaminen sekä asioiden esittämistavan 
ja kiinnostavuuden korostuminen. Toinen keskeinen tutkimustulos on se, että 
toimitustyötä ja työoloja voidaan kehittää ja toiminnan teorian käsitteet ja tuo-
vat siihen välineitä, joita on kuvattu kehittämishankkeita kuvaavissa luvuissa 4, 
7 ja 8 sekä artikkeleissa 1–3 ja 5–8.

Toimituksen toimintavapauden kaventumista käsittelevä työn deprofessio-
naalistuminen (kts. Nygren, 2008) ei kuitenkaan ole se tapa, jolla tutkimuskysy-
mykseni muotoilin. Eikä tutkimukseni anna yksiselitteistä vastausta kysymyk-
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seen toimituksellisen työn kurjistumisesta. Kyse on suhteellisesti ja paikallisesti 
hyvinkin erilaisista muutosprosesseista ja muutoksen seurauksista. Toimittajat, 
kuten ketkä tahansa työntekijät tai asiantuntijat, toimivat organisaatiossa sen 
sääntöjen ja työnjaon alaisina ja johdolla on valtaa määritellä työn kohdetta. 
Tämän jännitteen avaaminen julkiseen keskusteluun on yksi kehittämishank-
keiden tärkeimmistä tehtävistä.

Journalistisen työn muutoksia analysoinut Nygren (2010, 14–15) listaa 
seuraavat muutokset toimituksellisessa työssä.

1. Toimittajat joutuvat tekemään yhä enemmän perinteisen toimittajan työn 
ulkopuolella olevaa työtä. He ottavat valokuvia, editoivat, taittavat sivuja 
ja lähettävät ne painoon.

2. Toimittajien on työskenneltävä enemmän interaktiivisesti myös lukijoi-
den kanssa. Lukijat voivat kommentoida juttuja verkossa ja toisaalta hei-
tä voidaan pyytää avuksi tiedonhankintaan.

3. Työtahti lisääntyy. Vuorokauden ympäri tapahtuva juttujen tuottaminen 
ja päivittäminen ovat arkipäivää. Kiireen puristaessa toimittajien lähde-
kritiikki ja juttujen syvällisyys huononevat. Juttujen laadun sijasta niiden 
määrää painotetaan verkossa.

4. Toimituksen työprosessit muuttuvat. Toimituksissa tehdään yhä enem-
män yhteistyötä. Työtä saatetaan myös tehdä vanhojen työtapojen mu-
kaisesti eikä teknologian mahdollistamia uusia sisältöjä tai toimintatapo-
ja pystytä ottamaan käyttöön. 

5. Taloudelliset paineet, kilpailu lukijoista ja ilmoittajista, leikkaavat läpi 
koko mediayrityksen työprosessien. Vanha muuri toimituksen ja markki-
noinnin välissä on murenemassa. 

Nygren on otsikoinut tutkimuksensa Uutistehtaaksi (Nyhetsfabrik) ja näin hän 
liittyy anglo-amerikkalaiseen keskusteluun uutistuotannon rutiininomaisesta 
tai lähes tayloristisesta toimintamallista (Bantz, McCorkle ja Baade, 1980; Cott-
le, 2003a; Tuchman, 1978) tai uutistyön MacDonaldisoitumisesta (Franklin, 
2005).

Nygrenin kuvaamat kehityssuunnat nousevat esiin kaikissa tässä työssä 
esitellyissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Erityisesti teknologian tuomat 
muutokset ovat olleet tärkeässä asemassa toimitustyön muutoksissa, samoin 
mediayritysten taloudelliset paineet ja siitä nouseva pyrkimys lukijoiden kiin-
nostuksen herättämiseen ja pysyvien lukijasuhteiden luomiseen. Kehittämis-
hankkeissa on korostettu lukijoiden tarpeiden ja intressien huomioonottamista 
mallilukijan käsitteen avulla, toiminnan suunnitelmallisuuden lisäämistä, me-
diaorganisaation eri osien yhteistyötä sekä sisällön muodon ja visuaalisuuden 
uudistamista. Lukijoiden mielenkiinnon voivat yhä edelleen herättää yhteis-
kunnallisesti  tärkeät aiheet tai muut asiapitoiset aiheet, sillä kiinnostavuudes-
sa on enemmänkin kyse juttujen näkökulmien rakentamisesta, haastateltavien 
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valinnasta, visuaalisuudesta ja kirjoittamisen tavoista ja lukijoiden elämänpii-
rin ja -tyylin ymmärtämisestä (Zelizer, 2000a), kuin juttujen tyhmistymisestä 
tai viihteellistymisestä (Esser, 1999; Franklin, 1997; Sparks ja Tulloch, 2000). 
Hujanen (2009) on luonnehtinut uutisjournalismin muutosta siirtymänä ihmis-
läheiseen suuntaan ja hän näkee siinä kaksi erillistä kehityslinjaa: markkinaläh-
töisen journalismin tai yhteiskunnallisen journalismin korostamiseen. Toisin 
sanoin kiinnostavaa vai tärkeää? (emt., 112–113).

Asian, kiinnostavuuden ja muodon suhde kärjistyi tutkimusaineistossa 
”Erikoislehdessä”, jossa toimituksen johdon mielestä yrityksen johdon mark-
kinalogiikka pyrki turmelemaan kuukausilehden asiajournalismin. Ajatus siitä, 
että päätoimittaja tietää parhaiten mikä lukijoita kiinnostaa ja mikä on heille 
hyväksi eli voimakkaana. Laskevat taloudelliset tunnusluvut tai Kansallisen me-
diatutkimuksen osoittama lukijoiden väheneminen ei päätoimittajaa vakuut-
tanut. Kaikki luvut oli päätoimittajan mielestä ”väärin laskettu”, sillä kollegat 
kehuivat lehteä hyväksi. Kehittämishankkeen koettiin uhkaavan toimituksen 
johdon ammatillista identiteettiä ja päätösvaltaa, mutta sen sijaan toimittaja ja 
ulkoasupäällikkö kokivat asian eri tavoin: heidän mielestään sisältöä ja ulko-
asua pitäisi parantaa ja tarjota lukijoille kiinnostavaa sisältöä ja visuaalisuut-
ta. Samalla uskottiin levikkilukujenkin paranevan ja mikä tärkeää, myös oman 
työn mielekkyyden ja laadun uskottiin paranevan.

Helsingin Sanomissa toimitus halusi kehittää journalistista sisältöä. Sivu-
taiton myötä työorganisaation kehittämiseen tähtäävä hanke siirtyi heti ensim-
mäisen istunnon jälkeen oma-aloitteisesti pohtimaan journalistisen sisällön 
kehittämistä. Osa toimitusta hieman vierasti aluksi uudeksi kohteeksi ehdotet-
tua ns. yhteiskunnallista journalismia ja vertasi sitä halveksuvasti naistenlehti-
journalismiin liian arkisena. Keskustelujen kuluessa jälkeen toimitus yksimieli-
sesti kehitti ”yhteiskunnallisen journalismin” uudeksi toiminnan kohteeksi. Se 
tarkoitti ihmisläheistä, enemmän ihmisten arjesta kertovaa journalismia. Po-
liittisia päätöksiä haluttiin käsitellä ei vain eilisen uutistapahtumina, vaan sen 
kautta miten ne vaikuttavat ihmisten arkielämään. Sisällön kehittämispaineet 
eivät tulleen organisaation johdolta, eikä niitä siksi koettu omaa identiteettiä 
uhkaavina niin kuin ”Erikoislehdessä”. Helsingin Sanomien taloudellinen vaka-
varaisuus ja suhteellisen vakaat levikkiluvut aiheuttivat sen, ettei kotimaan toi-
mituksessa juurikaan pohdittu tai keskusteltu taloudellisista kysymyksistä.

”Paikallislehdessä” talous oli nipin napin voitollinen ja ennen kehittämis-
hankkeen alkua takana olivat yt-neuvottelut, joissa yksi kirjatyöntekijä oli jää-
nyt ilman töitä. Koko henkilöstö työskenteli lähekkäin samoissa tiloissa. Heidät 
kaikki haastateltiin ja otettiin mukaan toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö oli 
hyvin tietoinen lehden ja koko yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tarpeesta 
saada lisätuottoja. Lehden alueellinen peitto oli jo korkea ja lisätuloja lähdettiin 
hakemaan toisaalta paikkakunnalta muuttaneiden henkilöiden saamisella leh-
den tilaajiksi ja toisaalta ilmoitusmyyntiä lisäämällä. Levikki- ja ilmoitusmyynti 
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olivat mukana toimituksen kanssa ideoimassa uusia ilmoituslähteitä ja raja-ai-
tojen ylittämistä markkinoinnin ja tuotannon välillä. Hankkeen tuloksena pe-
rustettiin yhteinen ilmoitustiimi, ja kirjatyöntekijöille tuli mahdollisuus saada 
provisiota heidän hankkimistaan ilmoituksista. Yksi kirjatyöntekijä ryhtyi myös 
kuvaamaan toimittajien rinnalla – tosin satunnaisesti. 

Kehittämishankkeen siirtyessä käsittelemään journalistista työtä ja sen si-
sältöä muutoksia vastusti päätoimittaja, joka ei juurikaan nähnyt parantamisen 
tarvetta lehdessä. Hän halusi pitää päätösvallan sisällöstä itsellään. Lehteen 
kuitenkin ideoitiin joitain uusia juttutyyppejä ja kesäasukkaille tarkoitettu ke-
sänumero. Toimittajat olisivat halunneet tehdä enemmän myös kriittisiä ja ana-
lyyttisiä juttuja alueen asioista ja jättää paikalliset pikku-uutiset vähemmälle. 
Päätoimittajan mielestä lehden tehtävänä oli pitää yllä positiivista mielikuvaa 
alueen asioista ja hänen mukaansa ihmiset haluavat lukea paikallisia ja positii-
visia uutisia –  esimerkiksi kyläjuhlista tai syntymäpäivistä.

”Sanomalehden” verkkosivustoa uudistettaessa käytiin kiivastakin kes-
kustelua siitä, laskisiko verkkosisällön laatu ja kuinka tyhmiä verkon oletetut 
lukijat olisivat paperilehden hyvätuloiseen lukijakuntaan verrattuna. Samoin 
lukijoiden mahdollisuus kommentoida uutisjuttuja verkossa herätti runsaasti 
harmistusta. Toimitus oli hyvin tietoinen lehden kireästä taloudellisesta tilan-
teesta ja talossa oli käyty useita yt-neuvotteluja ja henkilöstön määrä oli vuosi-
en varrella vähentynyt noin puoleen.

Toimitukseen muodostui aluksi kaksi eri leiriä. Osa ymmärsi ja jopa innos-
tui verkkojournalismin mahdollisuuksista tavoittaa aikaisempaa huomattavasti 
enemmän lukijoita ja luoda uudenlaista visuaalista journalismia. Osa halusi jat-
kaa entiseen tapaan ja tehdä lehteen juttuja itse valitsemistaan aiheista silloin 
kuin itse halusivat. Kärjistetysti osa toimittajista oli sitä mieltä, että jos lukijat 
eivät enää olleet kiinnostuneita lehdestä,  niin se oli lukijoiden ongelma, ei toi-
mittajien.

Tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyi päätoimittajan aloitteesta. Yrityk-
sen johto oli antanut hänelle tehtäväksi vähentää radikaalisti lehden tappioita. 
Verkon uudistamisella haluttiin nostaa kävijämäärä kymmenistä tuhansista sa-
toihin tuhansiin ja siinä onnistuttiin jo ensimmäisen vuoden aikana. Verkkoa 
lähdettiin suunnittelemaan uutiset ensin verkkoon -konseptilla ja lehdelle pää-
toimittaja oli ajatellut enemmän taustoittavaa ja analyyttisempää roolia.

Uudistuksen yksityiskohdat ja sisällön kehittämisen päätoimittaja jätti me-
diakonseptilaboratorion istuntoihin ja niissä toimituksessa kehittämistä varten 
perustetuille työryhmille.

Verkkouutisoinnin painottaminen herätti aluksi paljon vastustusta. Asian-
tuntijoille kirjoittavat erikoistoimittajat vieroksuivat ajatusta tehdä verkkoon 
”keskeneräisiä” uutisia, joita jatkettaisiin ja täydennettäisiin päivän mittaan. Sa-
moin ajatus lukijoiden tarpeiden ja mielenkiinnon pohtimisesta ja ottamisesta 
huomioon herätti kiivaitakin kannanottoja. Osan mielestä se oli kaupallista ylei-
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sön kosiskelua, toisten mielestä journalismin tehtävänä oli herättää puheenai-
heita ja kiinnostusta. Tärkeitä asioita voitiin heidän mielestään käsitellä kiin-
nostavammalla tavalla ja aktivoida lukijoita tuottamaan omia kommenttejaan 
ja tulkintojaan. 

Verkon uudistus ja sisällön kehittäminen ankkuroitiin uusiin toimenkuviin, 
verkkotoimitukseen ja verkkovuoroihin ja uusiin juttutyyppeihin. Toimituksen 
valtaosa näki verkon mahdollisuudet tavoittaa lukijoita ja hyväksyi ajatuksen 
mallilukija-Elinasta ja hänen kiinnostuksensa herättämisestä toiminnan koh-
teeksi ja käytännön ohjenuoraksi.

Keskeiseksi jännitteeksi kaikissa, paitsi ensimmäisessä tutkimushankkees-
sa, nousi jännite kiinnostavan ja lukijoiden intressejä pohtivan ja rutiininomai-
sen tapahtuma- ja viranomaisuutisoinnin välille. Osa toimittajista näki kaiken 
esittämisen muotoon ja näkökulmien valintaan liittyvän keskustelun journalis-
min väistämättömänä huononemisena.

Helsingin Sanomien kotimaan osastolla digitaalinen sivutaittojärjestelmä 
siirsi vastuun sivujen taitosta ja ulkoasun tuottamisesta ja laadusta sekä tuo-
tantoaikatauluista toimitukseen. Toimituksessa se nähtiin pääasiassa positiivi-
sen ilmiönä ja mahdollisuutena kontrolloida ja kehittää työn laatua koko tuo-
tantoprosessin ajan (Helle 2004). Tämä tulos oli päinvastainen kuin monissa 
amerikkalaisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Underwood (1988, 1993) on yhä 
runsaasti siteerattu journalismin huononemisen kriitikko. Hän on ollut huolis-
saan siitä, voivatko journalismin oikeat arvot – kirjoittamisen taito, tutkimisen 
into, tasapuolisuus tai selkäytimestä nouseva halu korjata vääryyksiä  – säilyä 
kauppatieteen maistereiden johtamissa, markkinavetoisissa toimituksissa (Un-
derwood 1988, 30). 

Hän kritisoi myös visuaalisen suunnittelun korostumista tekstin kustan-
nuksella.

”Kaikki se aika mitä käytän suunnitteluun, ja paketoimiseen ja sen 
yksityiskohtiin on pois uutisten ja niiden sisällön tekemisestä. Se on 
hyvin rapauttava asia. Äitini ei kasvattanut minua sisustussuunnitte
lijaksi. Minä olin kiinnostunut uutisista.” (Underwood 1989, 29)

Keskustelu sisällön ja muodon suhteista on jatkunut Suomessakin (Hujanen, 
2009, Nieminen ja Pantti 2004) ja aihe nousi esille erityisesti ”Erikoislehden” 
keskusteluissa. Siellä keskusteltiin ensin lehden sisällöstä ja tehtävästä: oliko 
se uutislehti vai fanilehti. Sen jälkeen siitä, kuinka paljon huomiota visuaalisuu-
teen pitäisi kiinnittää ja olisiko lukijoiden kiinnostumisen herättäminen yksi 
lehden tavoitteista.

Visuaalisuuden ja lukijoiden kiinnostuksen herättämisen lisäksi kritiikkiä 
on kohdistettu uutistyön tehdasmaistumineen ja rutiinien ohjaamaan journa-
listiseen työhän. Amerikkalainen mediatutkija McManus (1994, 85) on kiinnit-
tänyt huomiota markkinalogiikan tuottamien rutiineihin ongelmiin toimituk-
sissa:
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”Markkinalogiikka ei ole räikeästi esillä uutisorganisaatioiden päivit
täisessä työssä, mutta markkinalogiikan mallin mukaan muotoutuvat 
ne rutiinit, joiden mukaan löydetään uutisarvoiset tapahtumat, miten 
niitä seurataan, tai etsitään tietoja raportoimista varten. Näistä rutii
neista muotoutuu journalistisen kulttuurin päivittäinen ilmentymä – 
yleisesti hyväksytty tapa tuottaa uutisia kussakin mediayrityksessä”.

Pohjoismaisessa journalismitutkimuksessa on tutkittu toimituksellista arkipäi-
vää ja sen johtamista, toimituskulttuuria, toimittajien identiteettiä, toimituksen 
johtamista ja miten ne vaikuttavat työhön ja sen sisältöihin (Löfgren Nilsson 
1999). Nygren (2008, 2010, Kärreman 1996) on pohtinut onko toimittajien am-
mattirooli professionaalistunut vai deprofessionaalistunut. Saman kysymyksen 
herättävät tämän tutkimukset tulokset. Vastaukset vaihtelevat kunkin median 
ja sen historiallisen tilanteen mukaan, mutta ennen kaikkea sen mukaan mitä 
professionaalisuudella tarkoitetaan. Nygren puhuu journalismista semi-pro-
fessiona (emt., 16–19), sillä journalistinen työ ei täytä kaikkia professionaali-
suuden vaatimuksia. Hänelle professionaalisuuden pääkriteeri on se ovatko 
journalistit itsenäisiä ja onko heillä valta määritellä oman työnsä sisältö. Myös 
ammatillinen etiikka ja ammatilliset järjestöt ovat osa professionalismin edelly-
tyksiä (emt., 7). 

Monet tutkijat ovat huomauttaneet, että tällä hetkellä erityisesti interak-
tiivisuus, jatkuva julkaiseminen verkossa ja yhä voimakkaammat kaupalliset 
paineet uhkaavat journalistien itsenäisyyttä (emt., 10, kts. myös Deuze, 2005; 
Singer, 2003, 2007). Olisi kuitenkin otettava huomioon, se, että journalistit tus-
kin koskaan ovat olleet täydellisen itsenäisiä työssään tai täyttäneet ammatilli-
sen ideaalin ihanteita. 1990-luvulla Helland (1995) totesi, että ideaalien ja toi-
mitustyön todellisuuden välillä oli kuilu ja toimituksissa oltiin erimielisiä työn 
tavoitteista. Hellandin (1995) tutkimuksessa toimituksissa avautui rotko (clea-
vage) eri käsitysten välille. Myös Ekström ja Nohrstedt (1996) ovat todenneet 
saman eron ideaalin ja käytännön välillä.

Toiminnan teorian kannalta ideaalin ja arkisen päivittäisen työn päivittäi-
nen jännite ei mitään uutta, sillä kohde on aina tavoite. Se on saavuttamaton 
päämäärä johon pyritään ja jonka toteuttajilla on ristiriitaisia tavoitteita ja ta-
poja tehdä työtä. Toimittajat, kuten ketkä tahansa työntekijät tai asiantuntijat,  
toimivat organisaatiossa sen sääntöjen ja työnjaon alaisina ja johdolla on valtaa 
määritellä työn kohdetta. Tämän jännitteen avaaminen julkiseen keskusteluun 
on yksi kehittämishankkeiden tärkeimmistä tehtävistä.

Journalismin tutkijat ovat kuvanneet vapauden ja organisaation rajoitusten 
välisiä tasoja ammattiroolien kolmella tasolla (kts. Nygren, 2008, 23). Ensim-
mäinen rajoittava taso on journalistien asema päivittäisessä tuotannossa. Siinä 
määritellään sisältö, työn määrä, ja sitä ohjaa myös teknologian muutos. Toinen 
taso koostuu normeista ja rutiineista, jotka syntyvät päivittäisestä työstä. Ne 
ovat Nygrenin mukaan usein ns. hiljaista tietoa eikä niistä toimituksissa juuri-
kaan puhuta ääneen.
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Kolmas taso muodostuu toimittajien tietoisista ideaaleista ja arvoista. 
Nämä tulevat esiin kun toimittajat saadaan puhumaan työstään. Tämä taso kä-
sittää myös organisaation arvot, joita toimittajien odotetaan noudattavan.  Nel-
jäntenä tasona Nygren (emt., 24, 174) mainitsee vielä journalismin yhteiskun-
nallisen tehtävän omanatuntona ja vahtikoirana. Edellä mainitut asiat sisältyvät 
myös toimintajärjestelmän malliin, mutta malli kuvaa em. tasoja ja niiden suh-
teita (kuva 4) käytännön päivittäisessä työssä historiallisesti muuttuvina ja si-
säisesti ristiriitaisina.

Ongelmallista journalismin professionaalisuuden ja uhanalaisuuden kri-
tiikin sisällössä on se, että se vain sanomalehtien (tai television) uutisjourna-
lismi on journalismia. Aikakauslehdillä ei tässä keskustelussa ole ollut sijaa. 
Tässä tutkimuksessa on tarkemmin esitelty  yhden aikakauslehden muutos ke-
hittämishankkeen myötä. Markkinalogiikka ja työn organisoinnin paine tulivat 
sielläkin näkyviin. Artikkelissa 7 käsiteltiin 12:ssa aikakauslehdessä muutosta 
suunnittelevaan ja editoivaan työtapaan. Kysymys siitä onko kyseessä työn kur-
jistuminen vai lukijoille tarjottava parempi sisältö vaatisi myös sisällön ja sen 
vastaanoton tutkimusta. Toimitusten keskusteluissa suurin osa esiteltyjen tut-
kimushankkeen osallistujista halusi parantaa journalismin tasoa ja ottaa huo-
mioon myös lukijoiden tarpeet ja intressit. Voi sanoa, että sekä printissä että 
verkossa on tapahtumassa selkeä siirtymä toimittajien hallussa olevasta mää-
räysvallasta sisältöön lukijoita tarpeita ja intressejä huomioon ottavampaan 
suuntaan. Tutkimushankkeista ei voida kuitenkaan vetää sitä johtopäätöstä, 
että kyse olisi viihteellisyyden lisäämisestä vaan enemmänkin aihevalinnoista, 
juttujen näkökulmista ja esittämisen muodoista. Missään esitellyssä kehittä-
mishankkeessa juttujen aihepiiri ei radikaalisti muuttunut.

Tutkimuksessa kuvatuissa hankkeissa nousee esiin sekä median tuottami-
sen markkinalogiikka että byrokraattinen, toiminnan rationalisoinnin logiikka 
ja niiden vaikutus toimitustyöhön. Se ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, ett-
eikö toimittajilla olisi mahdollisuutta vaikuttaa työnsä sisältöön ja työtapaan. 
Muutos- ja mediakonseptilaboratoriot ovat olleet tapa antaa tila ja paikka kes-
kusteluille. Toimituksilla on yhä edelleen mahdollisuus määritellä oman työnsä 
sisältöä ja toimintatapaa joko tiukempien tai väljempien taloudellisten tai ide-
ologisten reunaehtojen puitteissa. 

Nygren (2010, 273–276) kuvaakin journalistisen työn muutosta erisuun-
taisten kehityssuuntien samanaikaisina ja keskenään vastakkaisina ilmentymi-
nä. Ensinnäkin digitalisoinnin myötä on tullut uusia luovia sisällön tuottamisen 
tapoja, mutta toisaalta formatointi (tai konseptointi) on lisääntynyt. Verkkodes-
keissä istutaan yhä enemmän kirjoituspöydän ääressä, mutta samalla teknolo-
gia on mahdollistanut suuremman liikkuvuuden ja juttujen lähettämisen mistä 
maailmankolkasta tahansa. Jatkuva julkaiseminen verkossa estää syvällisem-
män paneutumisen juttuihin, mutta toisaalta verkon avulla voidaan lähdekri-
tiikkiä ja lähteiden laajuutta lisätä. 
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Monet journalistit ja tutkijat kokevat interaktiivisen journalistien ja lukijoi-
den osallistumisen sisällön kommentointiin ja sisällön tuotantoon kaventavan 
omaa toimintavapauttaan ja päätösvaltaansa. Toisaalta voisi kysyä eikö kansa-
laisten osallistuminen julkiseen keskusteluun ja sekä journalistien että päätök-
sentekijöiden kritiikki lisää demokraattista yhteiskunnallista keskustelua.

Toimituksellisen työn muutos näyttäytyy tässä tutkimuksissa monimuo-
toisena, paikallisesti ja ajallisesti määrittyneenä. Yleistäminen eri medioiden, 
mediaorganisaatioiden ja yhteiskunnallisten tilanteiden tuottamien erojen ken-
tässä on hävittää paikalliset erot ja kokemukset muutoksesta. Siksi tarvitaan 
enemmän ja jatkuvaa yksityiskohtaista analyysia työn ja journalismin muutok-
sista. Siihen keskusteluun tämä tutkimus tuo oman lisänsä.

9.2.2 Käsitteet ja kehittämisen menetelmät 
tutkimushankkeissa

Tutkimuksessa on käytetty kolmea tutkimus- ja kehittämismenetelmää:
1. muutoslaboratorio (kts. artikkeli 1 ja luvut 3 ja 4)
2. mediakonseptilaboratorio (kts. artikkelit 4 ja 6 sekä luvut 7 ja 8)
3. kehittämisvuoropuhelu (kts. artikkeli 2)

Toiminnan teorian käsitteiden ja välineiden mahdollinen anti journalismin tut-
kimukselle ja kehittämiselle muodosti toisen tutkimuskysymyksen. Aiemmissa 
luvuissa olen kuvannut miten käsitteitä on käytetty ja mitä tietoja niiden avulla 
on saatu journalismin muutoksista tutkimuskohteista. Toisena juonena kulkee 
kysymys miten käsitteitä on käytetty journalistisen työn kehittämishankkeissa 
ja millä seuraamuksilla. Ja kolmas kertomus kuvaa muutoslaboratoriomenetel-
män kehittämistä media-alalle sopivaksi tutkimus- ja kehittämismenetelmäksi.

Toiminnan teoriassa inhimillinen toiminta nähdään kollektiivisena, tavoit-
teellisena, historiallisesti  kehittyneenä, moniäänisenä ja materiaalisesti välit-
tyneenä. Tätä monimuotoisuutta pyritään kehittämishankkeissa kuvaamaan 
ja mallintamaan erilaisilla käsitteillä ja kaavioilla. Toiminnan teorian arvojen 
mukaan toimijat ja asiakkaat itse, tutkijoiden avustamana, tutkivat, pohtivat ja 
kehittävät toimintaa. Tutkijoilla on aktiivinen rooli, sillä he rakentavat paikkaa 
ja aikaa systemaattiselle teorian ja käytännön vuoropuheluun perustuvalle ke-
hittämiselle.

Toiminnan teorian ja toimintajärjestelmän mallin avulla toimintaa tarkas-
tellaan systeemisenä, eri toimijoiden ja intressien kokonaisuudesta koostuva-
na tavoitteellisena ja samalla sisäisesti ristiriitaisena toimintana. Toimintajär-
jestelmän malli nostaa tutkimuksen fokuksen yksilöiden toiminnasta heidän 
tarkasteluunsa osana organisatorista ja kulttuurista kontekstia. Materiaalinen 
välittyneisyys, esimerkiksi digitaalinen teknologia , on ollut keskeinen niin me-
diasisältöjen, tuottamisen prosessien ja mediakäytön muutosten takana.
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Toimitustyön muutosta on vaikea selittää ja ymmärtää tarkastelemalla 
vain yksittäistä henkilöä ja hänen työtään. Mediatuotteet syntyvät monimut-
kaisessa ja -tasoisessa toiminnassa, jossa sovitellaan yhteen sisällön tuottajien 
ja yleisöjen erilaisia intressejä. Lisäksi tulisi tarkastella myös yhteiskunnallisia 
olosuhteita ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia osallistua keskusteluun ja 
päätöksen tekoon heitä koskevissa päätöksissä. Kuviota sekoittaa ja monimut-
kaistaa vielä käyttäjien tuottaman sisällön voimakas kasvu ja käyttö verkossa. 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastaan siis, että toiminnan teoria tarjoaa 
käsitteitä analysoida ja kehittää toimituksellista työstä ja journalistista sisältöä, 
kuten aiemmissa luvuissa on osoitettu. Jokainen muutoslaboratoriomenetel-
mään perustuva tutkimus- ja kehittämishankkeen sisältö rakennetaan kussakin 
organisaatiossa omanlaisekseen toimijoiden ja tutkijoiden yhteistyössä. Keskei-
sen struktuurin muodostaa kuitenkin laboratorioistuntojen rakenne, joka alkaa 
toiminnan kohteen analyysista ja sen kriittisestä tarkastelusta edeten häiriöi-
den ja ristiriitojen analyysin kautta uuden toiminnan lähikehityksen vyöhyk-
keen eri mahdollisuuksien analyysiin. Sen jälkeen kokeillaan ja vakiinnutetaan 
uutta toimintamallia.

Toiminnan teorian keskeisistä peruskäsitteistä olen tässä tutkimuksessa 
eniten hyödyntänyt (kts. luvut 4 ja 5) toimintajärjestelmän, toiminnan kohteen 
sekä ristiriidan ja häiriöiden käsitteitä. Näitä kaikkia käsitteitä on hyödynnetty 
yllämainituissa kolmessa menetelmässä.

Muutoslaboratorio ja mediakonseptilaboratorio koostuvat noin 10 istun-
non sarjasta, jossa käydään läpi työn keskeisiä muutoksia, työprosesseja ja toi-
minnan kohdetta. Kehittämisvuoropuhelussa (artikkeli 2) tavoitteena on myös 
käsitellä työn pulmakohtia. Toimijat haastattelevat toinen toistaan kussakin 
hankkeessa tutkijoiden rakentamien haastattelukysymysten pohjalta ja muo-
toilevat itselleen kehittämistehtävät, jotka liittyvät organisaation ja oman toi-
minnan kehittämiseen.

Toiminnan kohteen analyysissa ja kehittämisessä lisättiin mediakonsep-
tilaboratoriossa useita journalistiseen työhön liittyviä käsitteitä kuten media-
konsepti, mallilukija, sivukartta, juttutyyppi jne. Näitä käsitteitä käytettiin myös 
välineinä uuden kohteen ja toimintatavan ankkurointiin päivittäisiksi teoiksi. 
Ne on esitelty tarkemmin luvuissa 6 ja 7 ja artikkelissa 6. Helsingin Sanomien 
muutoslaboratoriossa sen sijaan ei ehditty paneuduttu journalistisen sisällön 
tuottamisen tapoihin, mutta koko toimitus koulutettiin muutoslaboratorion 
jälkeen narratiiviseen ja analyyttiseen journalistiseen kirjoittamiseen. Muutos-
laboratoriossa pääpaino oli kehittää toiminnan teorian käsitteitä ja niihin pe-
rustuvia välineitä toiminnan analysoimiseksi. 

Toiminnan kohteen kriittinen tarkastelu on ekspansiivisen oppimisen pe-
rusta. Haastatteluissa ja kehittämisistunnoissa selvisi kuinka erilaisia käsityksiä 
kunkin toimituksen sisällä vallitsi siitä minkälaista journalismia, kenelle, miten 
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ja miksi pitäisi tarjota. Erilaiset käsitykset jäljitettiin historiallisen analyysin 
avulla liittyviksi journalismin murrosvaiheisiin. Ne liittyivät jännitteeseen asia- 
tai uutisjournalismin ja toisaalta lukijoita kiinnostavan journalistisen sisällön ja 
muodon välillä. Keskeiseksi tutkimuskysymykseksi nousi myös jännite lukijoi-
den tarpeiden ja intressien huomioon ottamisesta journalistisessa työssä ja sen 
suhde perinteiseen toimittajien päätösvallassa olevan sisällön tuottamiseen. 
Keskustelua asiasta viritettiin mallilukijan käsitteen avulla.

Häiriöiden ja työprosessianalyysin avulla mallinnettiin työprosessien on-
gelmakohtia ja syitä. Kaikissa kehittämishankkeissa työn johtamisen suun-
nitelmallisuus muodostui kehittämiskohteeksi. Toimituksissa kehitettiin 
työprosesseja ja organisaation osien yhteistyötä, työvuorojärjestelmää, suun-
nittelukokouksia ja vuosikelloa, kirjoittamien tapoja ja visuaalisuutta.

Mediakonseptin käsite kehitettiin Virkkusen (2002, 2004) toimintakon-
septin käsitteen pohjalta. Mediakonsepti koostuu kolmesta tasosta: toiminnan 
tavoitteista ja arvoista sekä lukijoiden tarpeista. Toinen taso muodostuu  toi-
minnan organisoinnin ja sisällön arkkitehtuurista. Kolmannelle tasolla tarkas-
tellaan päivittäisen työn käytäntöjä ja journalistisen sisällön tuottamisen kei-
noja (kts. luku 7).

Mallilukijan käsitettä kehitettiin kirjallisuuden tutkimuksen ja narratolo-
gian sisäislukija-käsitteen pohjalta (kts. luku 6.) kuvaamaan fiktiivistä henkilöä, 
jolle toimitus antoi nimen sekä erilaisia elämäntilanteita ja elämäntyylejä ku-
vaavia luonnehdintoja. Esimerkiksi ”Erikoislehdessä” mallilukijaksi toimitus ja 
markkinointi loivat 28-vuotiaan Tonin, joka oli aihealueen fani ja seurasi lajia 
monista eri välineistä. Määritelmän mukaan hän halusi lukea sankaritarinoita 
pelaajista, mutta hyödynsi myös lehden erilaisia tilastoja paikallisen pubin kes-
kusteluissa.

Tutkimuksessa on käytetty kolmea kulttuurihistorialliseen toiminnan teo-
riaan perustuvaa interventiomenetelmää: muutoslaboratoriota ja siihen perus-
tuvaa mediakonseptilaboratoriota sekä kehitysvuoropuhelua. Niiden keskeisiä 
käsitteitä ja välineitä sekä tuloksia valotetaan alla olevassa taulukossa neljän 
kehittämishankkeen kautta.
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Taulukko 12. Tutkimus ja kehittämishankkeen keskeiset käsitteet ja tulokset.

Tutkimuksen 
ja kehittämi
sen kohde

Keskeiset käsitteet  
ja välineet

Keskeiset havainnot ja tulokset

Muutos
laboratorio 
Helsingin Sano
missa

Toimintajärjestelmä.
Toiminnan kohde.
Lähikehityksen vyöhyke.
Ristiriidat ja häiriöt.
Ekspansiivinen oppiminen.
Toiminnan materiaalinen 
välittyneisyys.
Toiminnan historian ana
lyysi.
Työprosessin analyysi.

Tekniikka muutti työtä ja työnjakoa, tuo
tantovastuu tuli toimitukseen.
Journalismin kohde oli ristiriitainen.
Episteeminen ja praktinen kohde ovat 
yhteen kietoutuneita. 
Muutoksen sitominen uuteen kohteeseen 
ja sääntöihin. 
yksilöllisen työn asemasta. 
Häiriöt kuvaavat ristiriitoja ja muutosta.
Muutoksen vakiinnuttaminen uusilla 
välineillä (iltatiimit, kommandoryhmät, 
työvuorot, seinätaulut).
Ihmisläheinen ”yhteiskunnallinen journa
lismi” objektiivisuuden ideaalin tilalle.
Suunnittelevan työtavan käyttöönotto.
Uusia juttutyyppejä ja kirjoittamisen 
tapoja.
Yhteistyötä oman osaston ulkopuolella.

Mediakonsepti
laboratorio 
Erikoislehdessä

Mediakonsepti ja sen tasot.
Mallilukija.
Historiallinen analyysi.
Työaikaanalyysi.
Työprosessin analyysi.
Lukijatutkimukset.
Siirtymä käsityöstä massa
räätälöintiin.
Vuosikello.

Taloudelliset paineet muutoksen taustal
la, ei teknologia.
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Muutoslaboratorion ja mediakonseptilaboratorion keskeiset erot näkyvät yllä 
olevassa taulukossa tarkastelemalla keskeisiä käytettyjä käsitteitä ja välineitä 
sekä kehittämishankkeen tuloksia. Muutoslaboratoriossa käytettiin sen pilotti-
luonteesta johtuen paljon toiminnanteorian peruskäsitteitä ja paneuduttiin 
enemmän työprosessin hiomiseen kuin journalistisen sisällön ja sen tuottami-
sen yksityiskohtiin. Mediakonseptilaboratorioissa ”Sanomalehdessä” ja ”Eri-
koislehdessä” otettiin käyttöön useita journalistiseen työhön ja journalismin 
sisältöön liittyviä käsitteitä kuten mallilukija, sivukartta, juttutyyppi jne. 

Aiemmissa luvuissa esitettyjen tulostan pohjalta tulkitsen, että toiminnan 
teorian käsitteet ja välineet mahdollistivat syvällisen ja moniäänisen analyysin 
ja keskustelun journalistisen työn käytännöistä ja ristiriidoista. Laboratoriois-
tunnoissa käytetyillä välineillä haastettiin ja avattiin työn itsestään selvyydet ja 
rutiinit. Istunnoissa päästiin näin avaamaan toiminnan kohdetta konkreettise-
na ja muuttuvana käsitteenä ja toimintana.

Tulkintani on se, että käyttämällä journalistiseen työhön läheisesti liittyviä 
käsitteitä ja välineitä päästiin kehittämisen kohteen eli journalismin ja journa-
listisen työn konkreettisen analyysiin ja kehittämiseen nopeammin kuin pitäy-
tymällä toiminnan teorian peruskäsitteissä. Samalla tavalla esimerkiksi tervey-
denhuollon muutoslaboratoriossa on kehitetty sen toimintaa kuvaavia malleja 
ja käsitteitä (Engeström ja Virkkunen, 2007a; Kerosuo, 2007). 

9.3 Tutkimuksen ja kehittämisen arviointia

Laadullisessa tutkimuksessa tulosten oikeellisuuden tai luotettavuuden ar-
viointi ei ole vain loppupäätelmä, joka varmistetaan tilastollisella analyysillä, 
vaan arviointi on tavalla tai toisella osa tutkimusprosessia (Denzin ja Lincoln, 
1998; Kvale, 1995; Lincoln ja Guba, 2000). Esimerkiksi muutoslaboratorion 
kokouksissa liikutaan käytännön ongelmien ja teoreettisten tulkintojen välillä, 
toimijoiden ja tutkijoiden kanssa yhteisesti keskustellen ja muokaten malleja, 
teorioita ja tulkintoja. Tutkijoiden tarjoamiin teorioihin ja malleihin ja ehdotuk-
siin tulee välittömästi palaute tutkittavilta.

Kehittämis- ja tutkimusprojekteja arvioitaessa on hyvä tehdä ero pätevyy-
den (validity) ja luotettavuuden/toistettavuuden(reliability) välillä. Jälkimmäi-
sellä tarkoitetaan luonnontieteistä periytyvässä tutkimustraditiossa sitä, että 
koe voidaan toistaa ja saada uudelleen täsmälleen sama tulos. Mutta miten se 
on sovellettavissa ihmisten toiminnan tutkimiseen, jossa konteksti ja osallistu-
jat vaihtelevat, kysyvät kriitikot. 

Tulosten pätevyyttä/validiteettia arvioitaessa pohditaan tutkimuskysy-
myksen merkittävyyttä ja kertovatko tulokset tutkimuskysymyksen kannalta 
relevantteja asioita. Ensin olisi siis kysyttävä mitä ja miksi on tutkittu. Vasta sen 
jälkeen voidaan arvioida miten on onnistuttu.
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Myös Eskola ja Suoranta (2003) korostavat, että laadullisessa tutkimuk-
sessa luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. He ovat määri-
telleet laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit neljään pääryhmään 
(emt., 211–2).

1. Uskottavuus tarkoittaa sitä, vastaavatko tutkijan käsitteellistykset ja tul-
kinta tutkittavien käsityksiä.

2. Siirrettävyys (tietyissä tilanteissa). Se on kuitenkin laadullisessa tutki-
muksessa ongelmallinen käsite. 

3. Varmuus, jota arvioitaessa otetaan huomioon myös tutkijan ennakko-
odotukset.

4. Vahvistavuus, saavatko tulkinnat vahvistusta toisista vastaavaa ilmiötä 
tarkastelleista tutkimuksista.

Muutos- ja mediakonseptilaboratorioiden tarkalla kuvauksella ja vertaamalla 
niitä muihin journalismitutkimuksiin olen pyrkinyt vastaamaan näihin vaati-
muksiin

Kvale (1995) on yrittänyt purkaa koko perinteistä jakoa validiteettiin, luo-
tettavuuden ja yleistämisen välillä, palauttamalla keskustelun arkisen kielen 
ja sosiaalisen kanssakäymisen tasolle. Postmodernista perspektiivistä katsoen 
on monenlaisia tietämisen tapoja ja moninaisia totuuksia, kun taas perinteinen 
tieteellinen keskustelu vetää tiukan rajan totuuden ja epätoden välille. Kvale si-
teeraa feministitutkija Latheria (1993; 2001) jonka mukaan validiteetti voitai-
siin unohtaa vanhentuneena käsitteenä. Lather ehdottaa validiteetti-käsitteelle 
uutta sisältöä, joka innostaisi ja toisi ironiaa keskusteluun tutkimuksen validi-
teetista.

Kvale (emt.) ei itse kuitenkaan halua mennä niin pitkälle kuin Lather, vaan 
liittää validiteettikeskustelun sosiaalisessa kanssakäymisessä käytävään kes-
kusteluun todistajien, dokumenttien ja argumenttien validiteetista. Hän ei ole 
validiteetin kapean tulkinnan kannalla, jossa kysytään mittaavatko mittarit sitä, 
mitä niiden oli tarkoitus mitata. Sen sijaan hän liittää validiteettikeskustelun 
filosofiseen keskusteluun totuudesta ja sen kolmeen totuuskriteeriin: korres-
ponssiin, koherenssiin ja käytännössä sovellettavuuteen. 

Korresponssikriteeri vertaa tietoväitteitä objektiiviseen todellisuuteen. Ko-
herenssi taas liitää totuuden tietoväitteiden sisäiseen logiikkaan. Pragmaatti-
nen totuusteoria puolestaan tarkastelee totuutta suhteessa tietoväitteiden käy-
tännöllisiin seuraamuksiin.

Kvale sanoo olevansa Rortyn kanssa samaa mieltä siitä, että tieto syntyy 
henkilöiden välisessä kommunikaatiossa, ja totuus konstruoidaan dialogissa. 
Validi tieto rakentuu ristiriitaisista tulkinnoista ja toiminnan mahdollisuuksis-
ta, joista keskustellaan ja neuvotellaan yhteisön jäsenten välillä. Tiedon kritee-
riksi muotoutuu sen kyky saada aikaan tekoja. 
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Kvale jakaa validiteetin kolmen tasoon. Ensimmäisenä on tutkijan pätevyys 
käytännön työssä, kyky käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja analysoida ja 
perustella tuloksia uskottavasti. Toinen kriteeri, pragmaattinen validiteetti 
tarkastelee miten tutkimus on onnistunut tuottamaan uusia tekemisen tapoja 
tutkittavassa yhteisössä. Kvale siteeraa Marxia (1984/1845), joka toisessa Feu-
erbach teesissään totesi, että kysymys totuudesta ei ole teoreettinen vaan prak-
tinen kysymys. Pragmaattisen validiteetti sisältää kaksi arvioinnin tasoa: liitty-
kö tietoväitteeseen myös tekoja tai aikaansaako se tekoja. Esimerkiksi liittyykö 
haastatteluissa esitettyihin mielipiteisiin myös niitä tukevia tekoja, tai seuraako 
tutkimuksesta käytännössä uusia toimintatapoja. 

Kolmas, eli kommunikatiivinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen validi-
teetin pohtimista sekä tiedeyhteisön että muiden yhteisöjen sisäisissä keskus-
teluissa, kirjoitettujen raporttien tai tutkimuksen pohjalta. 

Alvesson ja Sköldberg (2000) korostavat empiirisen tutkimuksen merki-
tystä siksi, että se antaa arvon tutkimuskohteiden subjektiiviselle merkityksel-
le ja haastateltavien kokemuksille monimutkaisesta sosiaalisesta maailmasta. 
Alvessonin (1999) mukaan meidän täytyy antaa tutkimuksessa tilaa tietäville 
subjekteille ja sanoa jotakin tietoon perustuvaa ja pohdittua heidän kokemuk-
sistaan ja sosiaalisista käytännöistään.

Tutkimus ja sen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi on siis empiirinen 
kysymys, jonka arviointiin muutos- ja mediakonseptilaboratorioiden kulkua 
ja keskusteluja koskevat luvut tarjoavat lukijalle mahdollisuuden. Toiminnan 
teoriaan perustuvan kehittämisen tarkoitus on saada toimijat keskustelemaan 
toiminnan muutoksesta ja saada aikaan toimijoiden hahmottelemia muutoksia. 
Niitä kehittämishankkeiden seurauksena saatiin aikaan. Tärkeä kysymys kui-
tenkin on miten kestävää muutos on tai leviääkö se organisaation muihin osiin. 
Tähän kysymykseen ei tutkimuksessa ole voitu vastata kuin vuoden mittaiselta 
ajanjaksolta kehittämisen jälkeen. 

9.3.1 Kehittämisestä, leviämisestä ja kestävyydestä

Työelämän kehittämishankkeen muutoksia arvioitaessa tarvitaan monen ta-
soista arviointia. Muutoksen arvioinnissa olisi pystyttävä vastaamaan ainakin 
seuraaviin kysymyksiin: 

1. Toiminnan kohteeseen liittyvät muutokset toimintajärjestelmän tasolla.
2. Yhteisen toiminnan uudet tavat ja välineet.
3. Työssä tapahtuvat muutokset yksilöiden toiminnan tasolla.
4. Kehittämismenetelmän ja sen välineiden toimivuuden arviointi.

Sen lisäksi on tärkeää arvioida myös:
5. Mitkä olivat kehitettävän työyhteisön ja työtoiminnan historialliset kehi-

tysvaiheet.
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6. Muutoksen jatkuvuus eli miten työ jatkaa muuttumistaan kehittämisin-
tervention jälkeen.

7. Tuleeko kehittämisestä jatkuva työtapa, jäävätkö kehittämisen välineet 
työpaikan omaan käyttöön.

8. Kehittämismenetelmän leviäminen laajempaan käyttöön.

Tutkimuksen raportoinnissa ole pyrkinyt vastaamaan edellä oleviin kysymyk-
siin. Tosin tarkkaa analyysia yksilöiden toiminnan muutoksista ei ole tehty. 
Kaavaillut muutokset ja niiden tuottamiseksi tarvittavat yksilöiden teot näky-
vät median sisällössä ja työskentelyn tukemiseksi rakennetuissa välineissä, esi-
merkiksi uusissa vuorojärjestelmissä ja systemaattisimmissa suunnittelupro-
sesseissa.

Kehittävän työntutkimuksen teorian yksi keskeinen väittämä on, että kehi-
tys pitäisi nähdä kollektiivisena muutoksena eikä pelkästään yksilöiden muut-
tumisena. Lisäksi kehitys nähdään horisontaalisena liikkeenä ja rajojen ylittä-
misenä, ei vain eri tasoilla liikkuvana ylhäältä alaspäin annettuna muutoksena. 
Engeström (1996a) käyttää esimerkkinä muutoksen monimuotoisuudesta esi-
merkkinä Peter Hoegin (1994) kirjaa ”Rajatapaukset” ja kirjoittaa: 

”Vygotskyn ja Piagetin teoriat kehityksen harmonisesta luonteesta 
kohtaavat todellisuuden usein myrskyisän ja jopa tuhoisan muutos
prosessin...Todennäköisesti kehitys tarkoittaa sekä positiivisen ja tu
hoisan, yksilöllisen ja kollektiivisen, vertikaalisen ja horisontaalisen 
yhdistymistä.”

Hoegin kirja nostaa esiin kysymyksen: entäpä jos muutos onkin väkivaltaista, 
kesken jäävää, taantuvaa, ulkopuolelta saneltua, marginalisoivaa, ristiriitaista, 
ilman yhteistä tavoitetta.

Media-alalla esimerkki myrskyisästä muutosprosessista löytyy Englannis-
sa kun Sun-lehden perinteisen työnjaon murtaminen uuden teknologian tieltä 
sai dramaattisia muotoja vuonna 1986. Toimittajia kuljetettiin busseilla töihin 
huutavien mielenosoittajien, poliisien ja piikkilanka-aitojen välistä useita kuu-
kausia, kun Rubert Murdoch päätti murskata ammattiliittojen vallan omista-
missaan lehdissään (Marjoribanks, 2003). 

Englannin esimerkin valossa kehitys voidaan siis nähdä kirjatyöntekijöiden 
kannalta tuhoisana vanhan toimintatavan hylkäämisenä, mutta johdon kannalta 
onnistuneena rationalisointina ja ammattiyhdistysliikkeen vallan murtamisena.

Dramaattinen käänne tapahtui myös ”Erikoislehden” muutosprosessis-
sa, kun mediayrityksen johto päätti irtisanoa päätoimittajan muutoksen hi-
taan etenemisen vuoksi kesken kehittämishankkeen. Yksilön kannalta tilanne 
oli traaginen, mutta toiminnan kehittämisen ja muun toimituksen kannalta se 
poisti keskeisen muutoksen esteen. 

Erilaiset näkökulmat muutokseen pitävätkin sisällään yksilöiden ja organi-
saation erilaiset tai ristiriitaiset edut. Kehittämismenetelmiä erottelee keskei-
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sesti se, nähdäänkö kehitys johdon yksityiskohtaisesti määrittelemien tavoit-
teiden saavuttamisena vai onko mahdollista käydä alhaalta ylöspäin lähtevää 
keskustelua työstä ja sen tavoitteista.

Kehittäminen-sana on ladattu täyteen erilaisia merkityksiä ja usein muu-
tosta katsotaan jonkin ideaalisen toiminnan linssien läpi. Toiminnan teoriassa 
käytetään termiä lähikehityksen vyöhyke kuvaaman sitä mahdollisuuksien kir-
joa, joka näkyy mahdollisen uuden toimintatavan erilaisina polkuina ja maas-
toina. Maastoa voidaan tutkia ja tehdä sinne polkuja, mutta siellä ei ole ennalta 
määritelty tietä, jota pitkin voidaan kulkea (Cussins, 1992). Muutokseen liittyy 
aina yksilöiden tunteita ja pelkoja, jotka voivat ehkäistä astumista tuntemat-
tomille poluille. Engeströmin mukaan muutokset vakiintuvat poluiksi ja teiksi 
vähitellen kolmen prosessin kautta. Muutoksissa esiintyy kriittisiä konflikteja, 
jotka voivat estää tai muuttaa kehittymisen vaihtoehtoja. Muutos tarvitsee toi-
mijoiden toimintamahdollisuuksien (agency) lisääntymistä ja sitä, että joku tai 
jotkut ottavat vastuun muutoksen etenemisestä. Kolmanneksi muutos vakiin-
nutetaan välineisiin ja käsitteisiin (Engeström, 2009, 212–213).

Aiemmissa luvuissa kuvatuissa muutos- ja mediakonseptilaboratorioissa 
rakennettiin toimituksille tila pohtia kriittisesti omaa työtään ja sen kohdetta. 
Engeström korostaa, että tutkijat tai kehittäjät eivät saisi määritellä etukäteen 
kehittämisen suuntaa tai muutoksen yksityiskohtia (emt., 319–21). Muutos- 
ja mediakonseptilaboratorioissa tutkijat eivät anna valmiita malleja tai konk-
reettisia toimintaohjeita muutoksen toteuttamisen suunnasta tai sisällöstä. 
He kuitenkin tuovat toimijoiden keskustelun avuksi ja ohjaamiseksi malleja ja 
käsitteitä. Esimerkiksi toimintajärjestelmän malli ohjaa työn systemaattiseen 
analyysiin ja pois usein esiintyvästä tavasta kiinnittää huomio vain yksilöiden 
toimintaan tai osaamiseen. Fokusoituminen jännitteisiin, häiriöihin ja ristirii-
toihin voi osallistujista tuntua ikävämmältä kuin yhteisten visioiden ja tavoit-
teiden luominen. Mutta jos työyhteisössä ei ymmärretä nykyistä työtapaa ja sen 
ongelmia sekä niiden syitä, muutosta on vaikea toteuttaa.

Oman työn ja organisaation toiminnan kohteen kriittinen tarkastelu on 
keskeinen osa toiminnan teorian kehittämishankkeita. Kohde ja sen arvot ovat 
kiteytyneet usein ääneen lausumattomiksi säännöiksi toimintatapoihin ja rutii-
neihin. Ne ovat muotoutuneet itsestään selvyyksiksi, joista on usein vaikea kes-
kustella käsitteiden puutteen takia. Kohdetta arvioidessa ja kehitettäessä toimi-
joiden ammatti-identiteetti ja osaaminen asettuvat myös alttiiksi kritiikille ja 
se voi aiheuttaa ankaraa vastustusta, kuten ”Erikoislehden” esimerkki osoittaa. 
Toisaalta sielläkin toimituksen enemmistö kannatti muutoksia journalistiseen 
sisältöön ja työprosesseihin. Helsingin Sanomien toimitus lähti oma-aloitteises-
ti muuttamaan journalistista sisältöä, mutta tätäkin käännettä pohjustettiin tut-
kijoiden tuomilla välineillä eli toimintajärjestelmän mallilla, johon toimituksen 
fläppitauluille kirjaamat ongelmat ja häiriöt listattiin. Mallista näkyi selvästi, 
että valtaosa ongelmista liittyi toiminnan kohteeseen (Helle 2004). 
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Mallilukijan käsite oli keskeinen toiminnan kohteen kehittämisessä käy-
tetty väline mediakonseptilaboratorioissa. Se tuotiin tutkijoiden toimesta 
välineeksi kohteen määrittelemiseksi. Mallilukijan määrittely annettiin toi-
mitukselle, mutta tutkijat pitivät kiinni siitä, että se olisi istuntojen tuloksena 
määriteltävä. Mallilukijan hahmo oli toimituksen päätettävissä. Mallilukijan 
käsitteen käyttö on myös arvovalintana, koska se lähtee siitä ajatuksesta, että 
journalismin keskeinen tehtävä on tehdä sisällöstä niin kiinnostavaa, että sitä 
luetaan. Ilman sitä eivät myöskään kriittisten mediatutkijoiden ajatukset jour-
nalismin ideaalimallista, yhteiskunnallisesta tehtävästä demokratian edistäjänä 
ja vallan vahtikoiran roolista toteudu. Ja nuo tavoitteethan perustuvat myös tut-
kijoiden arvoihin. 

Muutoksiin ja kehittämishankkeisiin liittyy väistämättä se, että asioista ol-
laan eri mieltä ja käytetään erilaisia strategioita omien mielipiteiden ajamiseen. 
Long (2000, 233) toteaa, että paikalliset toimijat yrittävät aina vaikuttaa kehit-
tämisinterventiohin yrittämällä vastustaa niitä tai ohjata niiden suuntaa halua-
mallaan tavalla (kts. Kontinen, 2007). Tämä tilanne tuli selkeästi esiin ”Erikois-
lehden” mediakonseptilaboratoriossa, jossa päätoimittaja ja toimitussihteeri 
vastustivat muutosta. Tutkimus- ja kehittämishankkeita ei toiminnan teorian 
näkökulmasta pitäisikään arvioida sen mukaan, että saavutetaanko yksimieli-
nen visio vaan pikemminkin sen mukaan miten paljon häiriöitä ja erimielisyyk-
siä pystytään tuomaan avoimeen keskusteluun ja ratkaisujen kohteeksi.

”Erikoislehden” mediakonseptilaboratoriossa yrityksen johto asetti ylei-
seksi tavoitteeksi levikin laskun pysäyttämisen ja uusien lukijoiden houkutte-
lemisen. Samoin ”Sanomalehden” kehittämishankkeen avulla yrityksen johto 
toivoi pitkään jatkuneen tappioputken katkaisemista. Molemmissa hankkeissa 
mediayrityksen johto ei kuitenkaan puuttunut siihen miten tavoite toteutetaan 
käytännön toimitustyössä, vaan toimitukset saivat itse määritellä sisällön uu-
distamisen mahdollisuuksia ja toteuttamisen tapoja. 

Muutos ja interventiot edellyttävät neuvotteluja ja toisten osapuolten kuun-
telemista. Neuvottelujen tulokset ovat ennalta arvaamattomia ja voivat viedä 
muutosta eteenpäin, pysäyttää muutoksen tai viedä sen aivan uusille urille. En-
geström siteeraa Putnamia (1994), joka sanoo onnistuneen neuvottelun voivan 
muuntaa ja ylittää kiistan tai konfliktin alkuperäisen sisällön. Ongelmat eivät 
näin olekaan kiistoja vaan mahdollisuuksia luoda uutta toimintaa (emt., 315). 
Kriittinen konflikti syntyi ”Erikoislehdessä”, jossa toimitus oli hyvin erimielinen 
siitä, mitä lehdelle pitäisi tehdä ja yrityksen johto menetti uskonsa päätoimitta-
jan halukkuuteen uudistaa lehteä ja työtapoja.

Muutoslaboratoriossa ja mediakonseptilaboratorioissa tuli esille se, että 
syvällekäyvä toiminnan muutos ei ole ristiriidatonta ja vaatii useita kehittä-
missyklejä. Uudet ongelmat tai kehittämistarpeet eivät välttämättä ole todiste 
kehittämisen epäonnistumisesta, vaan päinvastoin, ne osoittavat kehittämisen 
väistämättömän syklisyyden, jatkuvan kehittämis- ja muutostarpeen muuttu-
vassa toimintaympäristössä.
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On myös tärkeää arvioida muutoksen pysyvyyttä tai pikemminkin sitä mi-
ten työ jatkaa muuttumistaan kehittämisintervention jälkeen. Olisi hyvä seurata 
tuleeko kehittämisestä jatkuva työtapa ja jäävätkö kehittämisen välineet työpai-
kan omaan käyttöön sekä leviääkö kehittämismenetelmä laajempaan käyttöön. 
Muutokset tapahtuvat harvoin lineaarisesti ja suoraviivaisesti. Muutos saattaa 
katketa tai taantua. Se saattaa muuntua, pitää taukoa ja ilmaantua eri paikkaan 
esimerkiksi henkilöiden siirtyessä organisaatiosta toiseen. Näin kävi Helsingin 
Sanomissa. Kotimaan toimituksessa muutoslaboratoriohankkeeseen suostunut 
esimies siirtyi pian hankkeen päättymisen jälkeen toimituspäälliköksi, jolloin 
hän käynnisti toimitussihteerien muutoslaboratorion. Jonkin ajan kuluttua hän 
siirtyi toiseen lehteen päätoimittajaksi ja käynnisti siellä taas uuden muutosla-
boratoriohankkeen.

Missään tutkimuksen kohteissa ei muutoslaboratoriosta tullut jatkuvaa ke-
hittämisen menetelmää, mutta muutokset saatiin kuitenkin ankkuroitua käy-
täntöön kehitettyjen konkreettisten välineiden avulla.

Harvoissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa seurataan toiminnan muu-
toksia vuosien ajan (Pettigrew, 1995). Se olisi kuitenkin tarpeellista jos kehittä-
mishankkeiden seuraamuksia haluttaisiin analysoida. Kyse ei ole kehittämisen 
suorista syy ja seuraussuhteista vaan kehittämishankkeilla voi olla arvaamat-
tomia ja pitkän aikavälin seurauksia, vaikka muutos näyttäisi pysähtyneen vä-
lillä (Engeström, Kerosuo ja Kajamaa, 2008). Seuraamuksia tutkimalla voidaan 
jäljittää erilaisista ketjuista tai poluista muodostuvia ajallisia yhteyksiä. Polku-
käsite seuraamusten tutkimuksessa rakentuu askelista tai siirroista, joiden 
kautta muutos etenee. Muutos saattaa katketa tai kehittäminen saattaa saada 
aivan uuden suunnan, totesivat Kerosuo, Kajamaa ja Engeström tutkiessaan yli 
kymmenen vuoden takaisten terveyskeskusten kehittämishankkeiden seuraa-
muksia. He käyttivät analyysin apuna myös käsitteitä kestävyys ja leviäminen. 

Muutosten on organisaatiotutkimuksessa nähty tapahtuvan hiljaisten va-
kiintuneisuuden kausien jälkeen äkkinäisinä hyppäyksinä (Romanelli ja Tush-
man, 1994). Toiminnan teorian näkökulmasta tutkittuna pienetkin ja vähittäiset 
muutokset voivan ajan kuluessa aiheuttaa suuriakin muutoksia, kuten Haavisto 
(2002) osoitti oikeudenkäyntiuudistusta seuratessaan.

9.4 Haasteita toiminnan teorialle

Hahmottelen aluksi tutkimus- ja kehittämishankkeen herättämiä virikkeitä ja 
haasteita niin toiminnan teorian kuin journalismin tutkimukselle ja kehittämi-
selle.

Toiminnan teoriaa ei pidä nähdä yhtenäisenä teoreettisilta painotuksiltaan 
tai tutkimuskohteiltaan. Tämä tutkimus on perustunut toiminnan teorian ns. 
kolmanteen aaltoon ja erityisesti Yrjö Engeströmin (1987, 1995, 1996, 2005, 
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2009), Ritva Engeströmin (1992, 1999b) Kari Toikan (1984; Toikka ja Kuiva-
lainen, 1993), Reijo Miettisen (1999, 2000, 2005) ja Jaakko Virkkusen (1995, 
2002, 2005, 2006) työhön toiminnan teorian kehittämiseksi ja käyttämiseksi 
muuttuvan työelämän ymmärtämiseksi. 

Engeströmin (2009) mukaan ensimmäisen aallon toiminnan teoreettinen 
tutkimus perustui Vygotskyn välittyneiden tekojen käsitteisiin. Toinen aalto 
perustui Leontjevin toimintajärjestelmän käsitteeseen ja kolmas, edellä mainit-
tujen tutkijoiden edustama aalto, tarkastelee työtä toimintajärjestelmien verk-
kona.

Neljäntenä, jo orastavana tutkimuskohteena, Engeström näkee uuden tyyp-
piset karkailevat (runaway) kohteet, jotka ovat joko suuria ongelmallisia muu-
toksia kuten ilmaston lämpeneminen tai pinnan alaisia sosiaalisia liikkeitä, sie-
nirihmastoja kuten vaikka lintubongariyhteisöt tai maanviljelijöiden kollektiivit 
latinalaisessa Amerikassa. Ne voivat myös olla sosiaalisen median tuottamia 
aluksi pieniä muutoksen ituja ja sitten maastopaloiksi yltyviä liikkeitä kuten 
Wikipedia tai kansalaisten verkossa ylläpitämiä sivustoja, jotka liittyvät kansa-
laisaktivismiin. 

Karkailevalle kohteelle on Engeströmin (emt., 304–306) mukaan ominaista 
se, että kohde ei liity kaupalliseen, voiton maksimointiin pyrkivään toimintaan. 
Karkaileva kohde on laillisen ja laittoman rajamailla, rationaalista ja hullua, työ-
tä ja vapaa-aikaa, teknologiaa ja taidetta. Karkailevia kohteita ei kukaan yksin 
pysty hallitsemaan. Uusi käsite avaa kiinnostavia näköaloja myös mediatutki-
muksen puolella. Miten muuttuvat ammattitoimittajien ja ei-ammattilaisten tie-
don kerääjien ja tuottajien suhteet? Miten muodostuvat kaupallisten medioiden 
ja sosiaalisten verkostojen yhteistyösuhteet? Miten sisällöntuotantoa voidaan 
koordinoida vai tarvitseeko sitä koordinoida? Mitä medioita ja miten kansalai-
set/kuluttajat ryhtyvät käyttämään ja mihin tarkoitukseen?

Toiminnan teoriaa on kritisoitu siitä, että erilaisia suuntauksia ei saisi edes 
käsitellä saman sateenvarjon alla, samaan teoriaan kuuluvina. Minnis ja John-
Steiner (2001) näkevät yksilön ja yhteisöllisen toiminnan suhteen yhteen kie-
toutumisen ja problematiikan yhdistävän kaikkia kulttuurihistoriallisen toimin-
nan teorian suuntauksia. 

Minnis ja John-Steiner (emt.) ovat myös kritisoineet toiminnan teorian 
työelämään fokusoivan ja toimintajärjestelmän malliin tukeutuvia tutkimuksia 
yksilön unohtamisesta tai yksilön kokemusten ja tunteiden merkityksen ali-
arvioimisesta. Vaikka Engeström mainitsee, että yksilöiden teot ovat tärkeitä 
toimintajärjestelmien muutoksessa, hän käsittelee yksilöitä lähinnä systeemin 
heille asettamissa rooleissa, eikä heidän toimintaan osallistumisen tuottamien 
kokemusten kautta. Engeström teoriakehittelyn erona Davydoviin he näkevät 
sen, että Davydov oli myös kiinnostunut siitä, miten toiminta muuttaa myös yk-
silöitä eikä ainoastaan toimintajärjestelmän kohdetta. Myös Lektorsky (1999) 
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on arvostellut nykyisiä toiminnan teoreetikkoja siitä, että he ovat laiminlyöneet 
intersubjektiivisen kokemuksen, erityisesti suhteen subjektin ja kohteen välillä. 

Myös toimintatutkijat, esimerkiksi Filander (1996, 1998), ovat korostaneet 
yksilön kokemusten ja tunteiden unohtamista monissa kehittämishankkeissa. 
Toimintatutkimusta voisi puolestaan kritisoida siitä, että yksilöiden toimin-
taympäristö ja sen asettamat reunaehdot helposti unohtuvat toimintatutkimuk-
sessa. 

Miettisen (2005, 55) toiminnan teoreettiseen keskusteluun nostama Hon-
nethin (1996, 2002) ajatus yksilön sosiaalisesta tarpeesta28 eli hyväksymisen 
ja tunnustuksen saamisen halusta olisi kiinnostava näkökulma myös journalis-
tiseen työhön. Journalistisessa työssä, taiteessa tai tutkimustyössä, yksilöiden 
toiminta- ja tulkintamahdollisuudet ovat verrattain laajoja. Toimijat pystyvät 
muokkaamaan toimintansa episteemistä ja praktista kohdetta, ja heidän hen-
kilökohtaiset motivoituneet ja innovatiiviset tekonsa ovat keskeinen tekijä toi-
mintajärjestelmän tavoitteen saavuttamisen kannalta. Knorr-Cetina (1997) on 
korostanut, että tutkijoilla on usein intohimoinen suhde kohteeseensa, ja työn 
kohde on identiteetin keskeinen tekijä. Samanlainen suhde toimittajillakin on, 
ainakin joskus, omaan työhönsä.

Yksityisen ja systeemisen dikotomian ylittämiseksi Minnis ja John-Steiner 
(2001) ehdottavat yksilöiden huomioimisen lisäksi muutoksen havainnoimista 
toiminnan eri osissa ja eri tasoilla. Tutkimuksen analyysiyksikkö määräytyisi 
sen perusteella mikä systeemin osa on keskeinen muutoksen ymmärtämisel-
le. Yhtenäisen toiminnan teorian rakentamisen sijasta he suosittelevat toisiin-
sa liittyvien toiminnan teoreettisten lähestymistapojen soveltamista kuhunkin 
analyysitasoon soveltuvalla tavalla. 

Yksilön tekojen, tunteiden ja kokemuksen merkityksen ja toiminnan suh-
teeseen paneutuminen kehittävän työntutkimuksen yksi tulevaisuuden haas-
teista. Yksilön kokemusta ja tunteita tekojen ja toiminnan välittäjänä on toi-
minnan teoriassa nostanut esiin mm. Vasilyuk (1988). Tunteiden merkitystä ja 
suhdetta toiminnan kohteeseen ovat käsitelleet Mäkitalo (2005) vanhainkodin 
kehittämishankkeessa, Ritva Engeström (2003) sairauden kokemista käsitel-
leessä artikkelissaan ja Silvonen (2003) Vygotskyn tutkimusohjelmaa ja sen vii-
meisiä vuosia erittelevässä artikkelissaan. Silvosen mukaan persoonallisuuden, 
merkityksen ja kokemuksen käsitteet saivat aikaisempaa suuremman painon 
Vygotskyn tuotannossa 1930-luvun alussa, juuri ennen Vygotskyn kuolemaa. 
Kokemus (perezhivanie) on Vygotskyn mukaan persoonallisuuden ja yksilön 
toimintakyvyn analyysissä tärkeä analyysiyksikkö. Kokemus on persoonallisuu-
den ja ympäristön välissä (emt., 304). 

28 Honneth jakaa tunnustuksen tarpeen kolmeen eri osa-alueeseen: rakkaus ensisijaisissa ih-
missuhteissa (perhe ja ystävät) lakiin perustuvat suhteet (oikeudet ja autonomia) ja arvos-
tus (yhteisöissä).
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Toiminnan teoriassa ei sukupuolta ole juurikaan huomioitu muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. Nussbaum (1999) ja John-Steiner (1999) ovat 
pitäneet sukupuolijärjestelmän analyysia välttämättömänä tutkimuksissa jo 
kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian uskottavuuden kannalta. Sukupuolen 
merkitystä ovat tuoneet esiin myös antropologi Hasse (2002) fysiikan yliopis-
to-opiskelijoita käsitelleessä tutkimuksessaan ja Kristiina Westerberg (2000) 
sosiaalialan naisjohtajien työtä seuratessaan. Hasu (2005) otti esille tutkijan 
sukupuolen miesvaltaisessa teknologia-innovaation implementaatiossa vasta 
väitöskirjatutkimustaan reflektoidessaan. 

Toiminnan kohde ja sen muotoutuminen on myös käsite toiminnan teori-
assa ja kehittävässä työntutkimuksessa, joka kaipaa tarkempaa analyysiä. Mikä 
on yksilöiden tekojen ja tavoitteiden suhde toimintajärjestelmän toiminnan 
kohteeseen ja miten ne muokkaavat ja tuottavat toisiaan käytännössä? 

Kysymys vallasta ei ole toiminnan teoriassa noussut keskustelun aiheeksi 
samalla intensiteetillä kuin esimerkiksi kriittisessä mediatutkimuksessa. Valtaa 
ei ole erityisesti mainittu toimintajärjestelmän mallissa,  eikä kehittävässä työn-
tutkimuksessa sitä ole asetettu tutkimuksen fokukseen (kts. Daniels, 2010). 
Blackler (2009; 2000) on esittänyt, että toiminnan teoriassa pitäisi käsitellä 
enemmän valtaa ja sen vaikutuksia organisaatioissa. Hänen mukaansa kehittä-
mishankkeissa on omaksuttu liian kritiikittömästi se, että oikeudenmukaiset ja 
normaalit tavat kuuluisivat jotenkin automaattisesti diskursseihin, teknologioi-
hin, rakenteisiin ja instituutioihin. Hän siteeraa Hardyn ja Cleggin (1996) huo-
miota siitä, että usko rationaalisen analyysin emansipatoriseen voimaan on mu-
rentunut sitä mukaa kun tieto yhä kiinteämmin on osa valtaa ja vallankäyttöä. 
Hardyn ja Cleggin mukaan valtaa pitäisi tarkastella kollektiivisena toiminnan 
välineenä, ja etsiä kuinka eri ääniä vaiennetaan ja ketkä saavat puhevaltaa. Hei-
dän mukaansa analyysi pitäisi myös ulottaa tutkijoiden rooliin ja puheeseen. 

Marshall ja Rollison (2002) ovat puolestaan kiinnittäneet huomiota toi-
minnan kohteen ekspansiiviseen muutokseen sisältyviin valta-asetelmiin orga-
nisaatioissa, ja sitä ei heidän mukaansa ei ole tarpeeksi huomioitu toiminnan 
tutkimuksessa.

Näkökulma vallan tutkimuksesta vallankäytön praktisuutta korostavana 
löytyy niin Foucaultilta (1982) kuin hänen teorioihinsa pohjautuvasta kriitti-
sestä management -kirjallisuudesta (McKinley ja Starkey, 1998; Rose, 1999). 
Valta nähdään silloin erilaisissa suhteissa realisoituvina käytännön tekniikoina 
ja mikrovallan tekniikat näkyvät niin työn organisoinnissa kuin diskursiivisissa 
strategioissa ja käytännöissä (Wodak, 1996). Kontinen (2007) on analysoinut 
toiminnan teoriaan perustuvassa tutkimuksessaan kehitysyhteistyön paikalli-
sen osapuolen ja suomalaisten projektiin osallistujien diskursiivista vallankäyt-
töä kehitysyhteistyön yhteistä kohdetta kokouksissa. 

Tutkijan/kehittäjän tekojen ja puheen analyysi on kehittävän työntutki-
muksen hankkeissa jäänyt analyysissä piiloon. Huomio on kiinnitetty toimi-



197Toimitustyö muutoksessa

joiden äänen esiin saamiseen ja kollektiiviseen neuvotteluun toiminnan tule-
vasta kohteesta, ja sen saavuttamisen edellyttämistä muutoksista käytännön 
työssä. Varsinkin tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa muutoksen aikaan 
saaminen näyttää hankalalta tai uusi diskursiivisesti muotoiltu kohde ei reali-
soidukaan helposti praktiseksi kohteeksi, olisi tärkeää tutkia myös, miten eri 
valta-asemissa olevat ja myös tutkija/kehittäjä on vaikuttanut kohteen muotou-
tumiseen ja kehittämisajatusten syntyyn. Joskus sopimus yhteisestä kohteesta 
ei olekaan yhteisesti jaettu, vaan hiljaiset äänet ja vetäytyneet toimijat ovat jää-
neet näkymättömiksi johdon tai konsulttien kehittämisretoriikan alle. 

Melucci (1996, 388–389) asettaa kolme vaativaa tehtävää interventiotutki-
mukselle (sit. Engeström 2009, 320): 

1. Tutkijoiden täytyy tunnistaa, että toimijat pystyvät itsenäisesti käsittä-
mään mitä he ovat tekemässä eivätkä tutkijat saa evankelioida tai mani-
puloida tutkittavia.

2. Tutkija–toimija -suhteen pitäisi olla itsessään tarkastelun kohde, se on 
keskeinen osa interventiotutkimusta ja perustuu osallisten välisiin neu-
votteluihin ja sopimuksiin.

3. Jokainen interventioihin perustuva tutkimus luo keinotekoisen tilanteen 
ja se on selkeästi tunnistettava. Jokaiseen tutkimusasetelmaan on raken-
nettava mahdollisuus tarkastella tutkijoiden ja tutkittavien välistä kom-
munikaatiota.

Vygotskyn kaksoisärsytyksen menetelmään perustuvissa muutos- ja mediakon-
septilaboratorioissa edellä mainitut ehdot pyritään täyttämään. Tutkijana olen 
tuonut kehittämishankkeisiin toiminnan teorian käsitteitä ja malleja, joita on 
käytetty keskustelun ja kehittämishankkeen strukturoimisen apuvälineinä. Hel-
singin Sanomissa kehittämishankeen kohde vaihtui toimijoiden aloitteesta jo 
toisessa istunnossa sivutaiton aiheuttaman työnjaon kehittämiseen tarpeesta 
journalistisen sisällön kehittämiseen. ”Paikallislehdessä” toimituksen työn ke-
hittämisen sijaan kohteeksi painottui yrityksen organisaation osien yhteistyön 
kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö. ”Sanomalehdessä”, kuten muissakin hank-
keissa, toimituksen väki sai itse päättää osallistuuko laboratorioistuntoihin tai 
tekeekö välitehtäviä. Istuntojen muistiot ja välitehtävien tulokset jaettiin kaikil-
le nähtäväksi. Tuloksista kerrottiin myös viikkokokouksissa. Hankkeen aikana 
istuntoihin osallistuvien määrä kasvoi. 

Helsingin Sanomien kehittämishankkeessa toimittajat kehittivät ”yhteis-
kunnallisen journalismin” käsitteen ja antoivat sille sisällön. Muissa kehittä-
mishankkeissa tutkijat toivat keskusteluun mallilukijan käsitteen ja käyttivät 
sitä jäsentäjänä keskusteluissa journalismin kohteesta. Laboratorioistuntojen 
rakenne, käytetyt välineet ja käsitteet ohjasivat keskusteluja, mutta osallistu-
jat saivat itse päättää millaisen sisällön he käsitteille antoivat tai miten ne niitä 
muuntelivat tai tuottivat uusia välitason käsitteitä. 
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Erityisesti ”Erikoislehden” yhteydessä olen kuvannut yksityiskohtaisesti 
hankkeen etenemistä ja keskusteluja – vastarintaa, väittelyä ja hankkeen ete-
nemistä. Tutkittavat saivat äänen niin istunnoissa kuin Rädyn (2010) tutki-
muksessa, jossa haastateltiin kehittämishankkeenosallistujia kaksi vuotta ke-
hittämishankkeen jälkeen. Mielipiteet hankkeen tuloksista ja onnistumisesta 
vaihtelivat ja Räty kritisoi oivaltavasti tutkimus- ja kehittämishankkeen hyviä 
puolia ja heikkouksia (kts. luku 8).

Engeström (2009, 320–321) tekee eron lineaarisen ja muutoslaboratori-
oiden tuottamana formatiivisen kehittämisen välillä ja kuvaa niiden keskeiset 
eroavuudet kolmella tasolla: 

1. Lineaarisissa interventiossa tutkijat tietävät jo kehittämishankkeen sisäl-
lön ja tavoitteet jo etukäteen. Formatiivisessa mallissa toimijat rakentavat 
uusia ratkaisuja, joita tutkijat eivät ole etukäteen määritelleet.

2. Lineaarisessa mallissa ei ole tilaa toimijoiden vastarinnalle, argumenteil-
le – päinvastoin sellainen nähdään kehittämismenetelmän epäonnistu-
misena. Formatiivisisessa interventiossa annetaan tilaa väittelylle ja poh-
dinnalle ja kehittämisen konkreettisen sisällön päättävät ja rakentavat 
toimijat itse.

3. Lineaariset interventiot pyritään rakentamaa ja tuotteistamaan niin, että 
välineet ja tulokset ovat helposti siirrettävissä uusiin ympäristöihin. For-
matiivisissa interventioissa tarkoitus on, että toimijat tuottavat erilaisia 
välitason käsitteitä ja ratkaisuja, joita voidaan testata ja muuntaa.

Kaksoisärsytyksen menetelmä voi alkuvaiheessa sananmukaisesti ärsyttää, 
kuten ”Erikoislehden” esimerkistä voi päätellä. Käsitteet tai konkreettiset arte-
faktit toimivat ärsykkeinä, joita osallistujat käyttävät ja muokkaavat etsiessään 
ongelmille ratkaisuja. 

Yhteiskunnallinen ja organisatorinen valta on erottamaton osa toiminnan 
teoriaan perustuvaa kehittävää työntutkimusta. Valta sisältyy ajatukseen toi-
mintaa ohjaavasta perusristiriidasta, käyttö- ja vaihtoarvon välisestä ristiriidas-
ta. Toiminnan kohde, organisaation työnjako, työvälineet, tilat, päätöksenteko-
järjestelmä muokkautuvat poliittis-taloudellisessa päätöksenteossa ja kantavat 
sisällään yhteiskunnallisesti muotoutuneita hierarkkisia valtasuhteita. Niiden 
analyysi on tutkimusintressistä ja aineistosta esiin nouseva kysymys.

Tutkimukseni osoittaa miten toimintajärjestelmän malli ja muutoslabora-
toriomenetelmä antavat mahdollisuuden moniääniseen keskusteluun hierarki-
an eri tasojen välillä, se tarjoaa pohtivalle porukalle tilan, paikan ja ajan. Se tar-
joaa välineitä ja käsitteitä keskustelijoiden tasa-arvon lisäämiseksi. Toiminnan 
kohteen alhaalta ylöspäin tapahtuva kyseenalaistaminen antaa äänen mahdolli-
suuden myös päivittäisessä työssä vaikeneville. 

Yhteisen lähikehityksen vyöhykkeen hahmottaminen on erilaisten valtaa 
käyttävien intressien keskinäistä neuvottelua, kompromisseja ja se antaa mah-
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dollisuuden tuottaa uudenlaisia valta- ja yhteistyösuhteita Niiden kuvaaminen 
ja analyysi, eli miten muutos ja valta rakentuvat mikroanalyysin diskursseissa 
ja käytännöissä, voisi olla toiminnan teorian oman lähikehityksen vyöhykkeen 
yksi osa-alue. 

Vallan esittäminen erityisenä analyysin kohteena saattaa kuitenkin hämär-
tää sen, että valta ei ole yksisuuntaista. Se ilmenee tuotannon, kommunikaation 
ja vallan yhteenkietoutumisesta inhimillisessä toiminnassa (Foucault, 1982). 
Lisäksi Alvesson and Deetz (2000) muistuttavat, että esimerkiksi kriittinen ma-
nagement-tutkimus näkee organisaatiot vain valtasuhteiden kenttänä ja unoh-
tavat sen, että organisaatiot tuottavat myös konkreettisia tuotteita ja palveluja. 

Kohteen heterogeenisuus ja kohteen vaihto- ja käyttöarvon välinen ristirii-
ta implikoivat toimintajärjestelmän kohteen tuottamisen ja siihen kohdistu vien 
neuvottelujen liittymistä valtaan. Esimerkiksi Helsingin Sanomien muutoslabo-
ratoriossa keskustelu toiminnan ”rautaisista reunaehdoista” viittasi siihen 
valtaan, jota johto käyttää henkilöstömääristä päättäessään, mutta toimintaa 
päätettiin silti ryhtyä kehittämään niiden resurssien pohjalta, joita oli käytettä-
vissä. 

Valsiner (1998a) onkin korostanut lähikehityksen vyöhykkeen kaksijakois-
ta luonnetta. Toisaalta lähikehityksen vyöhykkeen määritteleminen rohkaisee 
yhteiseen kehittelyyn, mutta toisaalta muutoksen mahdollisuuksiin liittyy rajoi-
tuksia, jotka liittyvät valta-asemiin. Mahdollisuuksien ja rajoituksen jännittees-
sä, vallan ja vapauden rajojen muotoutumisessa riittää tutkittavaa niin toimin-
nan teoreetikoille kuin journalismin tutkijoille. 

9.5 Haasteita journalismin tutkimukselle

Mitä toiminnan teoriaan perustuva kehittämishanke sitten voisi antaa nykyi-
selle journalismin tutkimukselle? Aiemmissa luvuissa on käsitelty toiminnan 
teorian käsitteiden käyttöä muutos- ja mediakonseptilaboratorioissa. Toi-
minnan kohteen moniäänisyys ja ristiriitaisuus paljastui kaikissa tutkimus- ja 
kehittämiskohteissa. Sitä selitettiin osoituksena journalismin muutosten ja 
tavoitteiden historiallisten kerrostumien esiintymisenä toimitusorganisaati-
oissa. Erimielisyyksiin toimituksissa törmäsi myös Helland (1995), joka nimesi 
erimielisyydet tavoista tehdä uutisia rotkoksi, joka avautui toimituksissa. Jour-
nalismin ideaalimallit näyttävät journalistisen sisällön ja toiminnan yhteisenä 
ja yhtenäisenä tavoitteena, mutta todellisuus toimituksissa ja eri medioissa on 
erilainen. Kohteen moniäänisyyden avaamisella päästään rakentamaan uutta 
kohdetta.

Ekspansiiviseen syklin ja kehittämishankkeen alkuvaiheessa painotetaan 
kehitettävän työtoiminnan etnografista analyysiä, jossa kohteen heterogeeni-
suus, häiriöt ja innovaatiot, säännöt ja työnjako otetaan spesifiin tarkasteluun 
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ennen kehittämishankkeiden käynnistämistä. Kansalaisjournalismihankkeissa 
se voisi olla enemmän lähtökohtana. Esimerkiksi Ahva (2003) arvioi, että kan-
salaisjournalismihanke Lohjalla olisi hyötynyt, jos tutkijoilla olisi ollut enem-
män tietoa siitä miten toimitus toimii ja miten toimitus voitaisiin paremmin in-
tegroida journalismin sisältöjä muuttamaan pyrkivään  kehittämishankkeeseen. 
Se ei tietenkään tarkoita, etteikö silti kaikissa kehittämishankkeissa tapahtuisi 
yllätyksiä tai takaiskuja. Puhumattakaan siitä, että toimitukset ovat olleet var-
sin usein olleet haluttomia ottamaan vastaan tutkijoiden tarjoamia kehittämisi-
deoita  (Corner, 2001). 

Corner (emt.) on myös ottanut esiin monien journalismin kehittämishank-
keiden takana olevan dilemman. Tutkimusta tehdään yhä enemmän tutkijoiden 
akateemisen uran edistämiseksi ilman, että sen tuloksia on tarkoitus hyödyntää 
käytännössä. Toisaalta kehittäminen liittyy usein mediaomistajien tai rahoitta-
jien painottamaan tutkimuksen hyödyllisyyteen, toisin sanoen sen käyttökel-
poisuuteen toiminnan tehostamiseksi ja voittojen maksimoimiseksi. Yhä vä-
hemmän rahoitetaan pelkästä tiedonintressistä kumpuavia tutkimushankkeita 
tai julkisen elämän ja keskustelun demokratiaa lisääviä hankkeita. Tässä työssä 
on pyritty hyödyntämään tutkimuksen tuloksia myös käytännön kehittämisek-
si. Toisaalta kaupallisissa organisaatioissa toimiminen lienee väistämättä sidok-
sissa organisaation strategisiin tavoitteisiin – esimerkiksi tuottavuuden kasvat-
tamiseen. Jopa kansalaisjournalismin kehittämishankkeissa.

Tutkiva interventio voi kuitenkin tuottaa merkittävää ja kiinnostavaa tie-
toa journalisteista käytännön mankelissa sekä journalistisen työn muuttami-
sen mahdollisuuksista ja välineistä. Muutos yksilöllisestä ja käsityömäisestä 
työ tavasta ei väistämättä tuota huonompaa ja lukijoita vähemmän kiinnosta-
vaa journalismia. Toimittajien yhteistyö ja suunnitelmallinen työtapa on myös 
useimmille toimittajille mieleen (Helle 2004). Hoyerin ja Laukin (2003) histo-
riallisen selvityksen mukaan työryhmätyöstä ja moniammatillisesta yhteistyös-
tä ja tiimeistä on tullut osa journalistien ammattia ja professionaalista osaa-
mista. Yhteistyö ja verkostojen rakentaminen ovat myös verkkojournalismin 
keskeisiä osaamisalueita (Pavlik, 2008).

Mutta miten tulkita journalismin ja journalistisen työn muutosta? Media-
tutkijat näyttävät usein suhtautuvan suunnitelmallisuuteen ja lukijoiden huo-
mioon ottamiseen  epäluuloisesti. Esimerkiksi Hoyer ja Lauk (emt.) näyttävät 
pelkäävän ryhmätyön ja tiimien lisääntymisen mahdollisesti vähentävän jour-
nalistien autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta ja sitä kautta myös journalismin 
laatua. He käyttävät esimerkkinä artikkeliani (Helle, 2000) toimituksellisen 
työn häiriöistä, vaikka itse olen tulkinnut toimittajien, kuvaajien ja graafikoiden 
yhteistyön mahdollistavan entistä paremman, yhteiskunnallisia muutoksia ku-
vaavan ja analysoivan journalistisen sisällön sanomalehdissä.

Myös Kantola (1998) on tulkinnut toimituksellisen lisääntyvän yhteis-
työn ja lukijoiden huomioon ottamisen (osana lehden markkinointistrategiaa) 
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 lähinnä negatiiviseksi ilmiöksi, joka madaltaa aatteellista profiilia ja johtaa sii-
hen että ”journalistinen työ on yhä enemmän organisointia, käsittelyä ja tasa-
painoisuuden valvomista kuin omien näkemysten ajattelua ja näkökulmien hi-
omista” (emt., 26). ”Klassinen journalistin halu kirjoittaa siitä, mitä toimittaja 
itse kokee oleelliseksi ja tärkeäksi käy vaikeammaksi”, eikä ”oma näkökulma, 
painokas mielipide tai perusteltu ajatus saa kiitosta, vaan hyvät paketit” (emt., 
28). Kantola on viime kädessä huolestunut siitä, että markkinalähtöinen jour-
nalismi voi kadottaa lukijansa ja uskottavuutensa sananvapauden takaajana 
(emt., 32).

Journalismin ja journalistisen työn muutosten vaikutus medioiden sisäl-
töön, ihmisten käyttäytymiseen ja yhteiskuntaan on kuitenkin empiirinen tut-
kimuskysymys. Esimerkiksi tabloidisaatio voi tarkoittaa eri asioita ja etenee eri 
tavoin eri kulttuureissa (Esser, 1999). Eikä lukijoita miellyttävän ulkoasun tai 
journalistisen näkökulman valitseminen tarkoita, että jutut olisivat välttämättä 
sisällöltään vähemmän ’tärkeitä’ tai huonompia kuin ns. vanhaan hyvää aikaan. 
Vasta empiirinen analyysi voi antaa viitteitä muutoksista ja niiden seuraamuk-
sista. Siinä voidaan apuna käyttää myös toiminnan teorian käsitteitä ja välinei-
tä. 

Mediakonseptilaboratorio ja sen käsitteet ovat tuoneet muutoslaboratori-
on lähemmäksi median toimintaa ja journalistien kieltä. Käsitteitä ja malleja on 
hyödynnetty niin mediakonseptin ja lukijasuhteen kehittämisessä. Toimituk-
sissa on oltu valmiita keskustelemaan, väittelemään ja reflektoimaan omaa toi-
mintaa ja uudistamaan journalismin tekemisen tavoitteita ja tapoja. Muutosten 
ymmärtämiseen ja hallintaan  tarvitaan kuitenkin lisää käsitteitä ja tutkijoiden 
ja toimijoiden yhteistä keskustelua. 

Keskeinen haaste sekä toiminnan teoriaan perustuvalle tutkimukselle että 
journalismin tutkimukselle on tehdä monitieteistä tutkimusta median murrok-
sen ja sen merkityksen selvittämiseksi ja ottaa mukaan yleisöjen käyttäytymi-
sen ja yhteiskunnallisen muutoksen tutkimusta.
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DISTURBANCES AND

CONTRADICTIONS AS TOOLS

FOR UNDERSTANDING WORK

IN THE NEWSROOM

Merja Helle

Center for Activity Theory and Developmental Work Research, University of Helsinki, Finland

Abstract

Understanding what really happens in workplaces has become a central issue for the emerging 
cooperative methods of designing information systems. It is not enough to rely on the descriptive 
observations (Jordan, 1993) or on normative accounts of work (Button & Harper 1996). It is neces-
sary to find out how the work gets done and what the work practices are in the lived, everyday life 
of the workplace.

For that purpose, drawing from the field of activity theory and developmental work research, the 
author describes how the work of journalists was studied in a Finnish national daily newspaper, af-
ter the implementation of a new pagination system. The tools developed for analyzing and reflect-
ing on work include a systemic analysis of the disturbances in the work practice.

The analysis of disturbances suggests that only a part of the work of the newsroom complies 
with the notion of traditional journalism: an individual reporter writing news stories. The article 
looks at journalism as a part of an activity system, as a collaborative work process and a contested 
field of negotiations between different actors, owners, managers, journalists, systems and produc-
tion departments, printing plants as well as advertisers and readers. 

Disturbances indicate the existence of contradictions, persistent tensions in the activity. Tensions 
appear in connection with deciding what the content of the newspaper should consist of, how the 
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work of the newsroom should be organized and the flow of the production process controlled.

Keywords:

Activity theory, computing, cooperative design, journalism, newspapers, pagination 

INTRODUCTION

Work practices as a focus of analysis
Schmidt and Bannon (1992) argue that if Computer Supported Cooperative Work is to be taken 

seriously, it needs a deeper understanding of the cooperation taking place in the workplace. New 

methods are being applied, as workplace research has branched out to incorporate many disci-

plines and methods. Older approaches, such as symbolic interactionism and ethnomethodology 

are being rediscovered. (Raeithl 1996, Star 1996) and work practices are increasingly seen as situ-

ated and collaborative, characterized with concepts such as situated learning (Suchman 1987), 

communities of practice (Lave 1995, Lave 1997, Lave & Wenger 1991, Wenger 1998), distributed 

cognition (Hutchins 1995), situated cognition (Kirshner & Whitson 1997), organizational sense 

making (Weick 1995 ) and activity systems (Engeström 1987, Kuutti 1996, Engeström & Middleton 

1996, Engeström, Miettinen, & Punamäki 1999). 

The new interest is also visible in research on systems design. Participatory Design (Greenbaum 

1991, Kyng 1998, Suchman 1998 and Computer Supported Cooperative Work (Schmidt & Bannon 

1992, Bodker 1996, Koschman, Kuutti, & Hickman 1998) [1], emphasize the situated and collabora-

tive aspects of work. 

Jean Lave has described the emerging new wave of research as follows:

“ ... what we call cognition is in fact a complex social phenomenon. The point is not so much that the arrange-

ments of knowledge in the head correspond in a complicated way to the social outside the head, but that 

they are socially organized in such a fashion as to be invisible. “Cognition” observed in everyday practice is 

distributed - stretched over, not divided among - mind, body, activity and culturally organized settings, which 

include other actors.” (Lave 1988,1)

What is journalism?
The interpretations of what is journalism – and consequently what kind of information systems to 

design for the newsroom – vary depending on whether one takes an individualistic or a collabora-

tive view on news production. 

Journalism has been traditionally seen to consist of finding facts and transmitting objective and 

important news to the audience (White 1950, Breed 1955, Gieber 1964). Research has focused 

on how individual journalists work or more specifically on the reporters and their sources. (Gans 

1980, Sigal 1973, Ericson & Chan 1989, Sabato 1991, Kurtz 1993, Berkowitz 1997, Kurtz 1996).

Another prominent trend of research has been the influence power elites have on the content of 

journalism (Schiller 1969, Hall 1978, Schiller 1981, 1989, Chomsky 1989). There are also studies 

that focus on the everyday practices of newswork. They are based on participatory observation of 

the newsroom or the reporters working their beats (Tuchman 1978, Fishman 1980, Tuchman 1980, 
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Ettema & Whitney 1982, Gans 1980, Ericson et al. 1987, 1989, 1991, Nohrstedt 1994). Television 

news production has more recently been the focus of research in the newsroom (Berkowitz 1992, 

Underwood 1993, McManus 1994). Underwood and McManus have argued that newswork is be-

ing corrupted by commercial interests of both the owners and advertisers, and the work in the 

newsroom is described with the old metaphor of news factory (Bantz 1980).

The so-called textual turn has meant a turn away from the actual work done by newsworkers, 

and this has been openly criticized by Bonnie Brennen (1999) and Hanno Hardt (Hardt & Brennen 

1995). Michael Schudson (1989, 1995) points out that even though news is constructed in the 

daily work of the newsroom, the actual work done by journalists has not been adequately studied. 

Barbara Zelitzer (1993, 1995) has also emphasized the need to understand and study journalists in 

practice, as a journalistic culture.

 To summarize the criticism of research on journalism and the newsroom: news stories written 

by individual reporters are only part of the process of producing a daily newspaper. Relations 

between sources, owners and journalists vary and should not be oversimplified or considered 

predetermined.

Producing a daily newspaper requires coordination of many activities. Ad-production, news-

room, printing and delivery form a complex work process, with a tight daily timetable. The pos-

sibilities of misunderstandings and errors are numerous

Changes in the competition for audience have forced newspapers to re-evaluate their concepts 

of news, and subsequently the content of the newspaper. Computerization of the newsrooms has 

affected the division of labor between the typographers and journalists. Changes in the technol-

ogy, such as the invention of the telegraph (Carey 1969, 1989, Schudson 1997) the typewriter 

(Altheide 1985) the telephone and the computer (Im 1997, Underwood 1988) have changed the 

work of journalists. But there is still little empirical research on what has actually changed in the 

newsrooms and what role technology has played in the changes

SETTING AND DATA

The new pagination system in the Daily News
This paper deals with changes in journalism and the work processes in connection with the imple-

mentation of a new computerized pagination and database system in a large Finnish daily news-

paper, which for the purposes of this study is called the Daily News. 

The Daily News started using the new computerized pagination system in March1996 to layout 

the news pages. Several problematic issues began to surface and the newspaper’s editor-in-chief 

invited researches [2] to conduct a developmental intervention into the organization and work 

practices of the national news departments. The intervention started in August 1996 and lasted 

until the end of November 1996. 

The pagination system chosen by the Daily News was designed for large newspapers and maga-

zines. For the newsroom and journalists it was a tool for designing and composing the pages on 

the computer screens. It was also used to keep track of ads and deadlines and to transmit the 

layouted pages to the printing plants. 

The pagination system had at its roots a conception of the newspaper’s work process as a linear 
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flow of materials from three separated production lines – ads, texts and images. The flow was 

to be controlled mainly by central editors in the newsroom and the production manager. It was 

based on the old way of working in newspapers, where the ad department, newsroom, compos-

ing room and printing plants worked separately and used different computer programs and plat-

forms.

Figure 1. Daily production process at the Daily News as described in the pagination system specifications.

However, the actual work was done somewhat differently. Instead of a centrally controlled pro-

duction process, there were several centers of coordination (Suchman, 1997). Instead of the cen-

tral editors, the five layout desks for different news departments became the critical points in the 

production flow. The flow of ads, news texts and pictures/graphics was controlled in the layout 

desks, and they also had the responsibility of keeping the deadlines and sending the pages to the 

printing plants. 

There were several incompatible computer systems for each of these tasks. The text system had 

been purchased already in 1984 from the United States. It ran on dumb-terminals connected to 

Tandem computers. There were two separate ad systems – one for the text based ads and another 

for scanning or receiving picture-based ads.

The pagination system was purchased from Denmark, and it run on Unix. The system that was 

needed for planning the daily newspaper’s size, print runs and timetable was purchased from a 

Finnish vendor and it runs on PCs. In the newsroom it was accessible only to the central (night) 

editors. 

The picture system was based on Finnish software running on Macs. The printing plant had its 

own computer system for keeping track of the arriving pages and the printing process.

Merja Helle84



The variety of computer systems and their mutual incompatibility resulted in several distur-

bances in the newsroom, for example the layout desks could keep track of the deadlines only 

manually, and there were several problems related to the other incompatibility issues. After send-

ing the pages to the printing plants, the newsroom could not keep track of whether the pages had 

reached the three printing plants or whether all the elements were still on the pages. This resulted 

in several disturbances, described in the daily evening reports written by the journalists.

Evening report May 5 96 

"In the last phase two pages missed the deadline … In a part of the second edition the text and the headlines 

apparently overlapped. We also forgot to send one page to the printing plant, as we were busy fine-tuning the 

stories."

Evening report December 7 1996

"… the technicians came and wondered why the picture was missing from the front page in the printing 

plant…"

All these diverse systems were accessible only to the primary users. The new computerized 

pagination system was supposed to form a bridge connecting the databases of the newsroom, 

advertising department, and printing plants, to make the whole process easily controllable and 

visible to all the participants. The integration is still not completed and it seems that it has to 

wait for the purchase of the next generation of newsroom, advertising and production computer 

systems.

The new pagination system changed the way of working in the newsroom in many ways. First 

of all, it meant the death of the old composing room, where typographers had cut and pasted the 

stories on the pages. However, none of the typographers were laid off, as new work was found in 

the production of advertisements and in the newsroom layout desks.

The new layout system also meant changes in the spatial arrangements, division of labor and 

boundaries between the news departments. The pagination was to be done at centralized layout 

desks, where layouters from different news departments worked together. Layouters of the na-

tional news moved to work in the same desk with politics and economics. The aim for these ar-

rangements was two-fold: to share knowledge between people by making it easier to ask for help 

on how to use the new system. The other aim was to make it easier for the editors to control and 

coordinate the daily news production. 

Producing the Daily News consists of several organizationally separate, but closely interrelated 

work processes. The combined number of advertisements and news stories determines how many 

pages the newspaper will have, and the print-runs allocate the placement of the colors. Ads share 

the space with news stories, and the space left for news is called the newshole. Color placements 

for ads have to be coordinated with newsroom demands for color pictures and graphics and the 

restricted possibilities for color offered by the old printing presses. The number of the pages of 

the newspaper determines the overall deadlines, which are allotted to the news departments page 

by page. A page must be sent to the printing plants every four minutes, counting backwards from 
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the first deadline at 10 PM. The first news pages must be ready around 6.30 PM. 

The journalistic content of the newspaper – texts, pictures and graphics – needs editing in the 

newsroom. The editing was done by the copy editors who work in the evening shifts. The design 

of the pages was done in the newsroom by the paginators, who were mostly journalists. 

The layout desks were a central clearinghouse for all the elements on the pages of the newspa-

per. The news stories were edited there, paginated and sent to the printing plants by the pagina-

tors. The responsibility for keeping the deadlines also became a new important task for the jour-

nalists. 

The Anglo-Saxon strict division between the reporters and the copy editors and layouters was 

overcome somewhat in the Daily News, because the same people worked in the different tasks in 

rotating shifts. Before the new pagination system was introduced, the majority of the 24 national 

news reporters rotated in copy editing and planning the layout. After several discussions in the 

national newsroom, it was decided already in 1995, that only five journalists and two typographers 

would be trained to use the new pagination system. The paginating journalists also worked as 

reporters some days of the week.

Putting together all of the elements that form a newspaper - the journalistic texts, the illustra-

tions, the ads and the timetable - was the responsibility of the newsworkers (journalists and ty-

pographers) working the evening shifts in the five layout desks in the Daily News. 

The evening shifts and the layout desks were chosen as units of observation of the research, 

because all the materials for the newspaper were combined and checked there. The layout desks 

form centers of coordination (Suchman 1997).

"Centers of coordination are characterizable in terms of participant’s ongoing orientation to problems of space 

and time, involving the deployment of people and equipment across distance, according to a canonical time-

table or the emergent requirement of rapid response to a time-critical situation.” (Suchman, 1997, 2) 

To be able to make sense of the work of the newsroom, one task of the evening shift in the lay-

out desks is taken up for closer analysis in the following chapters. It is the evening report, where 

the journalists wrote down their accounts of what had happened in the evening shift and what 

disturbances were encountered. 

Evening reports and their design
The intervention method chosen for the national news is called the Change Laboratory. It is based 

on activity theory and developmental work research (Engeström, 1987).The intervention was part 

of longitunal study of changes in journalism conducted in the Daily News by the author between 

1995-1997 (Virkkunen, Engeström, Helle, Pihlaja, & Poikela 1997, Helle & Virkkunen 1997). 

As mentioned earlier, developmental work research is interested in disturbances as a window 

into work and its development. In this paper, the data about disturbances consists of the analysis 

of the evening reports written by the evening teams of the national news. The journalists wrote 

the free-form evening reports into the text-system every evening. 

The first set of data of this article consists of the evening reports from November 1996 to January 

1997. The second set starts November 1 1997 and ends at the end of January 1998.
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The idea of evening reports came up in the Change Laboratory (see section 4). The purpose was 

to provide feedback from the evening shift. The evening report was an ongoing story in the edito-

rial text system. Every evening around 10 o’clock, the evening team discussed briefly what they 

would want to convey to the morning shift. The idea was to inform and also to observe whether 

there were any recurring problems that could be remedied. One journalist described the idea in 

the Change Laboratory meeting.

Excerpt 1. Journalist 10, Change Laboratory meeting December 9 1996.

"It might seem crazy to write down every time the pictures are missing, but if we have said it seventy times, so 

at least we have some evidence, when we go and ask for something to be done, so writing down the problems 

has a value of its own."

The evening reports varied in length and content. Some of the evening reports were very short, 

and merely informed that things went as planned. The following two examples are complete eve-

ning reports.

Evening report December 12 1997. 

"Pleasant night; enough work, enough space, enough stories, pages were sent to the printing plant before the 

deadlines."

An opposite situation occurred when everything seemed to go wrong:

Evening report January 28 1996.

"What a Monday. The system went down after 9 P.M. and we did the pages on paper and tried -in vain to use 

the layout system. We happily cut and glued the paper together. The stuff we shoveled on the pages was not 

necessarily the high point of either Finnish journalism or Daily News journalism."

The first evening report follows an ideal script (Gutierrez, Rymes, & Larson, 1995) of how things 

should work out. But the second report points to disturbances in the expected flow and quality of 

material. These disturbances will be analyzed in more details in sections 4 and 5 with the help of 

the concepts provided by activity theory. 

WHY FOCUS ON DISTURBANCES AND CONTRADIC-

TIONS?

Activity theory and a network of activity systems
Developmental work research and activity theory (Engeström, 1987, Engeström & Middleton 1996, 

Chaiklin, et. al. 1999, Engeström et al. 1999) regard work as a network of multivoiced, contradic-

tory, historically changing and artifact – mediated activity systems. 

Activity theory, and especially developmental work research, analyses disturbances as a way 

to find deeper structural and historical contradictions in work practices. Disturbances appear as 

errors, problems, breakdowns, ruptures of communication, obstacles and so on. In short, distur-
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bances interrupt the fluent flow of work. 

In this paper the concept of disturbance is used as a general concept, that covers different kinds 

of disruptions in work and communication. ‘Problem’ is used to define a situation, where the par-

ticipants have become aware of the disturbances and try to solve them. 

Disturbances have been looked upon differently from the viewpoints of different research tradi-

tions. The cognitive approach focuses on individual actions and problem solving. Practical engi-

neering and safety research emphasize the economic losses and safety-risks caused by errors 

(Norros 1996). Often they are treated as isolated incidents. Little thought is given to the possible 

consequences caused further in the organization or the work process. Norros and Toikka (1996) 

argue that disturbances should be thought of as essential features of the system, not just as 

something to be eliminated. So there are two ways to look at disturbances: as (1) a threat to the 

system; or (2) as opportunities for learning and development.

A difficulty in dealing with disturbances is their situated nature. A disturbance emerges as a 

problem only when an individual experiences it as a troublesome issue. It may be forgotten im-

mediately and then surface again. Each individual has his or her own perception of what is a 

problem, and these perceptions are not necessarily commonly shared. (Toikka et al. 1993). 

The developmental practices in Japanese organizations emphasize solving problems in a sys-

tematic way, linked closely to the strategic goals of the whole organization. Thus the status of 

problems changes as tools, processes and products are viewed from a systemic perspective. Since 

they impact the collective, they must be defined collectively. Finding the right solutions involves 

people from all levels of the organization. Problems are no longer solved randomly, but according 

to their importance in relation to the strategic goals of the organization (Ohno 1988, Adler & Cole 

1993, Cole 1993, Toikka et al. 1993, Nonaka & Takeuchi, 1995, Cole 1998, Nonaka & Konno, 1998).

Hewett (1991) has pointed to the importance of failure analysis for human-computer interface 

design. He notes that very few papers on design refer to errors, maybe because it is difficult to ad-

mit failure. He emphasizes that human-computer design must not be compared with engineering 

design, because the interactive computing system design “involves an extension of functionality 

beyond what is already known”. According to Hewett the designer does not often know how the 

product is used. He describes how bridge engineering has advanced in design because of design 

failures, from which it has been able to learn. In fact, Hewett suggests that if one is not making 

mistakes, one may be not creating anything new.

For activity theory the analysis of the disturbances in the workplace provides a method for un-

covering deep, underlying tensions – contradictions – within the activity system and between a 

network of activity systems. The analysis of disturbances and contradictions is crucial as it points 

to the possibilities for change, to the zone of proximal development. (Vygotsky 1978). Thus the fo-

cus on disturbances and contradictions is crucial in understanding work practices. Contradictions 

are not just inevitable features of activity but central features:

 “..any concrete, developing system includes contradictions as the principle of its self-movement and as the 

form in which the development is cast.” (Ilyenkov 1977, 330)
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A theoretical model of an activity system is used in the following chapters to analyze human 

activity. The activity system is depicted as a triangle, showing the subject of the activity, the object 

and the mediating tools. The model illuminates also the socially distributed nature of activity. The 

community, the rules of the activity and the division of labor describe the way work is organized 

towards the common object and its outcome – what is produced by the activity system.

Figure 2. Activity system (Engeström 1987)

The activity triangle is not static, because change in any corner of the activity system results 

in changes in other parts of the triangle. For example a new tool, the pagination system at the 

Daily News, demanded new expertise from the subjects, it changed the division of labor between 

the newsroom and the typographers. It also results in changes in the outcome of the work, for 

example the outlook of the newspaper. 

In the Daily News a new division of labor emerged, as some of the typographers were moved 

into the newsroom, and responsibilities for the control of whole pre-press production process 

were transferred to the newsroom. This in turn caused problems in the expertise and qualifica-

tions of the journalists. They had to learn to use a new complicated computer system for paginat-

ing the newspaper. New tasks took time away from reporting tasks, and the need to re-organize 

the work processes emerged as one of the central concerns in the Change Laboratory. 

Activity systems do not exists in isolation. They are connected to neighboring activity systems, 

first of all, through the corners of the activity triangle. Taking the example of the Daily News, there 

are several activity systems participating in different ways in the production of the newspaper. 

They have different perspectives and interests on the object. 

The object refers to the entirety of tasks and outcomes at which the activity is directed. It can be 

understood as the horizon of possible actions, which functions as the motive-force that drives the 

activity forward (Leontjev 1978). 

Activity theory has been used to analyze how various groups of workers, management and 

clients bring their own perspectives into the multi-voiced construction of an object (Holland & 

Reeves 1996). Activity theory does not rely on notions of a commonly shared organizational cul-

ture or an unanimous goal, but instead regards work as a network of local, historically formed and 
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artifact-mediated activity systems. This means that the object of activity is regarded as evolving, 

heterogeneous and internally contradictory.

Taking as an example, the production of the Daily News Figure 3 describes the different activity 

systems and their main perspectives in the production of the Daily News.

Figure 3. A network of activity systems and their perspectives on the Daily News

Charles and Marjorie Goodwin emphasize that what is involved in the activity is not simply a 

division of labor, but a division of perception (Goodwin & Goodwin, 1996). Attention is not on any 

single participant’s perspective, but on multiple perspectives, which constitute alternative views 

on the systematic products of the organization

Leigh Star has commented on the fundamental plurality of organizations and their goals. It is 

the cause of disturbances, conflict and arguments, that affect the daily work.

“There is a fundamental pluralism in workplaces, including multiple trajectories of work, which give rise to 

incompatible viewpoints about what should be done in a situation.” (Star, 1991, 84)

For Star there is no absolute right view; the workplace is full of ongoing negotiations. 
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Disturbances and contradictions
Developmental work research makes an analytically important difference between disturbances 

and the underlying contradictions. Disturbances can be characterized as deviations from the nor-

mal flow of work and they can be tied to underlying developmental contradictions of the activity 

systems involved. 

Engeström and Mazocco (Engeström & Mazzocco 1994) defined disturbances as

"…deviations from the normal scripted course of events in the work process, normal being defined by plans, 

explicit rules and algorithms, or tacitly assumed traditions. …A disturbance may occur between people and 

their instruments or between two or more people. They appear in the form of an obstacle, difficulty, failure, 

disagreement or conflict. Identification of types of disturbances and ways of managing or containing them 

opens up a new layer of work for analysis -layer of constant negotiation and problem solving from below. "

Disturbances are inevitable and constitute the driving force behind change, writes Ilyenkov 

(Ilyenkov 1982). Individual deviations from the previously codified and accepted norms may be 

taken up by others and become a new norm. Thus the innovative potentiality is always present in 

disturbances.

"In reality it always happens that a phenomenon which later becomes universal originally emerges as an indi-

vidual, particular phenomenon, as an exception from the rule. It cannot actually emerge in any another way. 

Otherwise history would have a rather mysterious for." (Iljenkov 1982, 83). 

Contradictions are internal tensions inside an activity system. They are long-term, fairly stable 

tensions that can be made visible by analyzing disturbances. 

Internal contradictions find their outward expression in external ones on four levels (Engeström 

1987). The primary contradiction is between the use and exchange values between each corner of 

the triangular activity. For example a permanent topic of the journalist’s discussions at the Daily 

News was the lack of graphics artists and the quality of the newspaper and, on the other hand, 

the pressure from the management to cut down the number of employees. Or as McManus (1995) 

puts it: a conflict between business values and news values.

Secondary contradictions appear between the corners of the activity system. In the Daily News 

the old division of labor between the paginators and the copy editors did not match the demands 

of increased cooperation, set by the new tool, the pagination system. 

The next section describes how the concepts of disturbances and contradictions were used in 

the intervention called the Change Laboratory, to makes sense of the newswork. 

Disturbances and contradictions as tools in the Change Laboratory.
The Change Laboratory was a new method for developing work practices by the practitioners 

themselves. Its aim is to combine both the systemic and individual aspects of work. 

It is based on cultural-historical activity theory and comprises a method whereby disturbances are 

used as a tool for mapping the contradictions and, consequently, the possible directions of solv-

ing them. [3]
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The Change Laboratory is a room or space on the shop floor furnished with a set of instruments 

for analyzing problems and bottlenecks of the work practice. A natural work unit or team uses the 

laboratory, initially with the help of an interventionist. The interventionist plays an important role, 

especially when intensive qualitative changes in work practice are needed.

According to Engeström’s (1987) theory, the first phase in the cycle of expansive learning is 

questioning the present practice and problematizing some of its aspects. It is not only an intellec-

tual process. To problematize the present practices the workers may also have to confront some 

problems emotionally in their activity.

The Change Laboratory at the Daily News consisted of ten two hour-meetings that were held 

starting August 1996 through October 1996. Experimental solutions such as layout teams, tools 

for planning and reflection were tried out in November. After the trial period, the new solutions 

were adopted on a permanent basis in December 1996.

In the Change Laboratory the focus was from the beginning on the systematic analysis of the 

disturbances and modeling the contradictions behind them. The first session began with listing 

disturbances and suggestions for their solutions on the whiteboards. 

In the second meeting, every disturbance listed on the board was analyzed and transferred to 

the triangular model of activity by the participants of the Change Laboratory. The major clusters of 

disturbances to emerge were division labor, problems between artifacts and subjects (both tech-

nical and mental) and their relation to the object of the activity – what kind of stories the national 

news department should have on its pages.

The observations of four night shifts in August-September 1996 had also revealed that the divi-

sion of labor was a major cause of disturbances. There were several breakdowns in the com-

munication from the morning shift to the evening team. It was unclear who was responsible for 

keeping track of pictures and graphics. The problematic rules of the newswork, the relationships 

with other departments, and the problems with the new technology were also major sources of 

disturbances. 

There were dozens of disturbances, and the solutions were almost without exception temporary 

and individual. The following excerpt is from our field notes from September 4 1996 and gives a 

picture of the type of problem solving.

...the error observation form worked well, we collected many ruptures and disturbances. The usual solution 

was a quick fix with the help of a super user or after a short discussion. The individual way of working and a 

short time span can be clearly observed in the problem solving. There are no messages left for the next day, 

neither are the causes of the disturbances dealt with. Many of the disturbances or problems could be solved 

really easily with a new shift meeting, clear rules about when work starts in the layout desk, clear division of 

labor in editing etc.

In the third meeting, the history of the news department was analyzed and, increasingly, the 

focus turned away from the technology towards the changing content and the quality of journal-

ism as a reason behind many of the disturbances. The changes were discussed and modeled with 

the journalists. 
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Journalism at the national news department of the Daily News had been changing in the 80s 

from reporting the news events to giving background information for the daily news and provid-

ing “service journalism” for the readers (where to go, what to eat etc). In the 90s, the trend to-

wards analyzing the effects of politics and economics on the daily lives of the citizens was becom-

ing more prevalent in the content of the national news. 

The historical layers of multi-voiced perspectives on journalism were made visible in the Figure 

4, which was first drawn by the researchers as a preliminary hypothesis for discussion in the 

Change Laboratory. It was accepted by the journalist as a fairly accurate description of the changes 

in journalism. The discussion brought into surface the multiple conceptions people had about the 

object of their work. The different ideas of what is good journalism in the national newsroom 

brought into open an underlying contradiction that concerned the object of work. The major con-

tradiction was found to be the tertiary contradiction between the old and the new conceptions 

of what is good journalism. The new object, depicted in the following figure, had also a new 

component – the responsibility of the pre-production process, which had been imposed on the 

newsroom after the purchase the new pagination system.

Figure 4. Changing object of journalism at the Daily News.

In the Change Laboratory discussions it became apparent that the main causes for disturbances 

were not the malfunctioning technology or some individual journalists. The main issue to emerge 

was the change in the object of the newsroom resulting in the unclear division of labor, ambigu-

ous rules and unclear responsibility for the production of the news pages and the need for better 

planning. This directed attention to the systemic, collaborative aspects of the work in the news-

room. 
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The new pagination system was based on an idea of separate departments, groups or individu-

als working and producing the different elements needed on the pages –texts, pictures, graphics 

and the control of the deadlines (see figure 1). No attention was paid to how the texts, ads and 

pictures emerged before they were layouted on the pages. It is still not possible to follow the flow 

of elements of the newspaper on one computer screen. The picture system runs on Macs, the 

pagination system runs on Solaris and the text processor runs on dumb terminals connected to 

Tandem 80m central computers. The page planner needed to determine the number of pages and 

the placements of ads and the colors for the press run was based on PCs. Their incompatibility 

seemed to cause many of the disturbances mentioned in the evening reports. 

PICTURE OF JOURNALISM IN FOUR EVENING RE-

PORTS

The data of the disturbances for analysis consists of two sets of evening reports. Both cover 

a three-month period from the beginning of November to the end of February. The first three 

months of evening reports started on November 1, 1996 and the second set started on November 

1, 1997. 

The first two days of the evening reports coincided with the first two days of implementing the 

new evening teams designed in the Change Laboratory. The very first report paints a picture of 

a day shift that has done its part of the work: the stories were well written and there were good 

enough news stories. The division of labor between different news departments came up in the 

comment that political news took over the story of a pending strike of air traffic controllers. 

First evening report, November 4, 1996.

"A genial evening, no panic at all, even though one copy editor started writing a story for the front-page. The 

situation was made easier because we had a third copy editor -a trainee."

"We did not find much to do in editing. The topics for the front-page came up almost by themselves, they were 

the only ones possible. If one does not take into account the threat of stopping the air traffic. As it belonged to 

the political department, we put it on the inside pages."

"We kept the timetable quite well; all pages were ready before the deadline."

"For the next day we left at least some more digging to be done on the medals of Pajari: How will Sotheby’s 

react to the problems that emerged in Finland, and will they have any effect. P.Y from London promised to try 

to find out."

The first evening report described a disturbance in the division of labor and rules in the new team 

concept. Members of the evening team were not supposed to write their own stories during the 

evening shift, as they had done before. They should have concentrated on editing the stories and 

keeping an eye on the breaking news stories. If someone had to write news stories in the evening, 

they should have gotten another copy editor. The reason for the change in the rules was that there 

were now two people less in the evening team than before the team experiment.
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Interestingly enough, the responsibility for keeping the deadlines was also mentioned as a topic, 

even though it was not listed as a disturbance that day. In the last paragraph, the morning shift 

was reminded also to follow up on the news, and information was passed on about what should 

be done the next day. This transcended the notion of a journalist being responsible only for one’s 

own story and one day at a time. 

Several topics emerged in the evening report above. The topics mentioned are editing (para-

graphs 1 and 2), rules (1), content (2), timetable (3) coordinating (2) and planning for the next day 

(3). 

The second evening report describes a more hectic newsday than the first report. The evening 

reports show how the days in the newsroom can differ from one another. 

Second evening report, November 5 1996. 

"Fitting the departmental front page was pretty hard: we polished, we shuffled things around, and we deliber-

ated, and invented awkward solutions. Even the selection of the stories for the pages presented problems. We 

made decisions in a panic. "

"The work floundered at all levels when building the opening page for national news: we shortened, length-

ened, commissioned strange maps and pictures to fill the page. Some of the stories came late, normally they 

are finished when the evening team starts around four or five o’clock."

It seems that something had been gone wrong in the planning of the news stories, as there were 

no proper stories for the front page, and they were the wrong size for the department’s opening 

page. Stories arrived unusually late, without any reason given. Neither is there any indication that 

there may have been sudden news events that caused the delay.

The first paragraph shows several disturbances. Daytime planning for the national news front 

page had been problematic and decisions had to be made in a panic by the evening shift. The 

stories were not up to their standards and a lot of editing had to be done, also because the news 

stories did not fit into the national front page properly. Lack of planning and coordination was evi-

dent with the graphics and pictures, which had to be hastily commissioned by the evening team. 

The deadline problems were caused by an unexpectedly late arrival of the stories. The problem-

atic themes appear to be layout, planning, story length vs. newshole, pictures/graphics, editing, 

deadline and the quality of the content.

The first two evening reports reveal the collaborative and complex nature of the work of journal-

ists. The focus is not only on individual stories, but also on the whole production process of a 

daily newspaper.

These two excerpts from the evening reports show that the work in the newsroom consists of 

more than individual journalists working on their stories. Fitting the news stories into the news-

hole left by the ads, keeping the deadlines, sending pages to the printing plants, choosing the 

main stories for the front page, editing stories and continuing them the next day and planning the 

newswork are all part of the work of the journalists in the newsroom. Collaboration between the 

different actors is needed to perform all the tasks assigned to the newsroom. 
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The need of looking further ahead for more than the next 24 hours featured strongly in the 

Change Laboratory discussions. Many of the disturbances discussed in the Change Laboratory 

were interpreted as caused by the lack of long term planning by the editors of the national news, 

but it was agreed that they occurred also because the individual journalists were not used to tak-

ing responsibility for the planning of the newswork.

The necessity for more collaboration is shown in the disturbances that result from bad planning 

and breakdowns in the communication of the newsroom. If the advance planning of the content 

had been inadequate, the outcome is what the evening report of 5.11.96 describes. 

The last two evening reports of the data deal with same kinds of disturbances as the first ones. 

Evening report of January 31 1998

"The evening pulsed with a normal beat. We dismounted a block of short news from the opening page as the 

managing editor wanted to put the new manager of the company X (name deleted by author) prominently 

on the opening page. Police calls were uneventful, one fire alarm to an apartment building at 1.15. A.M, and 

again we were stuck with waiting for information about it. I left at 1.45 am, the fire was under control -so no 

story."

The excerpt above brings forward a new actor. The managing editor had made a decision late in 

the evening about placing a news story more prominently than the national newsroom had done. 

It meant dismounting stories from the opening page and inserting a new story. 

The reference to the police beat points to a division of labor between the national news and the 

metropolitan news. Calls to police stations after midnight were the responsibility of the national 

news, as the national news had one reporter and one layouter available until 1.30 A.M. Before 

midnight the handling of the crimes and the accidents had to be coordinated between the national 

and the metropolitan newsrooms, because it was not always clear which stories belonged to 

which department.

Disturbances in planning the news stories and pictures were described in the following evening 

report that paints a picture of a busy news day with many breaking news. 

Evening report, January 30 1998.

"A really busy evening and full of work. A lot of work was caused by the winter season’s traffic accidents, 

which had not been handled properly. At 8.20 p.m. we had to call about the accidents that had happened 

already at noon, e.g. a traffic accident at Vehkalahti involving 13 cars, about which we had the first information 

from TV-news. Neither had the storm in Ahvenanmaa been taken dealt with, even though they were in big 

trouble there."

"The gas-truck made it to the front-page, even though it was mentioned as an unimportant thing in the after-

noon. We sent J. (photographer) in the evening to track whether it would blow up or not."

A closer reading of the evening report shows that the hurry was caused by the erratic work of the 

dayshift. Dissatisfaction with the bad planning was clearly expressed in the sentence that ends “ 

… accidents, which had not been handled properly”. Also misinterpretation of the news value of 
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the truck accident caused extra problems for the evening team.

In the next section it is argued that the evening reports are important data for finding out distur-

bances and the underlying contradictions in newswork. However, though a lively picture emerges 

from the evening reports, analyzing the problematic situations in the error reports alone is not 

enough for getting sufficient understanding of news work. Thorough ethnography is also needed 

to help make sense of the facts behind the evening reports. For example, the truck incident caused 

problems in the newsroom, owing to the reduced number of staff in the local offices. There was 

no permanent correspondent available in the area but, in an innovative way, a freelance photog-

rapher was alerted and assigned to cover the incident. 

SIX MAIN THEMES OF DISTURBANCES

The issues of coordination and planning emerged as important topics already in the first two eve-

ning reports. Other topics in the evening reports included disturbances with pictures and graph-

ics, the quality of the news stories, poor planning, computer problems and so on. In analyzing 

the evening reports, 27 different categories of topics were established. They were compressed 

in the final analysis into six major themes, which correspond to the activity systems and differ-

ent perspectives involved presented in Figure 3: profit, content, newshole organizing/planning, 

process/ timetable and technology. These categories correspond to the different perspectives of 

the different activity systems. 

Looking at the activity of publishing the Daily News from the viewpoint of the national news-

room, as described in the evening reports, two perspectives were missing: the audience and the 

advertisers sales perspective. The latter is however embedded in the negotiations of the news-

hole, the division of space between ads and news stories. The concern for the quality of the news 

stories could reflect concern for the audience, but it could also reproduce taken-for-granted pro-

fessional and in-house norms about what is good journalism. However, the word audience or 

readers was not mentioned in the evening reports. In other research data it emerged sporadi-

cally, for example the weekly meetings addressed the issue of keeping the readers interested with 

shorter stories and clear layout.

Profit emerged as a theme only a few times. Complaints about the lack of people or resources 

were put into this category in the analysis of the disturbances. 

Issues of profit represent the contradiction between use value and exchange value and are dor-

mant in all the corners of an activity system. The financial situation of the Daily News was quite 

secure, and the issue of economics was not a major topic, more like a nuisance sometimes to the 

newsroom.

Content was about the substance of journalism and included topics usually associated with 

journalism: the quality of the news stories and features, editing the stories, pictures, graphics, 

layout, style of writing and competition with other media. 

Ads and the newshole emerged as a constant source of disturbances. The restricted space, 

called the newshole, between ads and news stories, derives also from the profit and sales mo-

tives. The number of ads had been increasing and the space for news stories shrinking. The distur-

bances revealed a need for a more modular way of thinking about news stories. Timeless shorter 

stories would have been needed often to fill the news hole. To solve the problem of the variable 
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newshole, the national news developed non-daily, non-news stories, for example “We have read” 

reviews about non-fiction books or reports.

Technology theme consisted of technical problems with the text and pagination systems, send-

ing the pages to the printing plants, and problems with coding the texts.

Planning and organizing as a category was developed during the data analysis. Descriptions of 

forgetting to order graphics or pictures, lack of news stories for the front page, lack of short stories 

to fill the newsholes are examples of disturbances that could have been prevented if the work had 

been better planned and coordinated.

Timetable and production process emerged as a new task in the newsroom with the new pagi-

nation system. It included topics like delays in the deadlines, the ads arriving late to the pages, 

early deadline for color and the problems with the page plan of the whole newspaper. 

The two sets of the evening reports from 1996-97 and 1997-98 have been analyzed and com-

pared for themes in figure 5 below.

Figure 5. Themes of disturbances in the evening reports. 

The analysis of the evening reports shows clearly that the work done in the newsroom by 

the journalists is not just about producing the news stories. The percentages of disturbances in 

the main themes remain at the same level in the two sets of evening reports from 1996-97 and 

1997-98. This strengthens the suggestion that journalistic work should be analyzed and under-

stood as a complex work process combining both the writing and illustrating of the news stories, 

but also the planning and organizing newswork in connections with the production process of the 

newspaper. 

The linear model (Figure 1) of the flow of materials through the pre-press production process 

emerges in the evening reports as non-linear and much more complex. Layout desks emerge as 

the central points in the production of the newspaper. Also the materials, the three lines of the 

depicted in the production flow – texts, pictures and ads – are produced in collaborations and 

negotiations between the different activities, actors and their interests before they are handled by 

the layout desks. The whole process of producing news stories has to be planned and organized, 

not only for the daily 24-hour cycle, but also for longer-term contingencies. The collaborative as-

pects of work and its tensions are made clearly visible by the evening reports. 
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 1996 -97  1997 -98  
Themes of disturbances  Occurences  %  Occurrences  % 
Production timetable  138  32%  52 25%  
Content  102  24 %  47 22 %  
Planning/organizing  91 21%  48 23 %  
Newshole  45 11%  27 13%  
Technology  43 10 %  33 16 %  
Profit  7 2 %  3 1 %  
All together  426  100  210  100  
 



The different perspectives of the participants involved in producing the daily newspaper have a 

clear effect on the work done in the newsroom, whether it is the reporters, copy editors or the 

paginators. The themes of profit and the newshole that emerged prominently shape the whole 

process of news production, from the first ideas for news stories to their placement on the pages: 

how many people are there to do the work, how is the work organized, what is the space left for 

the news stories, what kind of technology has been purchased?

Production process and timetable

Responsibility of the production process and disturbances with the planning of the news work 

feature prominently themes. Taking care of the production process makes up 32 percent of the 

disturbances in 1996-97 and 25 percent in 1997-98. 

The emphasis on the production process and planning is due to the fact that the unit of analysis 

is the evening shift and the evening report. Another reason was the new pagination system, which 

had brought the responsibility for keeping the deadlines of production into the newsroom. In the 

daily morning and afternoon meetings of the newsroom, the topic of discussion centered mainly 

on the daily news stories. 

In a closer analysis there were 55 disturbances (out of 183) with the deadline in the first three 

months of evening reports, a year later the figure was only 22. In 1996-97 the deadlines of the 

pages were missed 60 times, over two thirds of the days. A year later the number had diminished 

to 16 missed deadlines.

The new tasks of the newsroom are not necessarily only ‘time taken away from journalism’, as 

Underwood (1988) claims. For example, being able to tryout different layout plans on the com-

puter screens, and the ability to perform the actual pagination in one place saves time in the eve-

ning. It means more work for the layouters but is also leaves more time for editing the stories and 

inserting breaking news stories.

At the Daily News the pagination system also gave complete control of the quality of the pages 

to the journalists. It was thus easier than before, to control the quality of the pages in the news-

room (Russial, 1989). The new pagination systems made it easier for the whole evening team 

to work together in solving problems or discussing how to highlight the most important news 

stories. 

In the videotapes of the national news layout desk, dozens of gatherings occurred, when copy 

editors, paginators and reporters discussed around the pagination screen to discuss the content 

and headlines, how prominently the stories should be placed and what pictures to choose. To 

make the collaborative communication easier the architectural plan for the layout desk was re-

vised during the Change Laboratory. 

Newshole

Disturbances concerning the newshole, the space left for the news stories after the ads had been 

placed on the pages, was mentioned in the first dataset 45 times out of 426 disturbances, making 

it 11 percent. It was mentioned 27 times out of 210 disturbances a year later and the percentage 

was about the same – 13. 

Disturbances with the length of the stories (16 and 6 occurences) are associated also with the 

newshole, though they are included in the planning themes. Long stories were difficult to fit in 

between the numerous ads filling the pages. The problem dates back to the late 80’s when the 
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revenue from ads dropped during the recession. The space for the news was reduced, and the 

editor-in-chief introduced the concept of a yearly news budget. This meant that the yearly amount 

of newspaper pages was restricted. When the number of ads started growing again in the middle 

90s, the strict page budget allowed less space for news on the pages, in other words the newshole 

shrank. 

The figures show how the same set of disturbances occurred concurrently, that part of the dis-

turbances experienced in the newsroom is related to the ads and their placement on the pages. To 

be able to reduce the number of disturbances concerning ads and the newshole, there should be 

better interaction at least with the news department and the ad department, also through a shared 

database visible to both parties.

Planning and organizing

Disturbances in planning and organizing made up a little less than a quarter of the disturbances. 

The number came down from 91 to 48, but the percentage of the occurrences remained almost 

the same - over 20 percent of all disturbances. 

As discussed earlier, planning, or lack of it, was not mentioned as such in the evening reports. 

For example on December 26, 1996, the evening report stated “there were pictures available only 

for the front page”. Usually the reporter, the editor of the dayshift and the picture editor discussed 

illustrating the news stories already when the story ideas come up and again after the stories 

were assigned. There should have been pictures and graphics for all the major news pages of the 

newspaper. In the analysis this kind of disturbance was defined as a disturbance of planning, and 

also as a disturbance with pictures. 

Disturbances in communication – ruptures – occurred 19 times in both years. People had forgot-

ten to tell about the plans and decisions made during the daytime. There was no way of finding 

out the status of the different elements intended for the news pages – page plan, ads, texts and 

pictures. The national newsroom had access only to the text and pagination systems. 

Another source for disturbances was difficulty with the length of the stories (16 and 6 occur-

rences). They were either too short or too long for the variable newshole. The demands of the 

newshole should have been taken into account in planning and assigning the stories as there was 

only a certain amount of space for longer stories, and a constant need for short stories.

Content

The quality of the news stories was the main source of disturbances in the theme of content, 

which also comprised about one fourth of the disturbances – 24 percent and 22 percent. During 

the year between the evening reports the number of disturbances went down by half also in this 

category. Quality was mentioned 26 times in the first three months of evening reports and 14 

times a year later. 

Disturbances with the pictures diminished from 22 times to 8, and with the graphics from 18 

occurrences to 4. One reason for the latter was the move of the graphics artist to the national 

newsroom from the graphics desk. 

Technology

Technology, which seemed a big issue in the beginning of the Change Laboratory, was only10 

percent and 16 percent of the disturbances. Out of 43 occurrences 30 were concerned the new 

pagination system in the 1996-97. A year later the numbers were 25 out of 33. 
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One reason for the prepositional increase in the technological disturbances may be the ongoing 

integration of the layout with the advertising system and the printing plants as this caused several 

new software and hardware problems. 

Profit

Complaints about too few people in the evening shift plus the graphics and picture desk are at-

tributed to the profit motive of the owners and top management. The issues came up 7 times in 

the first year and 3 times a year later.

From disturbances to collaboration 
During the first three months of the evening report there were 426 disturbances. A year later the 

number had been reduced to 210. An exact answer cannot be given to explain the phenomenon 

without comparing the decrease of the disturbances with videotaped data from the evenings. It 

is tempting to accredit the Change Laboratory for inducing the change. But change could also 

be due to new practices in writing the evening reports. Some disturbances can become so ‘ordi-

nary’, that they are not worth mentioning anymore. However changes in some of the themes, like 

decreasing planning problems, could be the result of using the new planning tools devised in the 

Change Laboratory. 

The question of causation is, however, not the main topic of this paper. Emphasis in the analysis 

of Figure 5 is on what the evening reports reveal about the everyday work of the newsroom. 

The disturbances evident in the evening reports indicated that individual journalists were part 

of a materially mediated, situated system of news production. The newsroom was responsible for 

the whole pre-production process – whether journalists liked it or not. Also the traditional journal-

istic work process was rife with disturbances, hence the need for coordination and advance plan-

ning. If a story was badly written or turned up late, it caused problems for copy editing, layout and 

deadlines. 

So the whole pre-press production process set demands for the journalists: the stories should 

be turned in as early as possible, in mint condition, complete with pictures and graphics. There 

should be enough stories to fill the pages and they should come in variable lengths to fit the daily 

changing newshole. 

Improving journalism and the technology used in the newsroom is dependent on what is known 

about the work of journalists and its connection to the over all system of newspaper production. 

Isolated individuals can indeed be made to feel unprofessional, disempowered and nonqualified. 

However, defining journalism, work in the newsroom and journalistic expertise as a field of con-

tested negotiations opens up possibilities for resistance, negotiations and change. 

The content of the field of negotiations in media organizations vary historically and locally, for 

example the evening reports of the Daily News point to six major fields of negotiations: profit, 

content, newshole, organizing/planning of the news work, technology and production process and 

its timetable. 

In the case of the Daily News, competition with other media and the declining readership were 

not central issues discussed in the newsroom, but in some other newspapers they surely are. 

The relationship with the local readers was distant, as the Daily News is a national newspaper, 

and has a practical monopoly in the nation’s capital. In some other newspaper local advertising 
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and a dialogical relationship with the local readers may be more crucial for the survival of the 

newspaper. 

The fields of negotiations and their relative importance are not universally predetermined, they 

are dependent on local conditions. The relationship of disturbances, fields of negotiations and 

contradictions in journalism is addressed in the next section. The aim is to show how understand-

ing why and how journalism has changed and where it might be heading, is made possible by 

analyzing newswork as a disturbance filled activity system, where contradictions are the driving 

force behind the changes (Ilyenkov, 1977).

DISTURBANCES AND THE CONTESTED FIELD OF NEGO-

TIATIONS

It was suggested in the beginning of this paper that the contradictions and the heterogeneous ob-

ject of work can be made visible by analyzing disturbances. The contested field of negotiations in 

the Daily News was modeled as consisting of eight major activities, each with their own perspec-

tives on the object, which have already appeared in the preceding chapters: profit, content, sales, 

newshole, production timetable, organization/planning and the audience. The fields were based 

on the review of the research on journalism and the data from the research in the Daily News. The 

only activity missing in the disturbance data is the readers, as the advertisers and the sales motive 

is combined in the analysis of disturbances with the issues about newshole. 

The activities and their different perspectives are re-presented in Figure 6. They form a contested 

field of negotiations on the object of their activity: owners and top level management and their 

main object as profit, newsroom and readers and content, advertisers and sales, advertising de-

partment and the newshole, the systems department and technology, and the middle level man-

agement in the newsroom (organizing/planning), production department (process timetable) and 

the audience (content as both ads and news stories). 

The different actors and how their different objects emerge as themes in the evening reports 

are presented in Figure 6. The parties involved are in italics and their main objects are in capital 

letters. Below them are the major topics of disturbances to come out in the evening reports.

Figure 6. The contested field of negotiations and the topics of disturbances based on the evening reports.
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1. Profit

In the first set of three months of the evening reports, the issue of too few people came up seven 

times, and in the second set, it emerged three times. Below some comments dealing with the is-

sue are presented from different evening reports: 

"Need more people in shifts, especially in the graphics department."

"Complete understaffing in the graphics department. This slowed down the layout of pages and caused prob-

lems with deadlines. We asked for a filler ad to cover the hole made by the unfinished graphics."

"Eight frames, horrible. Workforce was miscalculated, there were too few of us. The space was completely 

unsuitable: on the eight frames there were too many places that ate up one- and two-column stories, which 

were not available. We could not use big articles with color pictures... Taking the problems into account we 

did not miss the deadlines by too much."

For activity theory and developmental work research the tension between profit and content 

forms the basic contradiction between the exchange value and use value that is behind the turmoil 

in and between all corners of an activity system.

2. Content

The concern for the content and the quality of the news stories showed clearly in the evening 

reports. However it was not explicated why the stories were unsatisfactory. 

The problems with content were two-fold. The copy editors complained that the individual sto-

ries were not good enough, so the stories had to be edited heavily, the headlines needed rewrit-

ing and so on. A recurring situation, which also occurred, was when the evening team thought the 

stories were not good enough for the front-page. 

Complaining about the quality may also reflect the different conceptions of what is a good news 

story, which are presented in Figure 4. Also problems with uninteresting or completely missing 

pictures and graphics occurred frequently. The following citations are excerpts from longer eve-

ning reports.

"We did not publish the story about Lithunian refugees, because it contained no new information, compared 

to the story we already had in the paper."

"We had to scratch our heads because of the situation with the pictures for the front-page. There were only 

bad or worse alternatives."

" A peaceful night... the only thing missing were the right stories for page A5 (opening page of national 

news)."

"We were dead tired at 10 PM and we were sorry that, in the afternoon, in the daycare story, the children’s 

opinion had not been asked, and that there is no picture for the story, neither is there a picture for the story 

about snow, nor about the disabled person."
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3-4. Newshole and ads

Disturbances with the newshole and the ads tell how the situation varied daily, and how impor-

tant this often overlooked issue also is for for the content and quality of journalism. The issues 

about ads are closely tied to the need to take into account the whole process of news production 

in the newsroom planning of news stories. Otherwise rushed decisions by the evening are the 

only remedy available.

Sometimes the newshole was too big, some other times it was too small. Or it could change 

suddenly, as can be seen from the excerpts from evening reports.

"We had too much stuff, even some daily news had to be left over, but on the other hand we had to shorten 

some stories quite a lot. The stories and the pages were not compatible, the stories had to be tried out on 

different pages."

"We lost a color page to ads and had to repaginate ‘Home’-story on different page."

"We had more space than we asked for. We used a filler ad."

"The number of pages and the form of the newshole forebode trouble, and that is what happened."

5. Technology

Technical problems with the new pagination system were sometimes quite serious, and a couple 

of times the pagination system went down completely and the stories had to be pasted onto the 

pages with knives and glue. Also problems with sending the pages to the printing plants plagued 

the evening team. Transferring the stories from the text-system to the pagination system did not 

sometimes work properly.

"The machines crashed several times, we almost lost ur heads, we almost went crazy, even crazier than before, 

however, we missed the deadlines only by a few minutes."

"For some reason page A10 did not want to go to the printing plant."

"There were also small problems with the machines, Because the stories did not go through to CCI, we had to 

transfer them again and again and so on. "

6. Organizing and planning

Planning the newswork was a major source of disturbances. The daily changing size and shape 

of the newshole put increasing demands on the advance planning of news stories, and the need 

for a reserve of ‘timeless’ news stories of varying size and type. 

“We had a colossal lack of shorter stories and pictures, especially as the space on page A6 was again a sur-

prise”
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The departmental front page, on the other hand, needed bigger stories with color pictures and 

graphics. The inside pages, which were filled with ads, ate up a large amount of shorter stories 

and were not for long stories with pictures. 

Planning news in advance also came up several times in the Change Laboratory meetings and 

also in the weekly meetings. The whole idea of planning news in advance goes against the grain 

of the traditional news-driven journalism. A journalist commented in the Change Laboratory: 

“I mean, it is against all reason to plan news, we are a news department, it is a crazy idea.”

Lack of news stories for the front page was a problem, because national news had shifted to-

wards more news features, and did not always have the hard news, which the managing editors 

and some of the journalists wanted. Another part of the planning problem had to do with the 

increasing visualization of the news features, the responsibility for which was unclear between 

the reporters and the news editors. There were also too few graphical artists. 

Excerpts from evening reports described some of the problematic situations, which can be at-

tributed to the lack of planning and coordination.

“ A peaceful night... the only thing missing were the right stories for page A5 (departmental front-page).”

“The graphics for the ship-story did not arrive until the color-deadlines were past (on Monday), but the graph-

ics were ordered, after all, as late as last Friday."

7. Production and timetable

In the evening reports, the production process and timetables (deadlines) of the pages caused 

most of the disturbances. Sometimes things went so well that it was worth mentioning, some-

times the evening was nearly a catastrophe.

“The deadline for the first color-page was beastly: 6.20 P.M.”

 “For a NEWS paper the deadlines were far too early, but luckily we did not have any news.”

“ Last page was late 20 minutes because we forgot to send it to the printing plant.”

The flow of material consisting of the page plan and printing run, the texts, pictures, graphics, 

and ads is a fairly complex chain of production that includes many people and different technolo-

gies, so it is no surprise that many disturbances occurred there. 

The production processes internal to the newsroom, like ordering graphics and pictures, are 

included in the planning category. 

8. Audience was missing from the evening reports as mentioned earlier.

On the basis of the information gained from the analysis of the evening reports, a preliminary 

hypothesis of the central contradictions in the activity system of the national news department at 

the Daily News is presented in the next section. 
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FROM DISTURBANCES TO CONTRADICTIONS

The purpose for the analysis of disturbances at work is to find out the recurring problems and 

persistent tensions that point to deeper structural contradictions. 

The focus in this paper is on the newsroom, so the contradictions are analyzed from the view-

point of the newsroom. The disturbances gleaned from the evening reports point to contradictions 

between several corners of the activity system of the newsroom. The contradictions are presented 

in Figure 7. 

The main focus of contradictions appears to be in the new object of the work, both new kinds 

of journalism and new tasks of production control. To understand the importance of the changing 

object a short summary is presented about what happened in the Change Laboratory interven-

tion.

The discussions in the Change Laboratory began mainly with airing the problems caused by 

the new technology. The discussion was soon transformed to another level centering around the 

new object of the activity: what kind of news stories should the pages contain, how the pages 

should look like and how the work should be organized to reach the new vision. A preliminary 

consensus was reached in the negotiations about ‘good journalism’ and it was agreed that more 

news features about the everyday life of the citizens were needed, but so were also news stories 

about the long-term changes in ongoing in the society.

The multifaceted nature of news production was modeled and discussed, because the new kinds 

of news stories were possible only if the way of working was also organized anew. New evening 

teams were devised to keep the evening shift as small as possible, and to have as many people as 

possible writing and researching for the more analytical news stories. 

To conceptualize the contradictions that point to critical areas of developmental possibilities in 

the activity system of the newsroom, the major contradictions are presented in Figure 7 in the 

activity triangle of the national news department. 

The arrows in the triangle depict the major contradictions between corners of the activity sys-

tems. The contradiction between tools and object deals both with concrete tools, like the new 

pagination system, and the mental concepts of what is good journalism. The three main contra-

dictions depicted in the triangle in Figure 7 have to do with the changing object of the activity. The 

figure illustrates the centrality of the object of the activity: new kinds of stories and new tasks for 

the journalists. 

The new, agreed upon object of societal reporting, clashed with the old ideas of event-based 

news, and the quality of the news stories was varying according to the evening reports. More 

analytical ‘societal reporting’, also meant changes in the old individual way of working. Project 

groups, longer daytime periods for writing and new beats were introduced to help produce the 

new object – societal reporting.

At the same time news tasks and responsibilities were imposed upon the newsroom with the 

pagination system. The arrow between the object and the rules depicts the problems encountered 

with the responsibility for keeping the production timetable, which was to become a common 

object for all the journalists because of the new pagination system. Also the new way of organiz-

ing work into evening teams with less people than before, imposed a new rule: in the evening 

shift people should only concentrate on copy editing and layouting. The reason for the rearrange-
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ment was the new object, more analytical news features, which in turn demanded more time for 

writing the stories. 

Figure 7. Contradictions in the national news department

The third arrow also points to the contradictions dealing also with the object, it is drawn between 

object and division of labor. Job rotation between the tasks of a reporter, copy editor, evening 

foreman (listman) and layouter had removed the task of the former national news evening edi-

tor. The new evening teams of journalists and typographers was responsible for the quality of the 

news stories and the production flow. 

New kinds of stories demanded more cooperation between reporters. Instead of closely guarded 

individual newsbeats, people had formed new follow-up groups that did not anymore follow the 

functions of bureaucracy. People also belonged to several groups, so the work force was quite 

flexible. The new division of labor crossed the departmental boundaries and the reporters were 

writing for other departments also. 

The division of labor between the daily news editors and the evening shift became much more 

problematic. Disturbances with planning the news stories and their pictures and graphics became 

clear in the evening reports.

The three major contradictions illuminate what journalistic work consists of in the Daily News. 

Besides the reporters writing news stories, one should take into account the whole work process 

of publishing a daily newspaper, especially what is published and why.
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CONCLUSIONS: WORK IN THE NEWSROOM

The findings from the evening reports give a broad picture – in the journalists’ own words – of 

what journalists do, what actions are necessary in the production of a newspaper and what kind 

of work should the computer systems be designed to support. 

The work process that the pagination system had to deal with was modeled in Figure 1 as three 

linear production lines. There the ads, texts and pictures arrived from somewhere into the pagina-

tion system, and the ready-made pages were sent to the printing plants by the production man-

ager and central editors.

The picture gleaned from the evening reports is much more complex and multifaceted. Most of 

the disturbances confronted by the evening shifts in the layout desk were caused by what was not 

included in Figure 1. In the evening reports planning and coordinating news texts and pictures 

turned out to be problematic, as did the negotiation of space between ads and news stories. It was 

quite impossible to follow the production process and keep the deadlines, because the informa-

tion was in different computer systems that were inaccessible to the newsroom and layout desks.

The evening report and the disturbances point to the possible zone of proximal development 

-new minicycles of interventions and development could include the functions of the morning 

shift, especially planning and organizing the news work. Also the relationships with the neighbor-

ing activity systems like the ad department and the printing plants could be explored to solve 

some of the recurring problems dealing with the production of the newspaper. Developing com-

puter based support for the integration of tasks needed to produce the daily newspaper could be 

the next challenge for computer systems design.

The intervention that began originally with the introduction of new computer systems turned in 

the national newsroom into an intervention about what is good journalism and what the work of 

journalists consists of (see Figure 4). 

The news object of work, societal reporting and pagination, caused numerous disturbances. 

Modeling the disturbances in the activity triangle revealed three major contradictions as sources 

behind the disturbances. 

The work of the newsroom, ad department nor production department were not analyzed before 

the implementation of the new pagination system, and thus the new information technologies did 

not give proper support for the actual work done by the journalists in the newsroom.

Focusing on the disturbances that happened in the newsroom illuminated the formerly unarticu-

lated aspects of the daily work in the newsroom. Careful analysis of the evening reports revealed 

that before the news stories reach the readers, they have to pass through a complex, intertwined 

system of people, material artifacts, actions and negotiations. The different participants bring their 

own interests and perspectives towards the object of journalism with them (Figures 3 and 6). 

The new pagination technology shown in the tools corner of the activity triangle (Figure 2) 

caused many disturbances in the newsroom. Analysis of the contradictions from the viewpoint 

of the newsroom revealed in Figure 7 that the major contradictions, however, centered around 

the contested and changing object of the activity, what is good journalism, and the task for the 

production process brought by the new pagination technology. The new object necessitated dif-

ferent conceptual and material tools, new rules, new division of labor and new ways of organizing 

the newswork. 
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The work activity of the newsroom was not investigated in detail in the planning phase of 

the pagination and database systems. This in turn caused numerous problems, which are dis-

cussed in the evening reports around the themes of planning/organizing, newshole and timetable/

production process. The computer system did not offer solutions for the main disturbances.

Focus on the actual work done in the newsroom could have brought the above mentioned dis-

turbances and contradictions into public discussion and facilitated the design of new computer-

ized tools that would support the newsrooms in producing a daily newspaper in collaboration 

with whole production process involved in producing a daily newspaper.

Notes

[1] See also the special issue of Computer Supported Cooperative Work, vol. 7 (3-4).

[2] The three researchers Jaakko Virkkunen, Merja Helle and Ritva Poikela were from The Center 

for Activity Theory and Developmental Work Research, University of Helsinki, Finland.

[3] The following summary of the Change Laboratory method is based on the article by Virkkunen, 

Helle Poikela (1996). For a comparison of different laboratory methods for workplace develop-

ment, see Engeström, Virkkunen, Helle, Pihlaja, Poikela 1996.
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http://journalismikritiikki.wordpress.com/verkkoartikkelit/mallilukijasta 

muutoksen-tyokalu/ 
Merja Helle ja Maija Töyry (2008) Mallilukijasta muutoksen työkalu. 

Journalismikritiikin vuosikirja. Tampere: Tampereen yliopisto. 
Journalismin kehittämishanke ilahduttaa, ärsyttää ja väsyttää toimittajia, mutta 
parhaimmillaan saadaan aikaan myös muutoksia. Journalismin muuttaminen edellyttää 
toimituksen tavoitteista puhumista. 
Journalismikritiikin vuosikirjan tavoitteena on dialogin käynnistäminen toimittajien ja 
toimitusten kanssa. Usealle vuosikymmenelle ulottuvan journalistisen uramme aikana 
emme kuitenkaan ole huomanneet, että vuosikirjan ansiokas mediakritiikki olisi juurikaan 
johtanut journalismin muutoksiin, tai että asiasta olisi ainakaan keskusteltu toimituksissa. 
Mediatutkimuksen tuloksia raportoivat tieteelliset lehdet eivät näytä kuluneen toimittajien 
tai toimitusten johdon käsissä.  
Journalismi ja sen tuottaminen ovat monimutkainen yhteiskunnallinen, taloudellinen, 
ideologinen ja kulttuurinen järjestelmä. Yhtiön johdon, päätoimittajan tai mediakriitikon 
esittämät strategiset tavoitteet tai vaatimukset eivät noin vain itsestään muutu 
paremmaksi journalismiksi tai päivittäisiksi teoiksi. Yhtä vähän itsekseen muuttuu 
ylimmän johdon strategisten visioiden liturgia uusiksi toimintatavoiksi organisaation 
arjessa (Jarzabkowski 2003). Todellisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan 
keskustelua johdon ja toimitusten kesken sekä kehittämisen välineitä, jotta tavoitteet 
muuttuvat konkreettiseksi sisällöksi ja median rakenteeksi: jutuiksi, ulkoasuksi ja 
päivittäiseksi työprosessiksi. 
Journalistit ovat hanakoita torjumaan journalismikritiikin. Torjuntareaktiota saatetaan 
perustella siten, että tutkijat eivät ymmärrä toimitustyötä riittävän hyvin tai osaa 
suhteuttaa tuloksiaan mediaorganisaatioiden muutoksiin ja työn reunaehtoihin. 
Journalistien on myös vaikea katsoa peiliin. Siksi on helpompaa torjua kritiikki ulkoisilla 
tekijöillä kuten kiireellä, resurssien niukkuudella ja median yleisellä viihteellistymisellä, 
kaupallistumisella tai henkilöitymisellä, joille ei tunnu voivan mitään. Tutkijat taasen 
voivat ajatella, että liian ymmärtävä suhtautuminen mediaorganisaatioiden käytännön 
todellisuuteen latistaisi kritiikiltä kärjen sekä pyhittäisi journalistien arkikäytännöt ja 
tulokset. 
Monet toimitukset eivät ole tottuneet keskustelemaan työstään sitä itsekriittisesti 
arvioiden. Juttuaiheista kyllä puhutaan paljon ja perusteellisesti. Työtä ohjaavat 
journalismin ideaalit ja työn toteuttamisen rutiinit ovat siksi usein kuin musta laatikko, 
joka sisältää itsestään selvinä pidettyjä tavoitteita – esimerkiksi tiedonvälitys, 
objektiivisuus, autonomisuus, julkinen palvelu ja demokratian edistäminen, 
ajankohtaisuus ja eettisyys. Ideaaleja eivät ainakaan ääneen juurikaan kyseenalaista sen 
enempää mediakriitikot kuin toimitukset. Kuitenkin yhteiskunnalliset muutokset, 
mediabisneksen murros, mediakäytön muutokset, uudet julkaisualustat ja lisääntynyt 
mediakilpailu lukijoiden ja katsojien ajasta sekä ovat muuttamassa ratkaisevalla tavalla 
journalismin ideaaleja, tekemisen edellytyksiä ja muotoja (Deuze 2005, 2007, Pavlik 
1999).  
Omien kokemuksiemme perusteella olemme tutkimuksissamme yrittäneet selvittää, miten 
lehdistä tai verkosta on tullut sellainen kuin se lukijalle näyttäytyy. Samalla tutkimme 



journalismia työnä, jolla on omat sääntönsä, ideaalinsa, rutiininsa ja organisoinnin 
tapansa ja yritämme selvittää mitkä ovat käytännössä toimittajien toiminnan rajat. Usein 
ne ovat enemmän toimittajien omissa rutiineissa tai käsityksissä kuin johdon kielloissa tai 
annetuissa säännöissä. 
Tutkimushankkeissamme olemme huomanneet, että toimituksellisessa työssä puuttuu 
usein oman toiminnan reflektion käsitteitä sekä aika ja paikka oman työn avoimeen 
arviointiin. Toimituksilla ei usein yllättäen olekaan jaettuja yhteisiä konkreettisia ja 
selkeästi kirjattuja journalistisia tai juttukohtaisia tavoitteita eikä toimivia journalismin ja 
työprosessien analyysin välineitä (Töyry 2008, Helle 2004). Puheen lisäksi tarvittaisiin 
myös uusia journalistisen työn organisoinnin ja johtamisen tapoja (Helle 2008) niin 
painetussa mediassa kuin verkossa.  
Olemme kehittäneet mediakonseptin käsitteen, jonka avulla voi tutkia ja kehittää 
medioita ja journalistisia työyhteisöjä. Mediakonseptin avulla voidaan antaa tila ja 
välineet toimituksille tai koko organisaatiolle oman toiminnan analyysiin ja 
kehittämiseen. Mediakonseptilaboratoriossa toimitus voi tutkia ja kehittää yhdessä 
journalismin tutkijoiden ja työn kehittäjien kanssa julkaisun sisältöä ja työprosesseja. 
Keskusteluun käytetään tavallisesti 5–10 muutaman tunnin kestävää, valmisteltua ja 
ohjattua istuntoa, joihin osallistuvat toimitus ja sen johto sekä välillä myös levikin ja 
ilmoitusmarkkinoinnin edustajat, joilla on paljon tietoa esimerkiksi lehden lukijoista ja 
heidän toiveistaan.  
Mediakonseptin käsite pohjautuu kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan (Leontjev 
1987, Cole 1996) ja erityisesti kehittävään työntutkimukseen (Engeström 1995, 2004). 
Olemme kehittäneet mediakonseptin käsitettä myös Virkkusen toimintakonseptin 
pohjalta (Virkkunen 2006, 2002, Töyry 2005). 
Esittelemme mediakonseptin käyttöä ja mediakonseptilaboratoriota ja siellä kehitettyä 
mallilukijan käsitettä keskustelun herättämisen ja sisällön kehittämisen välineenä vuoden 
kestäneen tutkimus- ja kehittämishankkeemme kautta. Vuonna 2006–2007 toteutetun 
hankkeen tavoitteena oli keskikokoisen suomalaisen sanomalehden muuttaminen 
verkkoon painottuvaksi uutisvälineeksi. Muutos oli monivaiheinen prosessi, jonka aikana 
keskusteltiin paljon ja tunteikkaasti muun muassa siitä, mitä itse asiassa olisi hyvä 
journalismi juuri tässä lehdessä ja sen uudistetuilla verkkosivuilla, kuka on oikeastaan 
lehden tai verkon lukija ja miten voimme heidät saada lukemaan juttujamme, miten työt 
pitäisi organisoida ja niin edelleen. Meitä ehkä eniten hämmästytti se, miten pohdinta 
siitä, miksi lukijat eivät lue lehteä, herätti runsaasti tunteita ja vastustusta. Meistä tuntui 
itsestään selvältä, että journalistit tavoittelisivat sitä, että mahdollisimman monet lukijat 
lukisivat heidän tekstejään.  
Tavoitteet näkyviksi ja konkreettisiksi  
Yhteiskunnan ja mediamaiseman muuttuessa muuttuu myös mediatuote, sen tekemisen 
tapa ja se yleisön tarve, johon mediatuote vastaa. Mediakonsepti syntyy sitä toteuttavan 
organisaation päivittäisessä työssä ja moniäänisissä neuvotteluissa. Mediakonseptin 
käsitteen avulla journalistisen sisällön tuottamista on mahdollista tarkastella niin 
journalismin, lukijoiden kuin kustantamisen näkökulmista ja niiden välisenä päivittäisenä 
kiistanalaisena neuvottelujen kenttänä (Helle 2004, 2002). 
Mediakonsepti jakautuu kolmeen tasoon, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa.  

• Ensimmäinen taso koostuu toiminnan perusteista ja tavoitteista. Siihen kuuluvat 
muun muassa julkaisijan arvot ja tavoitteet, talouden perusta, lukijoiden tarpeet, 



journalistinen kulttuuri, yhteiskunnallinen tilanne ja median historiallinen 
kehitysvaihe. 

• Toinen taso koostuu toiminnan organisoinnin ja lehden arkkitehtuurista – siitä, 
miten mediaorganisaatio toimii ja miten sitä johdetaan. Olennaisia ovat median 
rakenne (sivukartta) ja ulkoasun periaatteet, juttutyypit sekä työnkulku 
toimituksessa ja julkaisun teknologinen alusta (paperi, verkko, mobiili). 

• Kolmas taso muodostuu päivittäisestä työprosessista ja journalistisen sisällön 
tuottamisen yksityiskohtaisista keinoista. Näihin kuuluvat esimerkiksi lukijan 
puhuttelut tavat, näkökulmat aiheisiin, kuvien valinnat ja muut visuaaliset 
ratkaisut välineistä. 

Kenelle lehteä tai verkkoa tehdään? 
Tutkimus- ja kehittämishankkeemme liittyi suomalaisen sanomalehden toimintakonseptin 
radikaaliin uudistamishankkeeseen. Keväällä 2006 toimituksen johto päätti lähteä 
siirtämään työn painopistettä painetusta lehdestä verkkoon. Uutiset julkaistaisiin ensin 
verkossa ja lehden rooli muuttuisi enemmän taustoittavaksi ja analyyttiseksi. Sama 
toimitus tuottaisi sisältöä molempiin julkaisualustoihin, joihin olisi tulossa myös 
mobiiliviestintä. Uudistuksen tarkoituksena oli nostaa verkon lukijamäärä 
kuusinkertaiseksi eli 300 000 eri lukijaan viikossa. 
Mediakonseptilaboratorio alkoi syyskuussa 2006 ja päättyi elokuussa 2007. Syyskuu 
2006 käytettiin lokakuun alussa aloittavan uuden verkkosivuston kiireisen 
käynnistämiseen takia kuukauden kestävässä verkkotyöpajassa. Verkkosivuston 
tekemisen aloitti kuuden toimittajan ydinryhmä, josta oli verkkotyöpajankin ydinryhmä 
toimituksen johdon kanssa. Muu toimitus osallistui työpajan kehittämiskeskusteluihin 
pääasiassa viikkokokouksissa sekä kehittämishankkeen keskustelufoorumiksi 
perustetussa intranetissä. Loka-joulukuussa 2006 järjestettiin verkon 
mediakonseptilaboratorio, jonka viikoittaisiin istuntoihin osallistui koko toimitus ja 
päätoimittaja. Samaan aikaan verkon sisältö laajeni ja kaikki uutistoimittajat siirtyivät 
kiertävään verkkotoimitusvuoroon. Verkko sai myös oman päivittäisen uutistyön vetäjän.  
Verkon kehittyessä ja muuttuessa tapahtumauutisten ensimmäiseksi julkaisufoorumiksi 
oli lehden konseptia myös ryhdyttävä muuttamaan. Se tapahtui lehden 
mediakonseptilaboratoriossa helmikuusta toukokuuhun 2007. Siihen osallistui toimitus ja 
sen johto ja joihinkin istuntoihin myös markkinointi.  
Mediakonseptilaboratoriot rakentuivat viikoittaisista 2–3 tunnin istunnoista, joissa käytiin 
läpi mediakonseptin kolme eri tasoa kehittäjätutkijan rakentaman käsikirjoituksen avulla. 
Kunkin istunnon välillä toimituksen jäsenet tekivät välitehtäviä seuraavaa istuntoa varten. 
Istuntojen aiheina olivat mm. lehden historia, häiriöt työprosessia ja sisällössä, kenelle 
lehteä tehdään eli mallilukijan kehittäminen, lehden/verkon rakenne, lehden juttujen 
aihepiirit ja näkökulmat, suunnittelu- ja editointijärjestelmä, palautejärjestelmä, 
päivittäisen työn johtamisen pulmat ja työprosessin uudistaminen sekä ulkoasu eli taitto 
ja kuvat ja grafiikka. Keskusteluissa pohdittiin yhdessä ongelmia ja ehdotettiin niihin 
ratkaisuja, joita pystyttiin tuottamaan nopeastikin, koska päätoimittaja ja muu 
toimituksen johto osallistui laboratorioistuntoihin ja keskusteluihin.  
Painotamme hankkeissamme sitä, että hyvä journalismi tuo myös lukijoita. Juttujen 
aihepiirien, näkökulmien, sisältöjen ja ulkoasun on oltava niin kiinnostavia, että lukija 
palaa lehden lukijaksi tai ohjelman katsojaksi päivästä toiseen. Tämä pätee niin 
asiajournalismiin kuin juorubisnekseen. Kiinnostavuuden korostaminen ei tarkoita 



journalistisen laadun huonontamista tai lukijoiden tyhmentämistä, sillä menestyvässä 
mediabisneksessä on aina ensin myytävä hyvä ja kiinnostava journalistien sisältö 
lukijoille, ja sitten lukijat voidaan vasta myydä ilmoittajille (Napoli 2003). 
Tutkimus- ja kehittämishankkeissamme olemme törmänneet toistuvasti samaan aina 
yllättävään ongelmaan: toimituksille on ollut epäselvää, kenelle julkaisua oikeastaan 
tehdään. Monien sanomalehtitoimittajien on ollut vaikea muuttaa ajatustaan siitä, että 
journalismin ainoa tehtävä on pääasiassa tapahtumauutisen välittäminen. Analyysi, 
kommentointi ja taustoittaminen tai jutun kirjoittamisen muoto tai ulkoasu on 
sivuroolissa.  
Toimituksen jäsenten haastatteluissa, mediakonseptilaboratorion keskusteluissa ja työn 
etnografisessa havainnoinnissa tuli selvästi esille se, että lehden ja verkon toimittajille 
onli hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, kenelle he lehteä tekevät, mitä juttuaiheita tai 
kirjoittamisen tapoja kukin korostaa. Kuten yksi haastateltavamme totesi:  

“Jokainen tekee omalle mallilukijalleen. Jokaisella on oma henkilökohtainen käsitys 
siitä. Se on tullut näissä kaikissa ryhmätöissä hirveen hyvin selville, että me tehdään 
jokainen omaa. Meil on jokaisella oma kuvitelma siitä, mikä se on … Jokaisella on 
täysin oma käsitys siitä.” (Ote toimittajan haastattelusta 2007). 

Erityisen haastavaksi muodostui uudistetun verkon ja painetun lehden konseptien yhteen 
sovittaminen keväällä 2007. Painetun lehden roolia muutettiin 
mediakonseptilaboratoriossa tapahtumauutisten välittämisestä tapahtumien merkityksen 
analyysiin ja taustoittamiseen sekä toimituksen omien analyysien pohjalta nostettujen 
puheenaiheiden tuottamiseen ja rakentamiseen. Ulkoasu, rakenne ja juttutyypit 
uudistettiin. Osa toimitusta koki hankalaksi ja ärsyttäväksikin sen että Enää ei voinut 
luottaa vain STT:n listan, tiedotteiden tai lähteiden tuottamiin uutisaiheisiin, vaan 
toimituksessa olikin keskusteltava arvoista, asenteista ja tulkinnoista – ja niiden kautta 
juttujen aihepiireistä ja valittavista näkökulmista sekä lukijoista. Myös juttujen 
kirjoittamisen tapoihin ja ulkoasuun oli kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta lukijat 
saataisiin pysähtymään lehden sivuille ja lukemaan juttuja. 

“Niin, ne pitäis sovittaa nyt yhteen, yhteen se verkko ja lehti, ja määritellä se yhteinen 
linja ja tavoite. Niitä ei nyt oo. Ja se on karseet se häilyntä. Ei oikeestaan mitään voi 
tehä ennen ku on yhteinen tavoite, niin ku yhteinen käsitys siitä, et mitä tää lehti on, 
mistä me kirjotetaan ja millä tavalla.” (Ote toimittajan haastattelusta 2007). 

Toimituksessa oltiin hyvin tietoisia siitä, että verkon muuttuessa ensisijaiseksi ja 
nopeaksi tapahtumauutisten välittäjäksi myös painetun lehden sisältöä olisi muutettava. 
Se osoittautui kuitenkin varsin haastavaksi tehtäväksi käytännössä, sillä uutistoimittajan 
identiteetti ja yksilökeskeinen tekemisen tapa oli iskostunut niin vahvasti toimintatapaan. 

“Ei millään, pystytä näkemään muuta roolia kuin uutisrooli, mikä saattaa olla huono 
tänä sähköisenä aikana. Ja tuhahdellen suhtaudutaan hyvin usein aikakauslehden 
tekemisen pitkäjänteiseen suunnitteluun. Toisaalta aina, miksei me saada tehä 
pitkäjänteistä analyyttistä työtä. Sitä vongataan. Mut sitten sitten ei oo halua kehittää 
esimerkiks aikakauslehtimäisiä juttuja, tehdä työtä sen jutun rakenteen tai ulkoasun 
eteen kuitenkaan. Et hirveen korostuneesti uutislehti. Ja se näkyy ulkoasussa niin että 
toimittajilla ja toimitussihteereillä on hirveen korostunut se, että meillä on 
journalistinen taitto, me teemme vain uutisia, niiden ei tarvitse näyttää hyvältä, koska 
ne ovat itsessään kiinnostavia ja täydellisiä.” (Ote toimittajan haastattelusta 2007) 



Meidät yllätti myös joidenkin toimittajien herkkänahkaisuus. Ymmärrämme hyvin, että 
journalismia tehdään oman identiteetin ja persoonan kautta ja esittämämme kysymys 
”miksi sitten lukijat eivät lue teidän lehteänne ja halua maksaa siitä” herätti joissakin 
ahdistusta ja raivoakin. Oliko minun työssäni siis minussa jotain vikaa, jos lehteä ja sen 
sisältöä ryhdytään yhdessä kehittämään? 
Siksi olisikin tärkeää kehittää käsitteitä ja analyysin välineitä, joilla toimittajat voivat 
keskustella journalismista ilman, että se tuntuu henkilökohtaisesti uhkaavalta. 
Mallilukijaksi Elina vai Risto? 
Avaimeksi journalismin sisällöstä ja laadusta käytävään keskusteluun ja sisällön 
uudistamiseen osoittautui mallilukijan käsite. Sen avulla toimitus pystyi rakentamaan 
yhteistä käsitystä lukijasta hieman etäännytettynä kunkin omasta journalistisesta 
identiteetistä. 
Toimme mallilukijan käsitteen mediakonseptilaboratorioon keskustelun apuvälineeksi 
kirjallisuustieteestä, jossa sisäistekijällä (implied reader) (Iser 1971, Rimmon-Kenan 
1999) tarkoitetaan tekstistä luettavissa ja analysoitavissa olevaa oletusta lukijasta. 
Mallilukijaa ei pidä sekoittaa todelliseen lukijaan, vaan mallilukija on fiktiivinen lukija, 
jolle teksti on suunnattu. Kirjoittaja tuottaa tekstiä aina jollekin lukijalle, jonka hän on 
hahmottanut ja siirtänyt tekstiin joko intuitiivisesti tai tietoisesti. Tekstiin rakennetaan 
aina paikka jollekin lukijalle (Töyry 2005, 2006). Mallilukija tuo näin journalistisen 
sisällön tuotantoon myös tietoisia tapoja rakentaa erilaisia juttuja, niiden aiheita ja 
näkökulmia sekä kirjoittamisen keinoja. 
Markkinointiosaston käyttämä kohderyhmäajattelu (Napoli 2003) ja Suomessakin 
mediayrityksissä suosituksi tullut Risc-analyysi (Hujanen 2006) sopivat markkinoinnin 
tarkoituksiin, mutta ne ovat toimittajien ohjenuoraksi liian epämääräisiä ja huomioivat 
lukijan lähinnä kuluttajina ja tilastollisina keskiarvoina. Mallilukijan ominaisuudet 
kertovat mediakonseptin kannalta tärkeitä ominaisuuksia, esimerkiksi lukijan oletetun 
tiedon tason, ammatin, iän, sukupuolen, sosioekonomisen aseman, koulutuksen, 
harrastukset, asuinpaikan ja elämäntyylin. Mallilukijan avulla lehti tavoittelee tiettyä 
keskeistä tai uutta lukijajoukkoa, mutta ei halua karkottaa muita mahdollisia lukijoita.  
Mallilukijaa käytetään mittatikkuna mietittäessä juttujen näkökulmia tai aihepiirien 
valintoja. Voidaan pohtia, kiinnostaisiko tietty aihe lehden mallilukijaa, esimerkiksi 
tietyllä tiedontasolla varustettua “Elinaa” tai elämäntyyliltään tietynlaista “Ristoa”. Mitä 
kapeampia julkaisujen yleisösegmentit ovat, sitä täsmällisemmin mallilukijaa on tarpeen 
kuvata.  
Mallilukijan avulla kehittämishankkeessa rakennettiin verkkoon ja lehteen sivukartta, 
aihepiirit ja näkökulmat, juttutyypit, ulkoasu sekä tekstin ja visuaalisuuden tuottamisen 
yksityiskohdat, esimerkiksi lukijoiden puhuttelemisen tavat.  
Toimituksen työryhmä työsti verkkolehden mallilukijan ja ehdotti mallilukijaksi Elinaa, 
iältään 31-vuotiasta, kauppakorkeakoulusta valmistunutta lukijaa, joka asui 
kantakaupungissa ja eli avoliitossa. Elina oli tullut nykäistyksi operaattorimaailmaan ja 
oltuaan vuosia alalla hän oli siirtynyt tanskalaisen konsulttiyrityksen palvelukseen. 
Verkon uusi mallilukija oli siten nuorehko asiantuntijatehtävissä työskentelevä nainen. 
Verkon mallilukija Elina oli varsin erilainen kuin lehden markkinoinnin tavoittelema 
mainonnan kohderyhmä. Ilmoittajille oli perusteltu, että lehti oli suunnattu lähes 
viisikymppiselle Ristolle, joka on esimiesasemassa, asuu omakotitalossa lähikunnassa ja 
hänellä on vaimo ja kolme lasta. Lienee selvää, että Elinaa ja Ristoa kiinnostavat erilaiset 



juttujen aiheet ja näkökulmat, sillä heidän elämäntyylinsä ja -tilanteensa olivat hyvin 
erilaiset. 
Keskusteluissa eräs toimituksen jäsen kuvasi uuden mallilukijakäsitteen merkitystä 
epäluuloisille kollegoilleen näin: 

”Mallilukija ei oo keskimääräinen lukija, mallilukija on se ketä mä ajattelen, eiks niin? 
Ja sitten kun kirjoitetaan Elinalle, niin myös ne miehet, jotka tietää enemmän, niin ne 
viittii lukea sen jutun, mutta jos mä kirjoitan sille miehelle joka tietää hitsisti, niin 
Elina ei lue. Jos mä kirjoitan Elinalle, niin miehetkin lukee.” (Ote keskustelusta 
verkkotyöpajasta 9.11.2006) 

Mallilukijan käsite sekä mallilukijan hahmottaminen verkkoon ja lehteen tuottivat 
keskusteluun erimielisiä käsityksiä toimittajien ammatillisesta identiteetistä ja niin 
sanotusta hyvästä journalismista. Mallilukija tarjosi myös mahdollisuuden etäännyttää 
oman identiteetin ja lehden uuden linjan välistä juopaa. Oman identiteetin ja 
verkkopalvelun tavoitteiden välisten jännitteiden indikaattorin, Elinan, kautta 
keskusteltiin paljon journalismiin omaan työhön liittyvistä arvoista. Toimituksen 
miespuoliset asiantuntijatoimittajat epäilivät suhdettaan pilatesta harrastavaan ja muka 
vain meikeistä kiinnostuneeseen Elinaan. Epäilyksiä verkon sisällön kevenemisestä 
kuvasi miestoimittajan tokaisu siitä, ettei hän ainakaan ryhdy tekemään Elinaa 
kiinnostavia meikkijuttuja, vaikka lehden ja verkon asialinja aiottiin edelleen säilyttää 
journalismin ytimenä. 
Tärkeää oli, että toimituksella oli aikaa palata monesti istunnoissa 
mallilukijakeskusteluun ja pohtia siitä, mitä se tarkoittaisi esimerkiksi juttujen 
näkökulmissa tai aiheiden valinnassa. Verkossa Elina löi itsensä läpi paremmin kuin 
printtilehdessä. Aluksi verkon sisällön tyhmentämistä pelännyt miestoimittaja kutsuikin 
jo joulukuussa itseään Elinan enoksi. Keskustelu kuitenkin jatkuu yhä edelleen 
yksittäisten juttujen ja otsikoiden kautta kaupallistumisesta ja lukijoiden liiallisesta 
houkuttelusta. Tällaisen arvioivan keskustelun pitäisikin olla jokaisen toimituksen 
arkipäivää. 

Toimittaja C: ”Mutta tällaisena setä-ikää lähestyvänä niin edelleen tunne Elinan 
pikkasen vieraaksi, mä en tunne Elinan luonnetta ja sielunelämää kovin hyvin. Ehkäpä 
oletus Elinan nuoruudesta ja tästä, no, monipuolisuudesta, niin ehkä se jonkin verran 
myös näkyy siinä, että meillä on aika paljon heppoisen tuntuvia aiheita, pikkusen 
ylivireisiä otsikoita, että on sellaista räväkkyyttä haettu otsikoissa eli kun setä-ikäinen 
avaa sen jutun, niin se ajattelee että eihän tässä ollut yhtään mitään.” (Ote 
verkkolaboratoriosta 16.11.2006) 

Keskusteluissa käytettiin paljon tabloidisaatio-keskusteluun (Sparks ja Tulloch 2000) 
liittyviä käsitteitä kuten viihteellistyminen, henkilöityminen ja aikakauslehtimäistyminen. 
Sen vastaparina ajateltiin asiajournalismia ja tapahtumauutisia.  



 
 
Aluksi verkon uudistaminen ja monipuolistaminen arvelutti monia kauan alalla olleita 
uutistoimittajia. 

”Sen (aloitus)seminaarin jälkeen niin ihmiset oli vähän hukassa, että mitä me oikein 
tehdään ja mitä me niin kuin halutaan. Onko se niin kuin silkkaa viihdettä tästä 
lähtien, tarkoittaako tää uudistus sitä. Musta oli hirveän huojentavaa, päätoimittaja 
sanoi maanantaina, että on tarkoitus pitää uutiset ja asiajutut, kyse on näkökulmasta.” 
(Ote toimituksen viikkokokouksesta 13. 9. 2006) 

Tinkiminen ”arvokkaasta” asiajournalismista ja kansanvalistajan tehtävästä oli monelle 
toimittajalla ylitsekäymätön kynnys, vaikka levikkiluvut ja lukijatutkimukset osoittivat 
selvästi, että lehden sisältö ei ollut kiinnostanut tarpeeksi edes Ristoa. Tarkoitus ei 
kuitenkaan ollut muuttaa lehden asiapohjaista linjaa verkossakaan, vaan kiinnittää 
enemmän huomiota aihepiirien valintaan, juttujen näkökulmiin, kirjoittamisen ja 
ulkoasun houkuttelevuuteen verkossa. 
Niin sanottuja tärkeitä asioita pyrittiin uudistuksen jälkeen kertomaan enemmän 
kiinnostavien henkilöiden tai ihmisten kokemusten tai yllättävien näkökulmien kautta. 
Muutos tarkoitti sitä, että erityistä huomiota ryhdyttiin kiinnittämään mediakonseptin 
kolmanteen tasoon eli kehitettiin juttujen kieltä, rakennetta ja otsikointia selkeämmiksi ja 
houkuttelevammiksi sekä uusia juttutyyppejä. Verkkoon tuli uusia osioita, joissa saattoi 
myös olla kevyempää ihmisten arkeen liittyvää ainesta tiukan asiajournalismin lisäksi.  
Myös uusia kirjoittamisen tapoja täytyi opetella. Enää ei riittänyt pelkkä uutisen 
pyramidirakenne. Juttujen tuli välittää myös tapahtumiin liittyvää kokemusta ja tunnetta. 
Myös visuaalisuuden lisääntyminen merkitsi toimittajan ja visuaalisen henkilöstön 
yhteistyön lisääntymistä. Toimitus heräsi pohtimaan juttuaiheiden lisäksi myös ulkoasun 
houkuttelevuutta.  
Verkon kävijämäärät nelinkertaistuivat muutamassa kuukaudessa. Suuri syy verkon 
kehittämisen onnistumiseen oli mielestämme sillä, että verkko miellettiin kuitenkin vain 



perinteiseksi tapahtumauutismediaksi, jossa uutisia julkaistiin tosin jatkuvalla syötöllä. 
Paperilehden uudistaminen osoittautui paljon vaikeammaksi ja pitkäjänteisemmäksi 
projektiksi, sillä siinä kajottiin perinteisen uutisjournalismi pyhimpiin arvoihin, mm. 
toimittajan arvovaltaan tiedon välittäjänä ja meitä yllättäen myös käsitykseen 
journalistien valikoimien ja käsittelemien uutisten objektiivisuudesta ja arvovapaudesta. 
Olimme luulleet totuus- tai peiliheijastus-diskurssiin jääneen taka-alalle jo 1980-luvulla. 
Tosin Schudson (1978) on osuvasti kuvannut objektiivisuuden käyttöä keinona 
toimittajien psyyken kasassa pysymiseen, sillä muuten olisi vaikea kestä sitä jatkuvaa 
epävarmuutta ja painetta, joka journalistin päivittäisiin valintoihin sisältyy.  
Erimielisyyttä ja ihmettelyä 
Ajatus toimittajan roolin muuttumisesta lukijaa palvelevaksi ja lukijan tarpeiden 
huomioiminen herätti hankkeen aikana kipakkaakin keskustelua ja arvostelua. 

Toimittaja E. ”X mainitsi sanan narsisti, mun mielestä se voi olla niin kuin osa 
tulkintaa joku tällainen narsismi, mutta mä kyllä pidän sitä paljon enemmän niin kuin 
asiakaspalveluna.” 
Toimittaja F: ”Mä en oo pyrkimässä asiakaspalveluun.” 
Toimittaja E: ”No sitten sulla on erilainen käsitys tällaisesta journalismista kuin mulla, 
koska mun mielestä tää on palvelutehtävä.” (Ote verkkokonseptilaboratoriosta 
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Journalistisen työn muutoksen päivittäinen ja johdonmukainen johtaminen esimiestasolla 
on kokemuksemme mukaan sen onnistumisen ehdoton edellytys. Journalistista työtä ei 
kuitenkaan johtaa tai tuottaa yksityiskohtaisilla säännöillä tai ohjekirjoilla, vaan se 
edellyttää jatkuvaa päivittäistä keskustelua journalistista valinnoista ja niiden 
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Muutos ei koskaan ole helppoa, ja ahdistus näkyi myös mediakonseptilaboratorion 
istunnoissa, kuten keskusteluissa 16.11.2006:  

Kehittäjä: ”Oli muuten paljon väkeä tänään, mä olin ihan hämmästynyt.” 
Toimittaja A: ”Ja moni osallistui keskusteluun.”  
Toimittaja G: ”Kyllä jotain ihmisiä ahdistaa.” 
Kehittäjä: ”Ahdistaa, ahdistaa.” 
Toimittaja A: ”Siis mikä, tää koko homma?” 
Kehittäjä: ”Niin.” 
Toimittaja A: ”No ihan hirveästi, tietysti, sehän on ihan selvää.” 
Kehittäjä: ”Kun ei oo totuttu siihen, että otetaan vastuuta.” 
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työntekijöiden kokemusten kuvaamiseen. Kuvissa esiintyi pääasiassa keski-ikäisiä miehiä 
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osallistua. Osuvakin ulkopuolinen mediakritiikki näyttää tuottavan tuottaa pikemminkin 
torjuntaa ja ahdistusta. 



Kehityshanke osoitti taas sen, että mikään toimintaa perustavasti muuttava tavoite ei 
muutu kunnolla päivittäisiksi teoiksi ilman, että tekijät saavat osallistua toiminnan 
suunnitteluun. Kuten valitettavan monissa suomalaissa medioiden kehittämishankkeissa, 
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Toimitus sopeutui kuitenkin verkkojournalismiin ja muutokseen ironian, huumorin ja 
itsekritiikin sekoituksella. 
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mainostoimistoihmiset on ehkä konservatiivisimpia ihmisiä mitä. Ne on ei haluaisi että 
mikään koskaan muuttuu. (Ote verkkolaboratoriosta 7.12.06) 
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pystyä tekemään enemmän etnografista havainnointia ja haastatteluja ennen muutossyklin 
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Mediaorganisaatioiden ja journalistisen työn tutkijoina ja kehittäjinä ikuinen ongelma on 
tasapainoilu kustantajan, toimituksen ja yleisön tarpeiden välillä. Kenen puolella olemme 
ja mitä ääniä tuomme keskustelun areenalle?. Miten saada mediaorganisaation 
moniääniset ja osin vastakkaiset intressit keskenään vuoropuheluun? Keiden ääni painaa 
uudistuspäätöksiä tehtäessä ja mitä muutos tarkoittaa toimituksen päivittäisessä työssä ja 
journalistisessa sisällössä? Näitä kysymyksiä on pohdittava joka kerta uudelleen. Dialogi 
tutkijoiden, kehittäjien, mediaorganisaatioiden ja toimitusten kanssa on hedelmällinen 
tapa kehittää journalismin laatua ja sisältöä. Se ei ole aina helppoa, mutta uusia kokeiluja 
tarvitaan hyvien menetelmien ja käsitteiden luomiseksi. Kehittämishankkeissa tutkijakin 
voi oppia yllättäviä asioita sekä journalisteista, journalismista että itsestään. 
VTT Maija Töyry on aikakauslehtijournalismin professori Taideteollisessa 
korkeakoulussa. YTL Merja Helle työskentelee tutkimuspäällikkönä 
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merja helle

journalisTisen Työn muuTos  

Journalistinen työnkuva on muuttumassa . Mediaomistajien kasvaneet 
tuottovaatimukset, kilpailu lukijoiden ajasta sekä uudet digitaaliset jul-
kaisukanavat ovat murentaneet perinteisen printtijournalismin kannat-
tavuutta . Muutos koskee yleisöjen mediakäyttöä, sanomalehtien levikkiä 
sekä uutistarjontaa, joka on siirtymässä yhä enemmän ilmaiseksi verkkoon . 
Vakiintuneista lukijasuhteista ollaan siirtymässä kilpailuun lukijoista, ja 
toisaalta taas internet ja sen käyttäjien tuottama runsas sisältö ovat mur-
tamassa käsitystä siitä, kuka on toimittaja ja mikä on journalismia .

Journalismin murros asettaa uusia vaatimuksia myös tutkimusme-
netelmille ja mediateorioille . Työyhteisöissä elävät rinnakkain vanhat ja 
uudet journalismin ihanteet ja normit sekä työn tekemisen tavat, jotka 
voivat olla keskenään ristiriitaisia ja tuottaa eri näkökulmia muutokseen ja 
sen toivottuun suuntaan . Tutkimuksen tulisikin kiinnittää erityistä huo-
miota mediaorganisaatioiden ja journalistisen työn muutoksen tunnista-
miseen ja analysointiin . 

Kuvaan aluksi etnografista tutkimusmenetelmää sekä sen perinteistä 
näkökulmaa rakenteiden ja pysyvyyden tutkimukseen . Tämän jälkeen 
pohdin mediaetnografian uusia suuntauksia – esimerkiksi muutoksen 
etnografian menetelmiä ja mahdollisuuksia . Muutoksen etnografia ei pyri 
kuvaamaan pysyvyyttä tukevia historiallisia rakenteita, vaan sen analy-
soi historiallisesti muuttuvaa toimintaa . Esittelen, miten päivälehdessä 
tehdyssä tutkimuksessa on sovellettu muutoksen etnografiaa toiminnan 
teorian ja kehittävän työntutkimuksen pohjalta . Kehittelen ajatusta muu-
toksen ja intervention etnografiasta sekä esitän myös uusia haasteita jour-
nalistisen työn tutkimukselle . 

Sanoma- tai aikakauslehdistä on tehty vähän etnografista tutkimusta . 
1980-luvun vaihteen etnografisen kultakauden jälkeen journalistista työtä 
ryhdyttiin tutkimaan uudelleen etnografisen havainnoinnin avulla 1990-
luvun loppupuolella, kun internet ja verkkolehdet ilmestyivät media-
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maisemaan . Huomiota kiinnitettiin pääasiassa siihen, miten eri tavoin 
verkkomedian tuottamista oli organisoitu (esim . Boczkowski, 2004; 
Singer 2004) . Teknologiaan liittyvät tutkijoiden visiot – myönteiset tai 
kielteiset – ovat osin ennustaneet muutosten suuntaa, mutta tutkittua 
tietoa on vielä vähän . 

Teknologiaoptimistin mukaan uusien välineiden avulla on mahdol-
lista tuottaa parempaa journalismia . Esimerkiksi Satakunnan Kansan pää-
toimittaja Jouko Jokinen (2005, 211–213) näkee tulevaisuuden toimitta-
jan teknologian moniosaajana . Tätä moniosaajaa hän kutsuu Pataässäksi . 
Vuonna 2014 Pataässä elää täydellisen medioituneessa maailmassa . Aami-
aisella Pataässä katsoo lehden verkosta ja televisiosta sekä vilkaisee uutis-
mielessä myös keskustelupalstoja . Hän lukee verkkopalautteen eilisestä 
lehdestä, tarkistaa verkosta myös tulevan päivän työtehtävät . Töissä hän 
kirjoittaa sähkeitä verkkoon, mobiiliin ja lehteen . Aikaa jää vielä oikolu-
vussa auttamiseen ja parin uutissähkeen tekemiseen . Kuntosalillakin hän 
seuraa uutisia, juttulistoja ja alati kasvavaa sähköpostiaan . Ihmetoimittaja 
Pataässä korvaisi keskisuuren lehden koko uutistoimituksen . 

Todellisuus voi kuitenkin olla toinen kuin Jokisen visiossa . Teknolo-
giapessimistin mielestä Pataässien sijaan toimituksen kansoittavatkin tule-
vaisuudessa niin kutsutut Herttaneloset, jotka tuskailevat temppuilevan 
tekniikan kanssa . Kiire ahdistaa ja journalistinen sisältö huononee

Teknologia ei ole ainoa toimituksellista työtä ja sitä kautta myös jour-
nalismia muuttava asia . Yhteiskunnallinen murros, talouden ja kulttuu-
rien globalisoituminen, kulutustottumusten ja mediakäytön muutokset, 
median omistussuhteet sekä journalistinen kulttuuri ovat kaikki tekijöitä, 
jotka vaikuttavat journalistiseen työhön ja sitä kautta myös journalismin 
sisältöön . 

Toimittajien työtä ja toimitusorganisaatioita on tutkittu enemmän 
kyselyillä ja haastatteluilla kuin etnografisen havainnoinnin avulla . 
Vähäinen etnografinen tutkimus on kohdistunut pääasiassa uutisjour-
nalismiin ja sen tuottamiseen . Journalistisen työn etnografisen tutkimuk-
sen yleinen piirre on ollut se, että on kuvattu toimituksessa vallitsevaa 
tilannetta, ei niinkään journalistisen työn muutosta ja muutoksen tuot-
tamia ristiriitaisia käsityksiä siitä, mitä on hyvä journalismi kussakin tut-
kittavassa mediassa .

e t n o g ra f i a j a j o u r n a l i s m i n t u t k i m u s

Etnografialla tarkoitetaan antropologian ensisijaista tutkimusmetodia eli 
osallistuvaa havainnointia . Perinteisesti etnografi on matkustanut kauas 
tutkimuskentälle ja osallistunut siellä paikallisten ihmisten päivittäiseen 
elämään jopa vuosien ajan (Amit, 1999, 2) . Nykyisin etnografinen havain-
nointi ei enää perustu siirtomaavallan ajalta peräisin olevaan ajatukseen 
tutkijan kaikkinäkevästä silmästä ja itsestään selvästä havainnoinnin koh-
teesta (Davies 1999, 32–34; Weber 2001, 478) . Tutkimuskenttä ei ole tuolla 
kaukana ja selkeästi määriteltävissä, vaan tutkija rakentaa etnografisen 
kentän omien taustaoletustensa ja tutkimusintressiensä mukaisesti . 

Globalisoituvassa maailmassa etnografinen tutkimuskohde ei ole 
pysyvä ja annettu, vaan tutkimuskenttä on rakennettava itse . (ks . Amit 
1999; Coffey 1999) . Tutkimus ei välttämättä tapahdu pelkästään yhdessä 
tietyssä fyysisessä paikassa, vaan yhtä lailla jonkin aikajanan tai tapahtu-
maketjun seuraaminen voi viedä tutkijan mitä moninaisimpiin paikkoi-
hin eri pituisiksi ajanjaksoiksi (Marcus 1995) .

Niin sanotussa uudessa etnografiassa tutkijoiden kiinnostus on siirty-
nyt pysyvien sosiaalisten rakenteiden kuvaamisesta siihen, miten ihmiset 
hakevat merkitystä elämälleen ja ratkaisevat ongelmiaan muuttuvissa olo-
suhteissa ja ihmissuhteissa . Ollakseen etnografi ei enää tarvitse matkustaa 
vuosiksi Afrikan viidakkoon tai kaukaisille Tyynenmeren saarille . Etno-
grafista havainnointia käytetään yhä enemmän myös sosiologian, organi-
saatiotutkimuksen ja tuotekehityksen alueilla . Voidaankin puhua sovelle-
tusta etnografiasta, joka ei vain tuota tietoa tieteellisen keskusteluun, vaan 
voi myös olla tilaustyö yhteiskunnalliselle päätöksentekijälle tai yksityi-
selle organisaatiolle (Chambers 2000, 852) . 

Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös tietoa on tuotettava nope-
asti . Yrityselämän ja poliittisen päätöksenteon tarpeisiin on kehitelty niin 
sanottu pikaetnografia (ks . Beebe 1995; 2001) . Siinä havainnointi kestää 
vain muutamia päiviä tai viikkoja toisin kuin perinteisessä etnografiassa, 
jossa aineistonkeruu ja tutkimustulosten analysoiminen ja tulkinta saattaa 
viedä vuosia . 

Pitkä- tai lyhytkestoisen modernin etnografin tutkimusvalikoimaan 
kuuluvat muun muassa haastattelut, dokumenttien analyysi, lyhyet vierai-
lut tutkimuskohteessa, sähköpostikyselyt sekä puhelinhaastattelut (Amit 
1999, 11) . Etnografiaa ei enää määrittele vain kentällä vietetty yhtäjaksoi-
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nen, mahdollisesti pitkäkin aika, vaan havainnoija voi vierailla kentällä 
eripituisissa ajanjaksoissa tai pitkän ajanjakson kuluessa . Silloinkin etno-
grafinen tutkimus voi tuottaa paljon aineistoa ja viedä runsaasti aikaa . 
Esimerkiksi journalismin käytäntöjä ja uutislähteiden strategioita Kana-
dassa tutkineelle ryhmälle (Ericson ym . 1987; 1989; 1991) kertyi vuosina 
1982–1983 kentällä 200 tutkijan työpäivää, eli yhteensä 2 500 työtuntia . 
Seitsemän kuukauden aikana tutkijat viettivät sanomalehtien uutistoimi-
tuksessa 101 päivää ja televisioasemalla 86 päivää . BBC:n uutistoimituk-
sia 1970-luvulla tutkineelle Schlesingerille kertyi neljän vuoden aikana 
havainnointia yhteensä 90 päivää eli 1260 tuntia sekä yli 120 haastattelua 

Osallistuva havainnointi tarkoittaa perinteisesti sitä, että tutkija osal-
listuu tutkimuskohteensa toimintaan tekemällä samoja asioita kuin tut-
kittavat . Esimerkiksi toimituksessa hän käsittelee uutistoimistojen tekstejä 
ikään kuin hän olisi ulkomaantoimittaja (Soloski 1989, 227) . Osallistu-
van havainnoinnin lisäksi etnografi haastattelee ihmisiä ja kerää esimer-
kiksi työprosesseihin liittyviä kokousmuistioita, tuotantoaikatauluja, vuo-
sikertomuksia sekä perehtyy tutkimuskirjallisuuteen . Nykyään puhutaan 
usein osallistuvasta havainnoinnista, vaikka kyseessä olisi pelkkä toimin-
nan seuraaminen tai pääosin haastattelun varaan rakentuva tutkimus 
(esim . Hujanen 2006) . Osallistuvaa havainnointia on vierastettu media-
tutkimuksessa, koska tutkijoiden mukaan se saattaa vaikuttaa tutkimus-
kohteeseen ja siten vääristää tutkimustuloksia (Mörä 1999, 26) . Toisaalta 
tutkimus on aina interventio tutkittavaan toimintaan tehtiinpä se millä 
menetelmällä tahansa (ks . Ronkainen 1999) .

Olennaista etnografisessa tutkimuksessa on se, ettei tutkija aseta etu-
käteen tiukkoja normeja tai kategorioita havainnoitavalle toiminnalle, 
vaikka toki tutkijan omat lähtöoletukset säätelevät jo tutkimusintressiä ja 
tutkimuskysymyksiä . Tutkijan pitäisi olla herkkä huomaamaan poikkea-
mia taustaoletuksista ja tunnistamaan tutkittavien ihmisten erilaiset tavat 
toimia ja ajatella . Joissakin journalistisen työn tutkimuksissa on käynyt 
ilmi, että toimituksissa on erilaisia mielipiteitä siitä, mitä pitäisi tehdä – 
mitä juttuaiheita valita ja miten kirjoittaa (esim . Cottle 1993; Helland 
1995; Helle 2004; Weaver & Wilhoit 1996) . Silti journalismista puhutaan 
vieläkin useimmiten yhtenäisenä ja universaalina ilmiönä, jolloin käy-
tännössä tarkoitetaan Yhdysvalloista peräisin olevaa toimittajien puolu-
eettomuutta korostavaa objektiivisen uutisjournalismin ihannetta (esim . 
Deuze 2005; Nieminen & Pantti 2004; Tuchman 1977) .

Mediatutkimuksen olisi kyseenalaistettava naiivi empirismi . Ei ole ole-
massa yksiselitteistä todellisuutta, jota tutkimus (tai journalismi) heijas-
taisi peilin tavoin, vaan tutkimustulokset ovat aina tutkijan tulkintoja . 
Todellisuus on monimuotoisempi ja moniäänisempi kuin mitä yksittäinen 
tutkimus voi kertoa (Rock 2001, 35–36) . Tämä ei kuitenkaan poista etno-
grafisen tutkimuksen merkitystä, vaan se voi olla kaikessa puutteellisuu-
dessaan ja moniäänisyydessään mitä kiehtovin ja haastavin menetelmä .

Journalistisen työn etnografisen tutkimuksen niin kutsuttu kultakausi 
sijoittuu 1970- ja 1980-luvun taitteeseen (ks . Cottle 1999; Schudson 1997; 
Tuchman 1991; 2003) . Uutistyö nähtiin tuotantoprosessina, jossa orga-
nisaatio ja sen rutiinit määrittelivät pitkälti journalismin sisällön . Tut-
kimuksissa osoitettiin, että toimittajat eivät vain kerää faktoja objektii-
visesta todellisuudesta, vaan organisaatioiden päivittäisissä käytännöissä 
määritellään, mitkä uutiset ovat tärkeitä, miten uutisverkko muodostuu 
tietyistä virallisista lähteistä (esimerkiksi eduskunta, valtuusto, ministe-
riö, poliisilaitos) ja miten näistä uutisverkon solmuista faktat kerätään 
(Tuchman 1978, 144) ja mitä tai keitä käytetään lähteinä . Uutisia tuot-
tavat siis uutistyön organisoinnin tavat eivät niinkään professionaaliset 
ihanteet (Ericson ym . 1989, 1) . 

Mediaetnografiassa on ollut esillä ajatus paikallisesti ja ajallisesti 
rakentuneesta uutisverkosta, jonka avulla uutisia tuotetaan . Uutisverkon 
pysyviä solmuja ovat muun muassa muun muassa kaupunginvaltuusto, 
poliisiasemat, virastot, ministeriöt ja muut institutionaaliset paikat . Niitä 
seurattiin säännöllisesti, ja toimittajat saattavat olla erikoistuneita seu-
raamaan vain tiettyjä solmuja ja aihealueita kuten rikoksia, valtuustoa, 
liikenneministeriötä ja niin edelleen . Sen sijaan aiheet, joita ei seurata 
yhtä säännöllisesti ja vaivattomasti, livahtavat helposti uutisverkon läpi eli 
jäävät julkisuutta vaille (Tuchman 1978, 209–214) . Etnografiset mediatut-
kimukset nostivatkin esille mediatutkimuksen tietoteoreettisen avainky-
symyksen: miten uutisorganisaatiot saavat tietoonsa sen, mitä ne tietävät 
(Tuchman 1991, 84)?

1970–1980-luvun vaihteessa alkanutta etnografista journalismin tutki-
musta on kutsuttu sosiaalis-organisatoriseksi tai sosiologiseksi journalis-
min tutkimukseksi (ks . Schudson 1997) . Tuolloin, kuten myöhemminkin, 
yleistettiin tuloksia yhdestä mediasta, kuten amerikkalaisesta paikalliste-
levisiosta, koskemaan myös muita medioita, esimerkiksi laatusanomaleh-
tiä (ks . McManus 1994; Underwood 1993) . Journalismilla – kuten useim-
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miten vieläkin – tarkoitettiin vain uutisjournalismia joko sanomalehdessä 
tai television tai radion uutistoimituksissa . Toimitustyö ja journalistinen 
kulttuuri nähtiin yhtenäisenä ilmiönä, eikä sitä tutkittu erojen tai neu-
vottelujen kenttänä . Tutkimus jätti piiloon toimitustyön monimutkai-
suuden ja ristiriitaisuuden keskittymällä vain uutistoimitusten rutiinei-
hin ja lähdekäytäntöihin .

Journalistisen työn etnografista tutkimusta tehtiin 1970–1980-luvuilla 
monin erilaisin menetelmällisin valinnoin . Osa etnografiaksi nimetystä 
tutkimuksesta oli pääosin enemmän haastatteluja kuin havainnointia, 
eikä tutkimusmenetelmiä juurikaan pohdittu . Aluksi etnografioissa kes-
kityttiin vain yhteen osaan uutistoimituksen tuotantoprosessissa – esimer-
kiksi sen portinvartijan rooliin eli siihen, miten uutistoimistojen uutis-
juttua valittiin julkaistaviksi (White 1950), tai organisaation sisäisten 
konfliktien välttämiseen (Sigal 1973) . Laajempia etnografioita olivat muun 
muassa uutistuotannon rutiineja käsitellyt tutkimus (Epstein 1972), tut-
kimus BBC:n uutistoimituksesta (Schlesinger 1978) sekä uutisten sosiaa-
lista rakentumista kartoittava tutkimus (Tuchman 1978) .

Sosiologisen uutistyön kultakaudella tuotettuja tutkimuksia on 
arvosteltu siitä, että mediaetnografioissa keskityttiin vain toimittajien 
työhön . Näkymättömissä olivat niin valokuvaajat, sihteerit kuin lehden-
jakajatkin (Hardt 1995, VIII) . Tutkimuksia on arvosteltu myös siitä, että 
niissä on unohdettu yrityskulttuurin ja mediayritysten johdon osuus 
(Küng-Shankelman 2000, 220–222) .

Viimeisten 10–15 vuoden aikana tehtyjä mediaetnografioita leimaa tut-
kimusmenetelmien ja tulosten tarkka dokumentointi . 2000-luvun mik-
roetnografiassa ihmisten ja koneiden heterogeenista verkkoa on tutkittu 
ja kuvattu esimerkiksi analysoimalla työtä, eleitä ja keskusteluja, joita 
käydään tietokoneiden ääressä . Visuaalisen etnografian (Grimshaw 2001; 
Pink 2000) keinot, kuten työn videointi otettiin avuksi esimerkiksi Reuter-
sin Lontoon toimiston työtä tutkittaessa (ks . Heath & Luff 2000) . Tärkeä 
avaus on ollut se, että on ryhdytty tutkimaan samanaikaisesti sekä median 
tuottamaa sisältöä että sen tuottamisen työprosesseja . Esimerkiksi englanti-
laisen alueellisen television uutistoimituksessa havainnoitiin ja analysoitiin 
myös uutisten sisältöä . (Ks . Cottle 1993; 1995; 2003; vrt . Helland 1995 .) 

Nykyään uutisjournalismia ei enää lähestytä yhtenäisenä tapana aja-
tella tai toimia . Monet tutkijat tunnustavat, että journalistiset ihanteet 
ja toimintatavat ovat murroksessa sekä aiheuttavat kiistoja ja neuvotte-

luja toimituksissa (ks . Cottle 1993; Helland 1995; Helle 2004; Niblock 
1996) . Moniäänisissä toimituskäytännöissä kietoutuvat yhteen niin tekno-
logia, toimitukset, muu organisaatio kuin johtaminenkin . Ristiriitaisuus 
tai muutos ei kuitenkaan ole ollut mediaetnografian ensisijainen kohde, 
vaan useimmiten on lähdetty tutkimaan journalistista työtä ikään kuin 
sen taustalla olisivat yhteiset, yleismaailmalliset uutisjournalismin ihan-
teet . Moniäänisyys ja tavoitteiden ristiriitaisuus onkin sitten tutkimuksen 
ehkä hieman hämmentäväkin lopputulos .

j o u r n a l i s t i n e n t yö m u u t o k s e s s a

Tutkimuskirjallisuudessa on viimeisten 10 –15 vuoden aikana ryhdytty kuva-
maan journalismia uudella tavalla . Journalismia ei pidetä enää staattisena 
ja yleismaailmallisena vaan historiallisesti muuttuvana (ks . Donsbach 1995; 
Mancini 1992; Weaver, 1998) . Perinteisiä journalistisia arvoja on nimitetty 
journalismin ideologiaksi . Viisi keskeistä journalismia määrittelevää ihan-
netta ovat olleet julkinen palvelu, objektiivisuus, autonomisuus (vapaus 
työssä), ajankohtaisuus (nopeus) ja eettisyys (Deuze 2005, 446–447) . Moni-
kulttuurisuus ja verkkojulkaiseminen ovat kuitenkin murtamassa perintei-
siä ihanteita . Monikulttuurisuus pakottaa huomioimaan erilaisia intressejä 
yhteiskunnassa ja tuottamaan dialogista journalismia . Se vaatii miettimään 
uudelleen esimerkiksi objektiivisuuden käsitettä . Monikulttuurisuuden 
myötä keskusteluun tulee uusia lähteitä ja toimijoita . Verkkojulkaisemi-
nen murentaa niin ikään ajatusta journalistisesta autonomiasta ja toimitta-
jien yksinoikeudesta tuottaa tietoa . (Deuze 2005, 452–454 .)

Journalismi ei siis ole muuttumatonta tai arvovapaata, ja käytän-
nössä journalismiin vaikuttavat muun muassa yhteiskunnallinen tilanne, 
mediaorganisaation tavoitteet ja lukijoiden tarpeet sekä teknologian 
mahdollistamat uudet mediat . Niin ikään on muistettava, että medioita, 
journalismia ja journalisteja on monenlaisia . Esimerkiksi aikakauslehti-
journalismi, palvelujournalismi, poliittisesti sitoutunut journalismi tai 
narratiivinen journalismi eivät asetu yhtäläisesti perinteisiin ihanteisiin 
samalla tavalla . 

Sanomalehdet ovat 1990-luvulta lähtien lisänneet aikakauslehtimäisiä 
sisältöjä esimerkiksi yhä lukuisammissa liitteissään . Lisäksi kirjoittamisen 
tapoja on monipuolistettu ja sanomalehtien ulkoasuun on panostettu . 
Aikakauslehdissä on jo pitkään keskusteltu tyypillisestä niin kutsutusta 
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mallilukijasta, jolle lehti suunnataan ja jonka kautta erottaudutaan muista 
kilpailijoista . (esim . Helle & Töyry 2009; Töyry & Helle 2007; Töyry 
ym . 2008) . Tekstin tyyli ja sisältö kirjoitetaan mallilukijaa silmällä pitäen . 
Näin mallilukijan avulla toimituksen on helpompi hahmottaa yleisön tar-
peita ja kiinnostuksen kohteita sekä niihin liittyviä tekstin ja visuaalisuu-
den tuottamisen tapoja .

Etnografiset tutkimukset kertovat myös, että toimituksellinen työ on 
myös organisoitu eri tavoin eri maissa . Esimerkiksi angloamerikkalaisessa 
toimituskulttuurissa työnjako niin sanoma- kuin aikakauslehdissäkin on 
jo pitkään perustunut tietoa hankkivan toimittajan ja lopullisen tekstin 
editoivan portaan työnjakoon (Esser 1998) . Tämä tarkoittaa monipor-
taista työprosessia ja työnjakoa, jossa toiminnan keskiössä on suunnit-
televa ja editoiva työtapa . Uutisia ei vain odoteta vaan niitä rakennetaan 
seuraamalla prosesseja sekä nostamalla tärkeitä puheenaiheita ja ilmiöitä 
julkiseen tietoisuuteen ja keskusteluun (Helle 2004) .

Journalistisen kulttuurin uudet työtavat tulevat näkyviin muun muassa 
toimitustilojen uudenlaisessa arkkitehtuurissa . Isot avokonttorit mahdollis-
tavat paremmin yhteisen keskustelun sekä toisaalta keskitetyn työn suun-
nittelun ja valvonnan . Samalla on voitu yhdistää uutistoimitus tuottamaan 
uutisia niin verkkoon kuin lehteen (ks . Meier 2007; Singer 2004) .

Uudet teknologiset innovaatiot muuttavat niin mediakenttää kuin 
median käyttötapojakin ja sen kautta myös median sisältöjä ja työproses-
seja . Pavlik (2008, 4–9) on listannut neljä tärkeää asiakohtaa, joihin uusi 
mediateknologia vaikuttaa . Ensinnäkin uuden teknologian ansiosta toi-
mittajilla ja muilla media-alan ammattilaisilla on paremmat edellytyk-
set työskennellä . Toiseksi mediasisältöjen ja tarinan kerronnan luonne 
muuttuu myönteisellä ja erityisesti nuorempaa yleisöä kiinnostavalla 
tavalla . Lisäksi teknologia mahdollistaa erilaisten tekstiä, ääntä ja vide-
oita käyttävien kerrontatapojen kokeilun . Kolmanneksi mediaorganisaa-
tioiden johtaminen, rakenne ja kulttuuri muuttuvat . Neljänneksi muu-
tokseksi Pavlik listaa sen, että uutisorganisaatioiden suhde yleisöihin 
muuttuu – erityisesti suhde niin uuden sukupolven mediakäyttäjiin kuin 
lähteisiin, rahoittajiin, lain säätäjiin, kilpailijoihin ja teknologian inno-
vaattoreihin muuttuu . 

Internetin ja blogien aikakaudella herää kysymys siitä, mitä on jour-
nalismi ja kuka on journalisti . Uutiset verkossa muuttuvat journalistisista 

monologeista yhä enemmän dialogiseksi, moniääniseksi ja mikropaikalli-
seksi käyttäjien tuottamaksi sisällöksi (Boczkowsky 2004, 21) .

Kun tarkastellaan journalistisen työn tutkimuksia 1950-luvulta lähtien, 
voi havaita, ettei journalistinen toimenkuva ole muuttunut yksinomaan 
uuden teknologian myötä . Lisääntyvä kilpailu lukijoiden ajasta ja rahasta 
on pakottanut mediaorganisaatiot pohtimaan yhä enemmän niin lukijoi-
den tarpeita ja journalistista sisältöä kuin toimituksen työn organisointia-
kin (ks . Töyry & Helle 2009) .

Journalistisessa työssä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden 
aikana useita syvälle käyviä muutoksia . Journalismi on professionalisoi-
tunut ja yhä useammalla toimittajalla on alan tutkinto . Toimittajilta vaa-
ditaan monien julkaisualustojen hallintaa, sillä juttujen tekeminen reaali-
aikaiseen verkkoon on eri asia kuin painatteeseen kirjoittaminen . Verkon 
erottaa painatteesta tekstin tyyli, dramaturgia ja visuaalinen ulkoasu sekä 
lukijoiden osallistuminen sisällön kommentointiin ja tuottamiseen . Työn-
jako on eriytymässä isommissa toimituksissa, mutta samalla toimittajat 
ovat yhä enemmän mukana työprosessin eri vaiheissa jutun suunnittelusta 
sen tuottamiseen myös verkkoon . Ulkoasun merkitys on yhä tärkeäm-
pää ja sen ennakkosuunnittelu on keskeinen osa suunnittelevaa ja edi-
toivaa työtapaa, missä juttutyypeille on olemassa omat tekstiä ja visuaali-
suutta koskevat ennakko-ohjeet . Ulkoasuun panostaminen on osa uutta, 
lukijoiden kiinnostuksen herättämiseen pyrkivää sisältöä, jossa myös 
tekstin puhuttelevuuteen ja näkökulmiin kiinnitetään aiempaa suurem-
paa huomiota .

Muutosten syiden ja seurausten ymmärtäminen edellyttää muutoksen 
taustojen ja historiallisten vaiheiden analyysia sekä niiden vaikutusten tut-
kimusta eri paikoissa ja erilaisissa medioissa .

pys y v y ys va i m u u t o s 

Journalismin ja journalistisen työn murroksessa tutkijoita rajaa se, keskit-
tyvätkö he muutokseen vai pysyvien rakenteiden ja arvojen tutkimiseen . 
Halutaanko ainoastaan kuvata, mitä toimituksissa tapahtuu tutkimus-
hetkellä, vai paneudutaanko myös siihen, mikä toimituksissa ja media-
kentässä on muuttunut, mitä muutoksia on mahdollisesti vielä edessä ja 
miten toimintaa voitaisiin uudistaa .
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Etnografisessa mediatutkimuksessa taitojen tai rutiininomaisten 
tapojen tutkiminen ei yksistään riitä, vaan olisi analysoitava tiedon tuotta-
misen päivittäisiä käytäntöjä, sillä niin tieteessä kuin myös journalismissa 
tuotetaan tietoa eli episteemisiä kohteita, joille on ominaista se, etteivät 
ne ole koskaan valmiita tai täydellisiä, vaan muuttuvat ja muotoutuvat 
käytännössä ja sen erilaisissa neuvotteluissa (Knorr-Cetina 1999, 6–7) . 
Pysyvyyteen fokusoituvassa tutkimuksessa oletetaan kuitenkin usein, että 
journalistinen kulttuuri on yhtenäinen ja tutkimuksen teoreettiset läh-
tökohdat on mahdollista rakentaa aiemman mediatutkimuksen pohjalle 
eikä päivittäisiä työkäytäntöjä tai toimituksen arvojen muutoksia tarvitse 
sen tarkemmin selvittää . 

Pysyvyys ja muutos eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois . Journalismissa 
ja mediaorganisaatioissa on paljon melko pysyviä elementtejä, kuten orga-
nisaatiokulttuuri, toiminnan organisoinnin tavat ja päivittäiset rutiinit 
sekä koulutuksen myötä tulleet uutisjournalismin ihanteet . Median mur-
roksessa toimintaan ilmaantuu kuitenkin koko ajan uutta toimintaym-
päristön muuttuessa .

Journalistisen kulttuurin tutkimuksen tärkeyttä korostettaessa onkin 
kehotettu tutkimaan journalismia tulkinnallisena yhteisönä, joka raken-
taa ja legitimoi journalismia yhteisten kertomusten ja tulkintojen avulla . 
Mekanismit, joilla medioissa todellisuutta rakennetaan, ovat jääneet 
piiloon, eivätkä toimittajat itsekään tunnista tai tunnusta niitä (Zelizer 
1993, 221–223) . On myös kiinnitetty huomiota siihen, kuinka toimittajat 
puhuvat ikään kuin uutiset valitsisivat itse itsensä ja kuinka journalistien 
on vaikea määritellä uutisten arvostuskriteereitä (Hall 1981, 181) .

Työelämän tutkimuksen voi yleisesti jakaa kolmeen pääluokkaan sen 
mukaan, mikä on tutkijan asema suhteessa tutkimuskohteeseen . Natura-
listinen tutkimus korostaa tutkijan ulkopuolisuutta suhteessa tutkittavaan, 
jolloin tutkijan rooli jää näkymättömäksi tutkimuksen raportoinnissa .

Toinen suuntaus tuo julki tutkijan aseman suhteessa tutkittavaan, ja 
tutkimustietoa käytetään toiminnan muuttamisen välineenä . Tutkimus 
tunnustaa tutkijan väistämättömän sitoutuneisuuden omiin taustateo-
rioihin, intresseihin ja käsityksiin . Erityisesti feministinen tutkimus on 
tuonut näkyviin tutkimuksen ja tiedonintressien välisen suhteen, tieteen 
tarkoitusperät, sijoittautumisen ja muutokseen sitoutumisen problema-
tiikan (ks . Ronkainen 1999) . Feministitutkijat korostavat myös, että tut-
kimuksen tehtävä on myös muuttaa käytäntöä . 

Kolmas suuntaus on varsinainen interventiotutkimus, jossa toimintaa 
uudistetaan yhdessä toimijoiden ja tutkijoiden kanssa . Se edustaa laadul-
lisen tutkimuksen uutta, osallistavaa lähestymistapaa, ja parhaiten siitä 
tunnetaan toimintatutkimus (Lincoln & Guba 2000, 171–173) . Pohjois-
maissa on laajalti käytetty niin sanottua demokraattista dialogia toimin-
tatutkimuksen kehittämisen menetelmänä (Gustavsen 1992) . Suomessa 
on aloitettu yksi toimintatutkimuksen menetelmällä toteutettu journa-
lismin kehittämishanke (Laiho 1990), joka ei kuitenkaan esitutkimusvai-
heen jälkeen edennyt .

Toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus (Engeström 1995; 2004) las-
ketaan osaksi interventionistista tutkimusta, mutta se erottuu toimintatut-
kimuksen usein monenkirjavasta teoriasta selkeällä taustateoriallaan, ja se 
soveltaa kulttuurihistoriallista toiminnan teoriaa . Inhimillinen toiminta on 
teorian mukaan aina tavoitteellista ja materiaalisesti välittynyttä . Esimerkiksi 
organisaation muutoksen käynnistäjänä toimii historiallisesti kehittynyt risti-
riita uuden ja vanhan toimintatavan välillä, jota tutkimus- ja kehittämishank-
keissa ryhdytään purkamaan historiallisen analyysin kautta . Tutkimustietoa 
työstä ja sen muutoksista kerätään sekä etnografian avulla että toteuttamalla 
kehittämishankkeita muutoslaboratoriomenetelmää soveltaen .

kuvio 1. Tutkija ja toiminnan muutos mediatutkimuksessa.
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Kuviossa 1 on kuvattu erilaisten lähestymistapojen sijoittumista muutok-
sen ja pysyvyyden sekä tutkijan sivullisuuden ja muutokseen osallistumi-
sen akseleilla . Vaakasuoralla akselilla liikutaan tutkijan ulkopuolisuudesta 
tutkijan aktiiviseen osallistumiseen kehittämisinterventiossa ja pystysuo-
ralla akselilla pysyvyydestä muutoksen tutkimukseen . Journalismin tutki-
muksen haasteena on päästä yksittäisistä syy- ja seuraussuhteista toimin-
taa kokonaisuudessa tutkivaan lähestymistapaan eli yhdistää kaavion eri 
ulottuvuudet ja niiden suhteet työkäytäntöjen tutkimuksessa .

Omassa tutkimuksessani etnografista aineistoa on kerätty sekä tutki-
muksen että kehittämisintervention tarpeisiin . Tutkimusta varten havain-
noin kolmen vuoden ajan (1995–1997) toimituksellista työtä Helsingin 
Sanomien kotimaanosastolla eri pituisissa ajanjaksoissa . Analysoin toimi-
tustyön muutosta sekä kehittämishankkeessa käytettyä muutoslaborato-
riota ja siinä tuotettuja työn kehittämisen välineitä . Välineitä voivat olla 
käsitteet, mallit, säännöt tai työkalut . Esimerkiksi viikoittainen suunnit-
telukokous on väline, samoin toimituksen tuottama uusi käsite yhteis-
kunnallisesta journalismista sekä uudet työvuorojärjestelyt ja tiimipoh-
jaiset iltavuorot .1 .

m u u t o k s e n e t n o g ra f i a u u t i s t o i m i t u k s e s s a

Tutkimukseni liittyi sivuntaittoteknologian käyttöönottoon ja sen 
tuomiin organisaatiomuutoksiin toimituksissa . Tutkimusintressiksi muo-
toutui kuitenkin lopulta toimituksellisen työn ja organisaation kehittämi-
sessä paljastunut journalistisen ihanteen ristiriitaisuus sekä uuden journa-
listisen tavoitteen asettaminen ja toteuttaminen käytännössä . 

Helsingin Sanomien toimitussivujen taittaminen uudella taittojärjestel-
mällä aloitettiin loppukeväästä 1996 . Se ei merkinnyt vain uuden tieto-
konejärjestelmän käyttöönottoa, vaan muutosta toimittajien työssä, työn 
organisointitavassa sekä latomosta toimitukseen siirtyneiden kirjatyön-
tekijöiden ja toimittajien työnjaossa . Päätoimittaja otti muutosprosessin 
avuksi muutoslaboratoriomenetelmän .

Toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuva kehit-
tämismenetelmä, Muutoslaboratorio (ks . Virkkunen ym . 2001), toteute-
taan yhdessä tutkijoiden ja organisaation toimijoiden kanssa analysoi-
malla työn häiriöitä ja ristiriitoja, keskustelemalla erilaisista ongelmien 
ratkaisumalleista ja testaamalla niitä käytännössä . Syksyllä 1996 Helsingin 

Sanomissa järjestettiin kymmenen kaksi tuntia kestänyttä muutoslabora-
torioistuntoa . Kehittämiskohteena oli alun perin työn uudelleen organi-
sointi sivutaittojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä .

Tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nousi kuitenkin journalistisen 
sisällön painopisteiden muutos ja sen vaatimat työn organisoinnin tavat . 
Sivutaitto nähtiin sittenkin vain työvälineenä . Muutoksen toteutumista 
seurattiin havainnoimalla keväällä 1997 toimituksen uusia työtapoja, ja 
kotimaan toimituksen jäsenet haastateltiin vielä syksyllä 1997 . 

Toimituksen yhteisissä laboratorioistunnoissa ja haastatteluissa pal-
jastui vanhan ja uuden journalistisen ihanteen rinnakkaisuus ja ristirii-
taisuus . Sama murros näkyi myös työpäivien havainnoinnissa, erityisesti 
toimituskokouksissa, joissa suunniteltiin seuraavien päivien juttuja . Ilta-
vuorossa käydyt neuvottelut siitä, mikä on osaston pääjuttu tai minkälai-
sia otsikoita tehdään, kertoivat, että käsitykset siitä, mitä on hyvä journa-
lismi tässä toimituksessa vaihteli suuresti (Helle 2000; 2004) .

Päätetaittoon siirtyminen merkitsi uuden taitto-ohjelmiston ja sen 
tuomien uusien työtehtävien lisäksi organisaatiomuutoksia . Lehden johto 
yritti purkaa tiukkaa osastojen välistä työnjakoa yhdistämällä aikaisem-
min itsenäisesti ja erillään taittaneiden osastojen taittajia suurempiin niin 
sanottuihin taittodeskeihin, joissa osastojen ja erityisesti iltavuorolaisten 
ja taittajien keskustelun ja tiedonkulun sekä juttutuotannon koordinoin-
nin uskottiin paranevan . Esimerkiksi kotimaan osaston koko iltavuoro 
siirtyi illaksi kotimaantoimituksesta editoimaan ja taittamaan poliittisen 
toimituksen ja taloustoimituksen kanssa talon toisessa päässä sijaitsevaan 
isoon yhteiseen taittodeskiin . 

Sivutaittojärjestelmien käyttöönotto oli osa viestintätalojen selviy-
tymisstrategiaa kilpailussa lukijoiden ajasta ja kiinnostuksesta . Lehti 
saadaan sen avulla yhtenäiseen digitaaliseen muotoon, mikä mahdollis-
taa jo kerran tuotetun informaation jakelemisen uusien kanavien kautta . 
Näitä ovat internetissä julkaistava lehden sivusto, digitaalinen arkisto ja 
mobiiliviestintä .

Toimituksen näkökulmasta uusi sivutaittojärjestelmä mahdollisti 
entistä tarkemman laadun . Se antoi uusia mahdollisuuksia ulkoasun 
kohentamiseen ja nopeampaan uutisvälityksen . Toisaalta uusi taittojär-
jestelmä toi uusia, aikaa vieviä työvaiheita toimittajien työhön . Iltavuo-
rossa sivuja taitettiin päätteellä ja oltiin vastuussa samalla sivun koko 
ulkoasusta sekä sen kaikista typografisista yksityiskohdista . Myös vastuu 
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sivujen lähettämisestä painoon tiukassa aikataulussa tuli näyttöpäätteiden 
myötä toimituksen tehtäväksi . Taitto vei aikaa ja energiaa juttujen kirjoit-
tamiselta, eikä toimittajien määrään ollut luvassa lisäystä . 

Haastattelussa kysyttiin käsityksiä muun muassa siitä, milloin ihmiset 
tunsivat onnistuneensa työssään, miten Helsingin Sanomien sisältö oli 
muuttunut, työn muutoksista, yhteistyöstä toimitusorganisaatiossa, kehit-
tämistarpeista sekä miten sivutaittojärjestelmä muuttaa tai oli muuttanut 
haastateltavien työnkuvaa . 

Esimiesten, vuorotoimittajin ja taittajien haastatteluvastaukset antoi-
vat moniäänisen kuvan siitä, mitä työssä pidettiin tärkeänä . Yllättävää oli 
vastausten suuri eroavaisuus . Ennen muutoslaboratorion alkua tehdyissä 
haastatteluissa suurin osa piti tärkeänä onnistumisen kriteerinä lehden 
sisäisiä normeja: kielen ja faktojen virheettömyyttä, lehden oman tyylin 
ja tapojen noudattamista sekä tuotannon sujuvuutta . Vain muutama mai-
nitsi erikseen lukijat tai kilpailevat tiedotusvälineet . 

Jaottelin haastatteluvastaukset työssä onnistumisesta neljään pääluok-
kaan . Ääripäinä olivat Helsingin Sanomien sisäiset normit ja toisaalta kes-
kustelun herättäminen sekä yhteiskunnan muuttaminen . Muut kaksi 
onnistumisen kriteeriä olivat uutisvoitto kilpailijoista ja tiedon välittä-
minen lukijoille .

1. Helsingin Sanomien tyyli ja hyvät jutut

Tähän luokkaan luokitellut vastaajat painottivat sisällöllisissä kysymyk-
sissä muun muassa kielen virheettömyyttä ja asiatietojen oikeellisuutta, 
mutta myös aikataulujen pitäminen ja tuotantoprosessin sujuva kulku 
korostuivat .

2. Mediakilpailu

Muut tiedotusvälineet tai lukijoiden tarpeet ja mielenkiinnon herättämi-
nen eivät nousseet vastauksissa juurikaan esille . Kilpailevia sanomalehtiä 
ei koettu olevan, eikä sähköisen viestinnän kilpailu ollut vielä johtanut 
huoleen lukijoiden vähenemisestä, vaikka lehden levikki oli hienoisessa 
laskussa .

3. Tiedonvälitys 

Toimituksessa oli selkeästi erilaisia näkemyksiä siitä, mitä pitäisi tehdä ja 
minkälaista journalismia tuottaa . Toimittajat pohtivat erilaisia vaihtoeh-
toja tai argumentoivat asettamalla vastakkain erilaisia näkemyksiä kuten 
tiedon välittämisen ja sen vastakohtajana lukijoiden viihdyttämisen .

4. Yhteiskunnallinen muutos ja keskustelu 

Yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen ja muutosten aikaansaami-
nen painottui vuonna 1996 vain kahdessa vastauksessa . Keskustelun käyn-
nistämiseksi lehden jutuissa tuotaisiin esille yhteiskunnallinen, yksittäinen 
epäkohta, joka parhaimmassa tapauksessa korjattaisiin, kuten esimerkiksi 
maahanmuuttajien kansalaisuushakemusten käsittelyn pitkä kestoaika . 

l e h d e n s i s ä i s i s t ä s ä ä n n ö i s t ä 
y ht e i s k u n n a l l i s e e n j o u r n a l i s m i i n

Muutoslaboratorion kokouksissa kehiteltiin toiminnan uudenlaista koh-
detta . Se nimettiin yhteiskunnalliseksi journalismiksi, jossa kansalaisten 
arkea haluttiin kuvata aiempaa enemmän ja toisaalta lisätä tapahtumien 
taustoja ja prosessien analyysia . Yhteiskunnallista päätöksentekoa tulisi 
katsoa myös kansalaisten näkökulmasta: mitä poliittiset päätökset merkit-
sevät heidän, arjessaan ja millaista on elämä suomalaisessa yhteiskunnassa 
eri puolilla maata ja hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa . Tärkeäksi koet-
tiin myös tulevien muutosten ennakointi, ei vain eilisten tapahtumien 
uutisointi . Uusi tavoite merkitsi uusien juttutyyppien luomista, juttujen 
aihealueiden ja näkökulmien laajentamista sekä uudenlaisen kirjoittamis-
tavan opettelua . Juttujen pitkäjänteiseen suunnitteluun panostettiin, vuo-
rojärjestelmää rukkaamalla saatiin pitempiä kirjoitusjaksoja toimittajille ja 
isompia juttukokonaisuuksia varten perustettiin niin sanottuja komman-
doryhmiä useammasta toimittajasta ja kuvaajasta . (Ks . Helle 2004 .)

Muutoslaboratorion jälkeen kotimaan toimituksen työntekijöitä haas-
tateltiin uudelleen syksyllä 1997, ja vastaukset osuivat samoihin luokit-
teluihin kuin vuotta aiemmin . Toimituksen käsityksissä oli muutosla-
boratorion jälkeen kuitenkin tapahtunut selkeä siirtymä lehden omista 
sisäisistä normeista kohti uudenlaista journalismia ja asioiden tarkastelua 
lukijoiden ja kansalaisten arjen näkökulmasta . 
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Lehden sisäiset normit, esimerkiksi oikeakielisyys, mainittiin enää vain 
kerran . Se ei kuitenkaan tarkoita, etteivät toimittajat olisi pitäneet tuo-
tantoprosessin sujumista ja aikatauluvastuuta osana työtään . Muutoslabo-
ratoriossa ja toimituksen omissa kokouksissa käyty keskustelu oli selvästi 
kuitenkin painottanut journalistisen linjan ja sisällön muutoksia, mikä 
nousi esiin myös haastatteluissa . 

Mediakilpailua sivuttiin kahdessa vastauksessa, ja erityisesti koros-
tettiin omia uutisia, niin sanottuja skuuppeja . Nopeus ja uutisvoitot 
eivät olleet lainkaan niin keskeisiä kuin mitä monet mediatutkijat ovat 
esittäneet . Yksi toimittajista arvioi tämän syyksi lehden kilpailijoiden 
puuttumisen .

Myös viihteen ja elämysten sekä lukijoiden mielenkiinnon herättä-
minen olivat nousseet selkeästi toimituksen työn kohteeksi, vaikka osa 
vastaajista edelleen painotti perinteistä uutisointia pohtimatta sen kum-
memmin, miten uutiset valikoidaan ja esitetään . Lisäksi esitettiin tie-
donvälityksen suunnan kääntämistä alhaalta ylöspäin, kansalaisilta 
päättäjille .

Lehden institutionaalinen rooli ja vanha uutiskäsitys niin sanotusta 
objektiivisesta uutisesta nousi esiin muutamassa muutoslaboratoriois-
tunnossa . Tilalle haluttiin kehittää tulkitsevaa ja taustoittavaa journalis-
mia, faktojen virheettömyydestä tinkimättä . Vastauksissa painotettiin, 
että uutisia voidaan rakentaa ja valikoida ja jättää rohkeammin pois 
viranomaispäätöksiä . Yhdessä haastattelussa puhuttiin jopa lukijoiden 
palvelemistehtävästä .

Muutoslaboratoriokeskustelujen jälkeen erilaiset uutisarvostukset ja 
niiden muutos tulivat esille kuitenkin vastauksissa . Kolme toimittajaa 
otti haastattelussa esille erityisesti tapahtumauutisten sekä arkea ja ilmiötä 
kuvaavien juttujen välisen ristiriidan . Yksi haastateltavista piti jännitettä 
hyvänä, sillä kiinnostavan esittämistavan ei tarvitse hävittää asian tärke-
yttä, kun taas yksi vastaajista näki muutoksen pelkästään kielteisenä – 
uuden ajan naistenlehtijournalismina .

Yhteiskunnallisten epäkohtien korjaaminen ja keskustelun herättämi-
nen tuli näkyviin vuonna 1997 aiempaa useammin, esimerkkinä maahan-
muuttajien huono kohtelu .

kuvio 2. journalistisen ajattelun muutos 

Haastatteluissa kuvatut erilaiset käsitykset journalistisen työn tavoitteista 
tulivat esille myös toimitusten päivittäisissä keskusteluissa Muutoslabora-
torion ulkopuolella . Havaintopäivät ja kokousten seuranta tuottivat run-
saasti aineistoa siitä, miten uutistapahtumia valittiin juttuaiheiksi ja miten 
niiden näkökulmia ja esittämisen tapoja perusteltiin ajoittain hyvinkin kii-
vaissa neuvotteluissa . Erilaiset mielipiteet näkyivät väittelyissä esimerkiksi 
etusivun juttujen valinnasta . Kyseenalaistaminen ja erilaiset puheenvuorot 
kertovat siitä, että journalismin murros on yltänyt toimitukseen . Usein väit-
telyä ei kuitenkaan ymmärretä historiallisen murroksen tuottamaksi moni-
äänisyydeksi, vaan helposti ajatellaan, että jotkut ihmiset vain ovat hankalia 
tai sitten ”huonoja toimittajia”, jotka eivät ole tehtäviensä tasalla .

Toimitustyön etnografia tuotti muutoslaboratorioon aineistoa siitä, 
että toimituksella ei ollut yhteistä journalistisen työn kohdetta . Tämä 
sai osallistujat miettimään yhdessä, mihin suuntaan kotimaan osaston 
journalistista sisältöä pitäisi kehittää . Uusi journalistinen suunta, yhteis-
kunnallinen journalismi, eteni erilaisten niin kutsuttujen välikäsittei-
den kautta . Niihin kuuluivat muun muassa persoonallisen objektiivisuu-
den käsite, jonka avulla toimitus pohti tiedonvälityksen objektiivisuuden 
ihanteen ongelmallisuutta . 

Kotimaanosaston journalismin muutoksen suunta on mallinnettu 
kuvioon . Toimitus halusi muuttaa kotimaan osaston juttujen paino-
pistettä ja kirjoittamisen tapoja edellisen päivän tapahtumauutisista 
enemmän yhteiskunnan muutosta ja ihmisten arkea käsitteleväksi, tinki-
mättä silti tärkeimmistä tapahtumauutisista .

Vuosi
Yhteiskunnallinen 
muutos ja 
keskustelu

Tiedon- 
välitys ylhäältä alas ja 
alhaalta ylös

Media- 
kilpailu

HS-tyyli, hyvät jutut, 
työprosessi sujuu

1996 2 5 1 8
1997 3 9 3 (+8) 1
Yhteensä16
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kuvio 4. journalismin uusia painotuksia ja muutoksen suunta (helle 2004). 

Toimituksessa oltiin siirtymässä edellispäivän uutisten raportoinnista uutis-
ten takana olevien taustojen analyysiin ja vaikutusten kuvaamiseen . Toisaalta 
lehdessä oli yhä enemmän niin sanottua palvelujournalismia: minne mennä 
ja mitä tehdä sekä tietoa kauppojen aukiololoista tai sosiaalietuuksien muu-
toksista . Tavoitteena oli, että kansalaiset saisivat parempia mahdollisuuksia 
vaikuttaa poliittisiin päätöksiin jo etukäteen . Esimerkiksi poliittisen päätök-
senteon prosesseja ryhdyttiin seuraamaan ensiehdotuksista alkaen eikä vasta 
sitten, kun niistä on päätetty kunnanvaltuustossa tai eduskunnassa . 

Lisäksi päätettiin muuttaa tiedonvälityksen suuntaa . Sen sijaan, että olisi 
vain kerrottu, mitä päättäjät ovat jo päättäneet, kysyttiin kansalaisilta pää-
tösten vaikutuksista arkielämään . Haluttiin kuvata ja nostaa esille ihmisten 
arkeen liittyviä kokemuksia ja ongelmia sekä etsiä niihin ratkaisuja . Toimit-
taja esimerkiksi asui työttömyysalueella itärajan tuntumassa, toinen opetti 
peruskoulussa, kolmas suoritti aikuisten uimakoulun ja niin edelleen .

 Työn kohteen eli journalismin muutostavoitteet edellyttivät myös 
muutoksia työn organisoinnin tavoissa . Esimerkiksi reportaasit, taus-
toittaminen ja analyysit edellyttivät sekä kirjoittamiskoulutusta että työn 
uudenlaista organisointia .

Päätetaitto työllisti toimittajia enemmän kuin paperitaitto, mikä vaati 
taittojärjestelmän ja visuaalisuuden perusteiden hallintaa . Kuusi toimit-
tajaa erikoistui päätetaittoon, ja he toimivat neljän hengen iltatiimeissä . 
Iltatiimit olivat pysyviä, ja ne sopivat keskenään työnjaosta, esimerkiksi 
siitä kuka editoi tekstejä ja kuka toimi uutispäivystäjänä . 

Reportaasit tai syvälliset analyysit vaativat enemmän aikaa . Työvuoro-
järjestelmä uusittiinkin niin, että toimittajille tuli pidempiä, jopa viikko-
jen mittaisia päivävuorojaksoja, jotka mahdollistivat pitkäjänteisen aineis-
ton hankinnan ja kirjoittamisen . 

Tapahtumauutisten odottelusta siirryttiin aktiiviseen omien uutisten 
kehittämiseen sekä perusuutisten jalostamiseen analyyttisemmiksi ja taus-
toittavimmiksi . Tämä edellytti yhteisen ideoinnin ja editoinnin kehittä-
mistä . Se vaati myös toiminnan pitkäjänteisempää suunnittelua: mihin 
juttuihin resurssit kohdennettaisiin, ja miten saataisiin myös visuaalinen 
puoli, kuvaajat sekä graafikot, mukaan juttujen suunnitteluun? Kehitet-
tiin suunnittelevaa työtapaa ja otettiin käyttöön viikoittaiset suunnitte-
lukokoukset . Esimiehet vuorottelivat kahdessa roolissa viikon kerrallaan, 
samoin kuin apulaisuutispäälliköt . Toinen suunnitteli toimintaa pidem-
mällä aikavälillä ja toinen vastasi päivittäisestä lehden kokoamisesta . 
Lisäksi organisoitiin uudelleen viikoittainen palautekokous . 

e t n o g ra f i a m u u t o k s e n t u t k i m u k s e n 
j a y m m ä r t ä m i s e n vä l i n e e n ä

Nopeasti muuttuvan median ja journalistisen työn murroksen ymmärtä-
miseksi tarvitaan etnografista tutkimusta . Jos ei ymmärrä, mitä tapahtuu 
ja miksi, on kovin vaikeaa myöskään muuttaa toimintaa . Myös yleisöjen 
mediakäyttäytyminen on muuttunut . Sanomalehtien lukeminen ja tilaami-
nen on vähentynyt, ja tietoa ja viihdettä hankitaan yhä enemmän televisi-
osta, verkossa tai aikakauslehdistä (ks . Keränen ym . 2009; Hujanen 2007) .

Kilpailu lukijoiden ajasta ja mielenkiinnosta on saanut toimitukset 
kiinnittämään entistä enemmän huomiota juttujen aihepiirien ja näkö-
kulmien lisäksi visuaalisuuteen ja tekstin kirjoittamisen tapoihin . Analyyt-
tiset ja reportaasityyppiset jutut tarvitsevat onnistuakseen yhteistyötä niin 
visualistien kuin kirjoittajien kesken . Tietoa on opittu jakamaan ja työtä 
organisoimaan ennakoivasti . Juttukokonaisuudella voi olla monta tekijää, 
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joista jutun editoijalla on myös suuri rooli . Ihannetilanteessa editoija osal-
listuu jo jutun ideointiin, lukee jutun eri versioita ja tukee kirjoittajaa jut-
tuprosessin eri vaiheissa (ks . Töyry ym . 2008) . Tapahtumauutisten lisäksi 
painotetaan tärkeiden ja kiinnostavien asioiden esiin nostamista yhteiskun-
nalliseen keskusteluun ja myös kahvipöytäkeskusteluihin . Arjen ongelmien 
esiin tuominen ja ratkaisuvaihtoehtojen kuvaaminen murtaa käsityksiä 
homogeenisesta yhteiskunnasta ja arvovapaasta journalismista . Juttuaihei-
den ja niiden näkökulmien ja haastateltavien valinta ovat aina arvoihin 
perustuvia . Murroksessa yksittäisen toimittajan autonomisuus voi näyttää 
vähenevän, mutta toisaalta yhteistyö voi tuottaa parempaa journalismia . 

Journalismin perinteiset ihanteet kuten julkinen palvelu, objektii-
visuus, autonomisuus, ajankohtaisuus ja eettisyys ovat saamassa uusia 
sisältöjä ja merkityksiä . Voisiko perinteisen objektiivisuuden korvata 
moniäänisyydellä sekä toimittajien ja medioiden arvojen ja intressien läpi-
näkyväksi tekemisellä?

Myös verkkojulkaisemisen lisääntyminen mediataloissa muuttaa toi-
mitusten työprosesseja ja toimittajien työtä . Aluksi verkossa painotettiin 
lähes reaaliaikaista reagointia ja lyhyitä tietoiskuja . Kokemus on osoit-
tanut, että siellä tarvitaan myös tulevaisuuden ennakointia sekä pitkien 
tapahtuma- tai päätöksentekoprosessien kuvaamista ja niihin liittyvien 
tapahtumien asettamista yhteyteensä . 

Kiinnostavuus, otsikointi, kuvat ja asian henkilökohtainen merki-
tys lukijalle ovat yhä tärkeämpiä keinoja verkossa . Verkossa toteutuva 
yhteisöllisyys ja dialogin mahdollisuus toimitusten ja lukijoiden kesken 
muuttaa toimittajien ammatti-identiteettiä ja suhdetta yleisöön joskus 
kivuliaastikin . Verkossa keskustelijoiden ja tiedon tuottajien määrä on 
lähes rajaton . Enää ole vain yhtä tiedonvälityksen porttia, jota journalis-
tit voisivat vartioida .

Tärkeän mediatutkimuksen ja etnografian haasteen muodostaa moninai-
suus ja yhteen kietoutuneisuus . Miten tutkia median omistuksen ja liiketoi-
mintamallien, yleisöjen mediakäyttäytymisen ja journalistisen työn organisoin-
nin muutoksia sekä niiden vaikutusta journalistiseen sisältöön niin painatteessa 
kuin verkossa? Erityisen mielenkiintoista on, millaiseksi medioiden ja toimit-
tajien yleisösuhde muodostuu ja miten se muuttaa journalismia .

Yksi mahdollisuus jäljittää mediaorganisaatioiden ja toimitustyön 
muutoksia on edellä kuvatun tyyppisen muutosinterventio . Se tuottaa 
rikkaan etnografisen materiaalin journalistisesta työstä ja tarjoaa pääsyn 

toimitukseen . Muutoslaboratorion kautta peilataan toimitustyön ja jour-
nalistisen sisällön menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta . 

Etnografinen aineisto muodostaa muutoslaboratorion osallistujille 
ikään kuin peilin . Tuomalla etnografian havainnointeja organisaation ja 
muutoslaboratorion keskusteluihin haastetaan vakiintuneet käsitykset ja 
itsestään selvinä pidetyt uskomukset yhteisestä journalistisesta ihanteesta 
ja sujuvasta työprosessista . Avaamalla työn kohteen moniäänisyyden, eri-
laiset intressit ja työprosessien häiriöt etnografinen aineisto auttaa keskus-
telemaan yhteisistä arvoista ja tavoitteista ja ehkä muuttamaan myös jour-
nalismia ja sen toimintatapoja . 

Liitteet.
kuvio 7. Tutkimuksen video- ja haastatteluaineisto helsingin sanomissa 1996-1997.

1 Muutoslaboratoriomenetelmä on kehitetty toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuk-
sen yksikössä Helsingin yliopistossa . Muutoslaboratorion ensimmäiset sovellutukset toteu-
tettiin kahdessa työministeriön kansalliseen työelämän kehittämisohjelmaan sisältyvässä 
hankkeessa Suomen Posti Oy:n lehti- ja jakelupalveluiden Jakelu 2000 -hankkeessa ja Hel-
singin Sanomien kotimaan toimituksen toimintatavan kehittämishankkeessa . Tutkimuksen 
rahoitti ensimmäisen vuoden aikana työministeriön työelämän kehittämisohjelma . Vastaa-
vana tutkijana ja kehittämishankkeen vetäjänä toimi professori Jaakko Virkkunen . Toisena 
tutkimusavustajan toimi kanssani tohtoriopiskelija Ritva Poikela . Olin työskennellyt toimit-
tajana ja apulaisuutispäällikkönä Helsingin Sanomissa vuodesta 1971 ja jatkoin työtä puolipäi-
väisesti pääasiassa sivutaiton tukihenkilönä ja taittajana tutkimushankkeen ajan .

Vuosi Haastattelut Videointi Häiriöiden 
havainnointi

1996 17 11 kokonaista päivää
25 iltavuoroa
11 aamukokousta
36 iltakokousta
26 viikkokokousta
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2 muutoslaboratorion arviointikokousta
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1997 22 6 kokonaista päivää
10 iltavuoroa
6 aamukokousta
16 iltakokousta
37 viikkokokousta

4 iltavuoroa
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Media concepts as 
a tool for analysing 
changing media

Merja Helle and Maija Töyry

Introduction: New techno-economic paradigm and media1 
The media field has changed radically following innovations in information and commu-
nication technologies (ICT) and digital media. To understand this development and 
the production and use of new media products we need new models and concepts 
to analyse the complex and intertwined fields of media business, technology, media 
production, journalistic culture and audiences. We propose the notion of a media 
concept as a tool for analysing and developing media products and understanding their 
use. A media concept represents the logic that ties together the different perspectives, 
purposes and values of the participants involved in producing and consuming media 
products. A media concept can be used as an analytical tool for research or as a model 
and discursive tool for developing media products such as magazines, websites, news-
papers and mobile media services. A media concept is unique for each media product 
and constructs the characteristics by which it differs from other media products.

A media concept is composed of three mutually constitutive components:
- the societal situation, purpose and values of a publisher, audience needs, 

journalistic culture and technology
- the organisational structure and division of labour and the architecture of 

the media product, e.g. a page plan of a magazine or newspaper
- the daily work practices and journalistic tools for addressing the reader’s 

needs and interests.

Media concepts focus increasingly on the interests and needs of audiences 
or users and therefore the notion of an implied reader is a central concept in devel-
oping media content. The implied reader (e.g. Mary 32 years, single, lives in the city, 
managing position, travels and goes jogging) is a concept for journalists to help them 
understand the lifestyle and interests of their readers and plan the content and its form 
to fit audience needs and interests.

Several technological revolutions can be traced in the development of modern 
industrial societies. We have moved since the 70s from the age of oil (the automo-
bile and mass production) to the present age of information and telecommunications. 
This technological change shapes society but society is also shaping technology. 
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Not all technological innovations are turned into commercial products and everyday 
use. What is technologically feasible may not be economically profitable or socially 
and culturally acceptable. Technological innovations do not just bring new products 
or services for consumers. Each technological revolution provides a set of generic 
technologies, infrastructures and organisational principles — a new techno-economic 
paradigm — which is capable of gradually modernising and increasing the produc-
tivity of the whole economy1.

According to Perez1,2, technological revolutions begin with an innovation and 
installation period and gradually mature into the deployment period until new radical 
innovations begin to challenge existing technologies and the techno-economic para-
digm. The innovation period is characterised by constant innovation forced by investor 
expectations and fierce competition. Target markets are small and sophisticated and 
industry structures fluid. The established industries are pushed to modernise or they 
become obsolete and many companies disappear. 

The media business is at present gradually moving into the deployment period 
in which the new digital media innovations are being developed into sustainable 
commercial products. Audience and media users become central in business models 
and new organisational structures and practices emerge. The deployment period is 
characterised by product and market expansion, successful business models relying 
on new technology-based products and services, stability of industry structures and 
wider target markets. In the deployment period business models focus increasingly 
on understanding audience needs and practices. Innovations change from high-risk 
technology push to innovations and services that are pulled by demand (ibid). Process 
innovations3 are necessary to keep the production functioning and to improve the 
ease of use of products.

The process of technological change depicted by Perez and others4–6 can be 
observed also when analysing the media industry and the challenges it faces. ICT 
is transforming the whole landscape of the media business, especially the business 
models as well as ways of production and consumption. 

There are several technology-induced transformations emerging7:
1. More efficient ways for journalists and other media professionals to do their 

work.
2. New technologies that can transform the nature of storytelling and media 

content in positive and engaging ways, especially with younger audiences 
or with experiments with news story telling.

3. Transformations with implications for the management, structure and culture 
of media organisation.
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4. Technologies that can transform the relationships with news organisations 
and their many publics, in particular their audiences, sources, funders, regu-
lators and competitors. With the emergence of blogs and websites a funda-
mental question has emerged: what is journalism and who is a journalist.

In this chapter we describe the use of a media concept as a tool and model for 
researching and for developing a Finnish newspaper (called ‘The Paper’) whose editor-
in-chief had decided to transform The Paper’s media concept from a traditional printed 
newspaper into a web-to-print publishing concept in 2006–2007. News would first be 
published on the revised website and therefore a new role for the printed Paper also had 
to be constructed. To help in the transformation we were asked to conduct a develop-
mental research intervention called Media Concept Laboratory in The Paper. 

In Section 2, the media concept and its three components are presented in 
more detail. In Section 3 we present theories from business, design, innovation, 
organisational learning research and activity theory which we have used to develop 
our notion of a media concept. In Section 4 the Media Concept Laboratory in The 
Paper is presented and in Section 5 we show how the concept of an implied reader 
was used to develop the content of the website and gain new readers. Section 6 
summarizes our research and discusses future research challenges.

Media concept 2 
“In all productive activities in the market economy there is a fundamental inner contra-
diction between the use value of a produced commodity and its exchange value in the 
markets. Each technological revolution profoundly changes the conditions of balancing 
these contradictory demands by enabling the creation of new kinds of use values, the 
reduction of costs, and a broadened exchange”8, p.158.

To understand the ongoing complex changes in the media field we need new 
concepts and research approaches. We propose that it is fruitful to conceptualise 
organisations as activity systems which have historically and socially developed 
goals and purposes. In activity theoretical terms every organisation has an object of 
activity which materialises in some outcome — either as products or services8–10. The 
focus on the object of activity has important implications for organisation studies as it 
“focuses attention on the organisation’s work, uncovers practices rather than beliefs, 
and draws attention to transitions and possibilities”11. Object and outcome represent 
the social values behind an activity.

We have developed the notion of the media concept by combining input from 
different research fields (see Section 3 in this chapter) and our own experience as 
interventionist researchers of media organisations and work processes (See Chapter 1 
in this book). Our notion of a media concept is based on the work of Virkkunen on “the 
concept of activity”12,45, which can be defined as the purpose and values of an activity 
system, e.g. an organisation, the artefact or service produced and its production in the 
daily practice. A commonly shared concept of activity like a media concept makes it 
possible to better coordinate individual actions as the concept is “embedded in the 
structures and daily practices of the activity”8.
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A new concept of activity can be difficult to create and implement successfully in 
a top-down manner13, because to accomplish the desired concept individuals must inte-
grate their actions into the concept. Individuals should have an opportunity to influence the 
concept so that they have a possibility for creative input14. This tension between organisa-
tional coherence and individual freedom is also one the main tensions in journalistic work. 

Media concept is unique for each medium, e.g. a newspaper or a magazine. 
It combines the goals and values of the publisher and audience needs, journalistic 
culture, the principles of production, such as management practices, organisational 
architecture and division of labour, as well as the content and outlook of the product, 
the daily work processes and journalistic tools for addressing audiences. The media 
concept also includes the technological tools and publishing platforms as well as 
the historical and societal situation of the medium in question. The media concept is 
manifested in the object and outcome which exists on two levels: the individual level, 
e.g. writing a story for a magazine by a reporter, and the collective level of a media 
product, such as a newspaper which the activity system produces.

The object (purpose and values) in activity theory has a dual nature: it is at the 
same time something imagined, strived for and a concrete outcome. Objects are both 
mental representations and concrete outcomes. So the object is not fixed but tran-
sitional: “The object is both something given and something anticipated, projected, 
transformed, and achieved. In the transformation of the object, also the tools, or the 
mediating artefacts, are transformed.”15,18

The object is a multifaceted construction. It can be characterised simultaneously16,17: 
1. as epistemic; objects of knowledge are open, question-generating and 

complex, and they are processes and projections rather than definite 
things18

2. as practice or technical as opposed to epistemic19

3. as a commodity — contradictory unity of use value and exchange value17

4. as a heterogeneous system consisting of different material entities 
(functional complexity or heterogeneous engineering)20

5. as rhetorical and discursive21.

Creating and analysing a media concept deals with all the above-mentioned 
aspects, from projections and rhetorics to technology and material products to 
customers. The creation of a media concept involves a joint practice, which is a 
heterogeneous field of interests and negotiations between e.g. the publisher/owners, 
sources, readers; journalists, marketing and technology22. The object is internally 
contradictory: for example, the issue of profit vs. quality is a basic contradiction 
affecting the everyday practice as well as the content of media products. The object 
takes different forms according to the perspective of the actors23. Profit and market 
share characterise management and marketing perspectives, also in media organisa-
tions. Providing “important” information is a typical perspective of newspapers and 
their journalists while many magazines also aim to provide useful everyday knowl-
edge, interesting stories and entertainment and their object is to create lasting reader-
ship contracts.
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The media concept as a concept of activity is a form of collective knowledge. 
It helps to connect the parts and individual outputs of an organisation into a coherent 
whole. It helps individuals and groups to perceive the object of common activity and 
create commitment to the goals and values of the organisation. Understanding what 
the media concept is also makes it easier to create bridges between different parties 
involved in its production and consumption and their perspectives. For management, 
one of the central issues is how managers can fit together planning and steering 
which oscillates from the whole to parts and from parts to the whole14.

Compared to the notion of genre, a media concept as a specific magazine or 
newspaper can belong to a genre like women’s magazines or consumer magazines, 
but the main difference is that genre definitions are fairly general descriptions of char-
acteristics of media types. In comparison, a media concept defines the specific char-
acter of each individual media product and the ways they differ from each other, e.g. 
the numerous but different women’s magazines24.

Genre categories rarely have clear boundaries. Media products can also belong 
to simultaneously different genres. For example, magazines can be defined into genres 
according to their topics like fashion, cooking, child care or politics. The literary style 
is also one basis for genre definitions, e.g. an essay magazine or modern multi-voiced 
magazine. Another genre characteristic can be the visual style and material aspects, like 
the size or quality of the paper in the so-called glossy magazines. The financial founda-
tion like that of a circulation-based consumer magazine or Zines (low budget publica-
tions funded by private individuals or groups), or the delivery channel like free urban 
magazines or internet publication, can also be used for genre categorisations24.

Media concepts often have some common characteristic and can be classified 
according to the above-mentioned different broad genre categories. But the content 
and audience relationship makes each media concept unique within a genre. The choice 
of topics and their framing, visual form and style, financial basis, technological solu-
tions, ways of addressing readers etc. distinguish different media concepts from each 

other. For example, women’s 
magazines have different media 
concepts, as audiences are 
targeted, according to age 
group, place of living and family 
obligations (married, single, 
with children) and lifestyle. In 
the rapidly changing media 
field, genre definitions are 
problematic because genres 
develop gradually and before 
some media type can be called 
a genre it has to be an estab-
lished product so that the genre 
category e.g. a western movie 
can be agreed on25. 

Figure 1. Components of a media concept.

Component 1:
- societal situation
- technology
- publisher’s purpose and values
- audience needs and interests
- journalistic culture

Component 2:
Architecture of the whole
- organisational structure
and divison of labour
- page plan of product
- visual guidelines

Component 3:
- daily production processes
- journalistic tools for
addressing the audience
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A media concept has three components which are closely intertwined. To under-
stand any media product — business, content, production and audience — we need to 
analyse all of the three components and their interactions. The three components are 
presented in Figure 1 and explained in more detail in their respective subsections. For 
discussion of media use research see Chapter 13 in this book.

First component: purposes, values and needs of publishers, audiences and journalists2.1 
To understand media in their historical and societal context, one needs to analyse the 
societal situation, the competitive field of media products, the varieties of audience 
needs and interests and changes in media use. The first component of a media concept 
includes the object — purposes and values — of the publisher, the needs and interests 
of the audience and the journalistic culture as well as technology. The publisher’s values 
can be financial or ideological, or both. The publisher can have different and contradic-
tory objects, like those concerning profit and quality and low newsroom costs. The object 
may also change over time — e.g. becoming more profit-centred as the ownership struc-
tures change. The values of the publisher co-exist with the values of the journalists and 
journalistic culture as well as those of the audience. These different perspectives and their 
meaning for the everyday journalistic work practices are constantly negotiated.

The business model of a media concept is a crucial part of any media organisa-
tion’s continuous existence. The revenue can originate from a subsidy from the state, 
political parties or other interest groups or can be completely market-based, relying 
on subscription fees and/or advertising. The form of income also has a direct impact 
on the content of the medium.

The first level of a media concept is rarely discussed in the newsroom26,27. The 
goals and values of the publisher are often more or less black-boxed in the news 
policy, content and outlook of the medium, as well as in its organisational struc-
tures and resource allocation. The societal meaning of the medium, audience needs 
and changes in society are also seldom discussed in newspaper newsrooms. They 
are hidden behind the professional values and rhetoric of objectivity and public 
service28,29. Journalistic culture holds deeply ingrained ideas about what is good or 
bad journalism and normative conceptions about what is right or wrong for society.

Besides the publisher’s goals and values, the journalistic values and goals are 
often not well understood. Rules about what to write, why and how become ambig-
uous over time and several historical layers of news policies and values can co-exist 
in the newsroom. 

Audience knowledge and demographic statistics are diligently gathered by 
media companies for the purposes of advertising and circulation departments. 
There is increasing interest in knowing more about the lifestyles of the audience and 
methods like the RISC monitor30 or Value Graphics have been widely used. However, 
the knowledge gathered does not always reach the newsrooms and journalists. Or it 
may be difficult to use in the daily practice when trying to decide what to write about 
and how. It often seems that journalists are in fact producing their own newspapers 
and each for a different audience — even within a single news department31. The jour-
nalistic culture and its heterogeneity32,33 deserves more analysis in media studies.
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Table 1. First component of a media concept.

Component 1 of a media concept Focus of analysis

Object of activity: Values and goals of the publisher(s), 
audience, journalists
Societal context
technology
history of the media concept

how the medium in question is situated historically in 
society and in the media field
Strategy and business model: competition, revenue 
model, costs
Journalistic culture
audience lifestyles and needs — implied reader
targeted audience for advertisers
technology: media platforms and convergence

We use the concepts of targeted audience and implied reader (see Section 5) to 
make a distinction between the audience as a target group for advertising and circula-
tion and an implied reader as a concept helping journalists to think about the lifestyle 
and needs of their readers and to plan the content and ways of journalistic presenta-
tion to fit these needs.

Second component: architecture of the whole and its parts2.2 
The second component of a media concept includes the architecture of the media 
organisation. It includes the organisational structure and the management and 
production principles that tie together the different elements of the organisation. 

It also includes the architecture of the product — like the page plan, story types 
and the visual guidelines of a printed magazine, newspaper or a website. The page 
plan is the main guideline for journalists in newspapers and magazines. Media prod-
ucts usually have a standard order of content, specific combination of story types and 
visual guidelines helping to navigate the content. The page plan is specific to each 
media product. The order and size of the story topics and their styles become familiar 
to the readers and they are the building blocks of any serial publication. The page plan 
is a central part of the architecture that ties together the varied interests of e. g. the 
publisher, journalists, marketing staff, graphical designers, visual artists and photogra-
phers involved in the production of the media concept as an artefact.

Table 2. Second component of a media concept.

Component 2 of a media concept Focus of analysis

architecture of the whole structure and its parts
a. Structure of organisation
Management and production principles
Division of labour
B. Structure of the media product:
page plan
Visual guidelines

Organisation and management structure, division of 
labour
Media content
targeted audience vs. implied reader
page plan
Story types
Visual guidelines
Navigation tools
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third Component: Daily work practice2.3 
The third component of a media concept concerns the daily practice of producing 
media content. It involves constant negotiations between participants, e.g. between 
advertising and circulation departments negotiating with the newsroom about the size 
of the news hole or deadlines.

Change efforts often fail because the third component of a media concept 
is taken for granted. The important but often neglected issues concern e.g. how to 
organise the work process in newsrooms, what is the planning and selection process 
of topics and story types, how to address readers in the texts, how to create and 
sustain editing procedures to ensure that the content retains its quality and what are 
the new competences and skills needed in the newsroom.

The everyday practice should be a central part of any developmental effort but 
it is the least glamorous. It is like housework — it has to be done daily and it consists 
of recurring routine actions and their supervision. Without the constant presence 
and vigilance of news editors, subeditors and page designers, the media product 
and the newsroom will surprisingly easily lapse into their old ways. Therefore, a trend 
towards a more controlled production process in the newsroom is emerging. We call 
it a planning and editing way of working (see Chapter 1 in this book). However, all 
too often the skills needed to produce more interesting stories for different audiences 
and on different technological platforms are often not developed systematically and 
it is presumed that journalists somehow — almost miraculously — come to possess 
the necessary competence. This is a grave mistake and the need for organisational 
learning and training in individual skills should not be underestimated.

Table 3. Third component of a media concept.

Component 3 of a media concept Focus of analysis

Daily practice of the newsroom
Daily management of newsroom — planning, editing 
and feedback
textual and visual tools for addressing audience needs 
and interests

ethnography of work
Disturbances and contradictions
Writing genres to engage the implied reader
topics and frames
Layout and pictures
planning, editing and feedback practices

Creating, analysing or developing media concepts are complex processes 
and also demanding research projects. In order to help the reader understand our 
reasoning in constructing the components of a media concept, both as a theoretical 
concept and a practical tool, we present in the next section some of the approaches 
that have influenced our concept formation and research approach.
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Building blocks of a media concept3 
Media management, researchers and practitioners agree at least on one thing: the 
media business, products, content and media use are in turmoil. But here the agree-
ment ends. Print media managers and shareholders worry about the downward spiral 
of newspaper circulations and advertising revenues. However, comparatively few 
print media companies have made the development of media technology and new 
products a central part of their business strategy. Only in the last few years have 
newspapers begun to make serious investments into online publishing in order to 
catch new readers and keep the existing ones7. New strategy and business models 
are appearing and an interest in the needs and media usage of readers and users is 
emerging as a basis for value creation. In this section we focus on the main theoretical 
research fields used to develop the notion of a media concept. They include strategy 
and business models, design and innovation research, organisational learning, literary 
theory and activity theory.

Strategy and business models3.1 
Increasing interest can be observed in the business literature in the role of customers 
or audiences as sources of value and revenue and in the importance of developing 
production processes and practices needed to transform strategic visions or business 
models into material artefacts or services.

In commercial media a business model in its simplest form describes a group of 
activities, which are accomplished in certain ways at certain times to produce profit34. 
What this basic description entails in organisational and management practice is not 
at all simple, but complex, paradoxical and contradictory35. Business models and their 
research differ in how they take into account the systemic nature of the business, the 
role of customers or audiences and the importance of how the production is organised.

There are several competing approaches towards understanding and building 
business models which can be divided into two major categories: value/customer-
oriented and activity/role-related approaches. Osterwalder et al. use business models 
as conceptual views of a particular aspect of a specific company, not as a generic 
model or an overarching concept that can “describe all real world businesses”. 
Research interests have moved from classifying and listing business model compo-
nents towards modelling business model elements and their relationships. The latest 
phase in research highlights how companies are applying business models36. The 
business model of a media organization and the way it is applied in practice is incor-
porated in a media concept. 

Business models and strategy models are sometimes used interchangeably but 
often the distinction is made that business models are used as a system showing how 
the pieces fit together. Strategy models also include competition and the company’s 
positioning in the market37. Another difference is that strategy is seen as including execu-
tion and implementation, while a business model is more about how the business works 
as a system36. An important point is made by Osterwalder et al.36 when they emphasise 
that customers are especially in the focus of new strategy models. They also highlight the 
importance of thinking about how the strategy is to be implemented in practice and how 
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business models cannot be strong or weak per se. On paper, they may seem sound and 
coherent but proof is only obtained after implementation.

Osterwalder et al.38,39 have developed a comprehensive list of issues that a 
business model has to address. In the model combining elements from traditional 
strategy and business models there are four central pillars which a business model 
has to include:

1. Product: What business is the company engaged in? What are the products 
and the value propositions or offerings? 

2. Customer interface: Who are the target customers? How to deliver the 
products and services to customers? How to build a strong relationship to 
the customers?

3. Infrastructure management: How to make infrastructure and logistics perform 
efficiently? With whom? What kind of network enterprise is involved?

4. Financial aspects: What is the revenue model? What is the cost structure? 
What is the business model’s sustainability?

Business models are important because they help to capture, visualise, under-
stand, communicate and share the business logic. Osterwalder et al. understand business 
models as “a building plan that allows designing and realising the business structure and 
systems that constitute the operational and physical form the company will take”. The 
organization “is constantly subject to external pressures, like competitive forces, social 
change, technological change, customer opinion and legal environment36. The strategy 
and processes are bound together in the model by product innovation, customer manage-
ment, economics and management of the infrastructure39. 

Media concept is close to Osterwalder’s thinking of business and strategy 
models. We conceptualize strategy as something that all members of an organisation 
are involved in, it is viewed both from a micro and macro perspective and it is seen as 
a social practice40,41.

With the emergence of new technologies, global conglomerates and a variety 
of possibilities to arrange production processes, strategic thinking has been changing 
since Porter introduced his influential strategy model in the 1990s42. According to 
Porter’s model, there are only two main strategies for organisation: one is based to 
produce standard products for mass consumption and the other is to produce special-
ised and expensive products for smaller groups of customers. However, especially 
ICT and developments in product design, production and marketing have made it 
possible for a company to have a multi-headed strategy where products made for mass 
consumption and more exclusive or targeted products can be produced by the same 
company. The more exclusive products can later become part of mass production offer-
ings. Cummings43 takes an example from the automotive industry where the airbag 
was first only provided in the most expansive cars but is now standard equipment even 
in the low price range. The design and production of exclusive also goods generate 
learning and skills which can be transferred and used in mass production processes.

The concept of an ambidextrous organisation could also be useful for media 
companies confronted with ICT-based digital publishing and its relationship to traditional 
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printed media and the dilemmas and solutions related to flexible strategy: The creation 
of ambidextrous organisations has been recommended as a solution to firms that seek 
to enter significantly different markets (often using new technology) and yet wish to take 
advantage of their existing competences and assets44,45. However, it is often difficult to 
combine strategic agility with traditional organisations to produce continuous innovation 
and improvement46. Therefore, new organisational structures and tight management of 
both traditional and agile subunits in the same company are needed47. 

Understanding customers is becoming increasingly important in the creation 
and implementation of strategy and business models. Companies are more and more 
seen to exist to create value for customers in networked value constellations48,49. 
Researchers have claimed that value creation for the customer is tied to value capture 
for the company and the discourse has been shifting from emphasis on production 
to customer management and lately into thinking that consumption is the source 
of value50–52. Understanding customers’ behaviour and their daily life has become 
increasingly important for successful business models. New ethnographic methods 
are also being used by media companies to gain a better understanding of customers. 
Industrial design is using what can be called rapid ethnography, short visits to the 
everyday life of consumers53,54.

Focusing on audience needs and creating a new understanding of the audience 
challenges the organisation’s knowledge of the market and its customers’ needs. This 
type of innovation can be contrasted with innovations challenging the technical capa-
bilities of an organisation55,56. ICT-based proliferation of media products, niche audi-
ences and numerous publishing platforms seem to require both types of innovation. 

Understanding the customers and media audiences — and their needs and 
media practices — is of crucial importance for media companies in the increasingly 
competitive media field. To be able to discuss audience needs, a common language 
has to be created in the organisation and newsroom. One such concept is the 
boundary object57 which mediates between different views and participants. Boundary 
objects are created together e.g. as conceptual tools in a stepwise manner into more 
permanent devices of conscription58. 

Instead of relying only business or strategy models or journalistic news values 
in discussing audience needs and media products, we have developed the notion of a 
media concept as a boundary-crossing concept. The concepts of a targeted audience 
and an implied reader have also served as central concepts and tools in developing 
a common understanding of readers and their needs and interest and of what this 
implies for the medium in question (see Section 5). 

Compared to business or strategy models a media concept covers a wider 
field. It encompasses strategy, business model, competition, customer relationships, 
revenue models, organisational principles, management, technology, daily produc-
tion and the media product and its content. From the viewpoint of activity theory8,59, 
a media concept is not a static description, but it opens up the historical develop-
ment of the activity in question — the heterogeneous and complex relations between 
the components of the activity system, its internal disturbances and tensions and the 
historically developed contradictions (see Section 4).
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Design and innovation research3.2 
A media concept can be used in analysing and understanding existing media prod-
ucts but also to develop new media concepts. In design literature the word concept 
is used in many different and even contradictory ways. Product design development 
usually refers to producing an object of exchange delivered to the market place60–

62. But one can speak of design concepts when design does not mean providing 
detailed documentation for production and delivering a product to the market. Design 
concepts can be simple sketches to study the appearance and structural alternatives 
or appearance of products being planned. A third use of the word concept in design is 
vision concepting, which outlines and communicates the company’s brand and future 
strategy even though there will be no physical products in the near future. Concept 
design can also be used to create a shared vision, increase competence in problem 
solving or to improve brand image, influence consumers’ acceptance level of future 
products and portray stakeholders’ interests63. According to Keinonen 63 improving an 
existing product does not fall into the domain of concepting.

Customers and users and understanding their needs play an important part 
in the literature on contextual design or use-centred design64,65. The approach called 
conceptual design also emphasises need identification and analysis. Kroll66 talks 
about “real needs” and thoroughly examined solutions to central systemic problems 
as opposed to perceived problems. Conceptual design can be implemented only 
after need identification. It is divided into technology identification, parameter analysis 
and concept selection. The design must also be realised as solid and concrete work 
configurations. The interplay from abstract thinking and generalisations to particulari-
sation and realisation of technological objects and back is a key element of concep-
tual design. Parameters are critical issues of design. Parameters are used to describe 
in a general way “any issue, factor, concept, or influence that plays an important part 
in developing an understanding of the problem and pointing to potential solutions”66. 
Concept design can come up with new innovations either at an abstract conceptual 
level or in the form of new technological solutions for creating new product and serv-
ices to fulfil new needs of the customers.

Innovations have been described as either radical or incremental. The emer-
gence of new digital technologies, web and mobile publishing as well as social media 
phenomena are forcing media organisations to rethink their strategy and come up with 
what could be considered radical innovations45,67,68. Radical innovations open up new 
markets and possibilities but at the same time they threaten established institutions 
and organisations and give room for smart and agile upstart organisations and groups. 
Rapid changes in customer preferences, technology and products create a paradox 
for organisations: how to handle innovations like web-based or mobile publishing 
while maintaining the basic product and source of revenue like the printed news-
paper. The difficulty is in handling both traditional and evolutionary processes and the 
different kinds of strategies and management involved. 

Innovation and change in media organisations can be based on incremental 
as well as radical change, or both. New organisational and management capabilities 
are needed to compete both in the mature market and to develop new products and 
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services. In the mature market cost, efficiency and incremental innovation are central 
elements. In developing new products or services as radical innovations, speed and 
flexibility are critical45.

Many media companies have ventured into web publishing thinking it was only 
a small incremental change of copying the content to the web and thus selling it twice. 
The practice of putting newspapers on the web as copies of the printed version is not 
technically or organisationally demanding. Print-based media organisations have been 
slow in taking advantage of the new possibilities offered by the developing media 
technology, and Boczkowski’s assessment that media organisations entered the web 
only to protect their traditional markets69 still seems accurate also in Finland. 

Radical innovations force established organisations to reassess their business 
concepts, ask new sets of questions, draw on new skills, and solve new kinds of 
problems. New kinds of knowledge are needed and the value of existing knowledge 
can become severely undermined70. Creating radical innovations and implementing 
them are challenging processes as illustrated by the automotive industry where struc-
tural and cultural inertia has come in the way of innovation. Resistance to change is 
“rooted in the size, complexity, and interdependence of the organisation’s structures, 
systems, procedures and processes”45. Cultural inertia comes from age and success 
and is not unusual in print media companies.

In the period of deployment, the mature phase of the new techno-economic 
paradigm, a useful concept seems to be the notion of an architectural innovation 
— meaning changes in the architecture of the product without changing its core 
components. It leaves the basic underlying knowledge of the components basically 
intact71. A core component is defined as a physically distinct portion of a product that 
embodies a core design concept. If we define page plan, story types and visuality as 
core concepts in media products, architectural innovation would mean e.g. different 
kinds of spin-off products and combinations of content from e.g. a printed newspaper 
or a magazine-like targeted niche media products delivered on different publishing 
platforms for different audience groups. Architectural innovation could mean web 
publishing, introducing newsletters for mobile phones and sending SMS messages for 
specific news topics.

In the case of The Paper (see Section 5), the new concept of web-to-print and 
the new website and mobile services are here regarded as an architectural innova-
tion. The web-to-print model was a new media concept for the printed newspaper and 
its journalists. The content of the website was still mainly news and information, but 
the logic and timetable of publishing news instantly on the web to gain the interests 
of hundreds of thousands of readers changed the work processes in the newsroom, 
focusing on understanding the needs and interests of the reader’s of the website and 
producing more engaging stories. In addition, the creation of web communities inside 
the website as well as blogs and instant feedback from readers challenged the jour-
nalistic identity and relationship with the audience.
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Organisational learning3.3 
“There is reason to suspect that what we call cognition is in fact a complex social 
phenomenon. The point is not so much that the arrangements of knowledge in the 
head correspond in a complicated way to the social outside the head, but that they are 
socially organised in such a fashion as to be invisible. Cognition observed in everyday 
practice is distributed — stretched over, not divided among”72, p.1.

Creating a new media concept or developing an existing one challenges 
the existing knowledge and skills of an organisation. It also challenges the under-
standing of what knowledge is and how it is distributed and shared in the organisa-
tion. Successful architectural innovation requires two different types of knowledge: 
knowledge about the components of the product and architectural knowledge about 
how the components are integrated into a coherent whole71,73. Central to architectural 
knowledge is also the need for updated information about the markets and customer 
needs and preferences.

The learning challenge for organisations is not only about developing individual 
skills or managing existing knowledge resources. It involves a transformation of work-
related learning and creating new learning practices, with a close connection to the 
changing object of work and products. The learning practices of work communities 
need to change with the business and move from specific and fixed learning tasks 
to joint learning. This happens by first re-conceptualising the new object of activity 
and what it means for the joint learning of the work community. When the new object 
becomes stabilised, new learning practices need to be created to master the new 
object in the everyday work practices This involves an expansion of the agency of 
work communities and involving them in the creation and implementation of the object 
of activity — products and services74. 

A media concept can be characterised both as an epistemic and practical 
object of activity. Creating media concepts is an exploration into an unknown area 
where the new concepts can be developed together with management, audience 
members and practitioners, e.g. in Media Concept Laboratories and then transformed 
into concrete products or services. The challenge is to create learning practices which 
can sustain the development of innovative products and ways of working. 

In the turbulent markets difficulties in knowledge management and knowledge 
creation processes has increased in organisations. Individual and operative knowl-
edge does not seem to provide enough tools for implementing change in times of 
deep qualitative changes in the strategies of organisations75. To make strategy work 
in the everyday practice76,77 there is a need for a dialogue between management’s 
visions of the future and the everyday practices and its problems on the shop floor. 
In complex and fast-changing business environments the master-apprentice method 
or informal-formal learning distinction78 does not bridge the need for a new kind of 
learning — what needs to be learned for the future. Knowledge should be seen more 
and more as connected to the present and future strategic targets of organisations 
and to be shared across organisation levels79,80. Discussing, debating and under-
standing the strategic purpose and values and the business model need to be a part 
of the learning process also on the shop floor.
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Organisational capability depends crucially on how it can combine knowl-
edge and capabilities from different fields into a functioning entity, emphasises 
Virkkunen12,14. In any business or production processes two different levels exist: func-
tional levels and the principle which binds them together (ibid.). Henderson and Clark71 
have called the binding principle architecture. The challenge for organisations is to 
recognise and understand the need for architectural knowledge. An organisation can 
have a lot of old, useful knowledge but the old knowledge and architecture can also 
harm an organisation in times of change. Stable architectural knowledge is embedded 
in the organisation’s rules and routines and can be difficult to conceptualise, which 
is however a prerequisite for changing it. Henderson and Clark warn that if the core 
concepts of the design remain untouched, an organisation may mistakenly believe 
that it understands new technology71.

In the transformation of generalised types of work from handicraft to mass 
production to process enhancement to mass customisation and co-configuration, 
new kind of knowledge is needed. In mass customisation type of work there is a need 
to achieve product modularisation and rapid responses to market changes and this 
requires architectural knowledge73. To be able to deliver products for mass customisa-
tion markets, both the modularity of products and the work process networks need to 
be understood at all levels of the organisation.

The digital revolution in the newsroom of old media companies is still often 
based on the historical structure and division of labour of the printed paper. According 
to Boczkowski69, innovation patterns adopted by online newsrooms have been 
shaped by three main factors anchored in the world of print: the relationship with the 
print newsroom, the definition of the editorial function, and the representation of the 
public. Changing existing newspapers towards web-based publishing is thus more 
difficult than starting new websites or other digital media with new technologies and 
new personnel, without the backlog of old traditions and conceptions. On the other 
hand, “old” media organisations have an existing structure and a trained labour force 
for producing content as well the ability to harness technological resources and 
funding to enter the digital communication markets.

So how to manage change in situations where a fundamental shift in strategy 
occurs and the architecture of the organisational structure and knowledge begins 
to crumble? Often, responsibility is laid upon the shoulders of the management of 
existing knowledge and resources81. However, the key question is how to generate 
new knowledge and capabilities and how to distribute it through the different hierar-
chic levels of complex organisations82. 

The media business is easier to see in relation to societal and human values 
than e.g. the production of nails and hammers, but strategic management should be 
practised everywhere as distributed practical wisdom, claim Nonaka and Toyama83. 
They use the Aristotelian word phronesis to describe the importance of values and 
goals of business but also they emphasize the centrality of practical production of 
artefacts. According to them phronesis is the ability to understand what is considered 
good by individual customers during specific times and circumstances, but it also 
includes the ability to produce artefacts or services. Phronesis also entails involving all 
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levels of the organisation in the search for customer needs, problems and solutions.
Cultural-historical activity theory and the concept of expansive learning9,11,84 

bridge the divide between the learning of individuals at work and organisational 
learning “beyond the skin of the individual, to examine collectives and organisations 
as learners”. The focus is not only on individual learning but on multi-organisational or 
inter-organisational networks. Expansive learning begins with questioning the present 
activity, its object and ways of working. In expansive learning84 the outcomes are 
the expanded objects of work, new collective work practices, including practices of 
thinking and discourse and also learning.

Expansive learning needs time and space, concepts and models for analysing, 
problematising and discussing work. These have been provided in the developmental 
interventions of the Change Laboratory method. The Media Concept Laboratory is 
based on the Change Laboratory method created in the mid-1990s by Virkkunen and 
Engeström10,12,85–87. 

In the next section the basic concepts and an example of the Media Concept 
Laboratory method is presented and the way it was used in the Paper Fall 2006 to 
transform the media concept of the printed newspaper into a web-to-print publishing 
media concept.

Media Concept Laboratory 4 
The media concept and its three components form the basis of the interven-
tionist research methodology we call Media Concept Laboratory. In Media Concept 
Laboratories, solutions to complex problems are not expected to come only from the 
top management, as is common in many management theories (for a discussion, see 
e.g. Kaplan and Henderson88). There are multiple solutions to problems and different 
paths to travel in the future. Therefore, in Media Concept Laboratory sessions, 
management, marketing, technology department, production and newsroom discuss 
together the three components e.g. competitive media field, publisher’s interests, 
business model, journalistic values and audience needs. The focus is on the rapidly 
changing media use and the needs of the audience(s). 

The object (purpose and values) of a media organisation is often first articulated 
by the publisher — whether in a media company or by a non-commercial citizen’s 
group. It is acted upon, translated and transformed in the activity system and its daily 
practice into an artefact, like a newspaper, magazine, SMS message or a web-site 
aimed at fulfilling the needs of the audience. However, a media concept is not only a 
top-down concept — it is created in the daily practice of its production, in constant 
negotiations between the different participants of the media organisation and the 
audience. In trying to understand or develop media concepts one also needs to study 
the object and its outcome — e.g. a magazine and its content and the organisational 
principles (communities, division of labour, rules and tools) and the flow of the daily 
practice and its disturbances. 

The Media Concept Laboratory is a room or space furnished with a set of 
instruments for analysing problems and bottlenecks of the work practice. A work unit 
or team uses the laboratory, initially with the help of an interventionist. The interven-
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tionist plays an active role in chairing the discussions and planning the sessions85,87. 
The heterogeneous and complex process of producing a website and a printed 

newspaper in The Paper was studied with multiple methods like interviews, vide-
otaping workdays, meetings and shadowing the participants. The results of the 
different data gathering methods were presented at the Media Concept Laboratory 
as “mirror” material to analyse and discuss ways of working and communicating and 
to design together new ways of thinking and working. The aim was not to produce a 
website in ways decided in advance by outside researchers or the top management 
but to debate and develop the new media concept in an open-ended discussion. In 
Media Concept Laboratories, together with the researchers and practitioners, a new 
object for the activity is constructed — what is to be produced, how and, most impor-
tantly, why. The object of the activity is a multi-voiced and socio-material construction. 
This complexity calls for a reflexive89,90 and participative ethnography with multiple 
methods and sites as well as multiple timescales in data gathering and analysis of the 
practice. 

The first Media Concept Laboratory was conducted in The Paper facing chal-
lenges in transforming its web-publishing concept *. The second Laboratory site was 
the printed newspaper needing a renewal after daily news had been transferred to 
the web. The third Media Concept Laboratory was conducted in a magazine which 
was in a declining circulation loop and needed a renewal of its concept. The fourth 
Laboratory was conducted in 2008-2009 in a national third-sector organisation that 
was creating a new community-based website and at the same time also renewing its 
magazine. 

In this section we describe the Media Concept Laboratory method used in the 
implementation of the new web-to-print media concept in The Paper. We discuss how the 
central concept of an implied reader was constructed and taken into use in The Paper.

Media Concept Laboratory in the paper4.1 
In The Paper the media organisation’s strategic shift into web-to-print publishing had 
been decided by the editor-in chief and the publishing company’s top management in 
late spring 2006. The new media concept as an artefact and service was to be created 
together with the newsroom management, practitioners and journalists, IT department 
and marketing staff, and the new web site was to be opened in October.

The Media Concept Laboratory began with a day-long seminar at the begin-
ning of September 2006 with the newsroom management, journalists, technology and 
marketing staff. The editor-in-chief of the newspaper discussed the financial targets 
of the new web-to-print model (W2P) in which news would be published first on the 
website. At that stage, The Paper’s website consisted of just a summary of the main 
news of the paper and some material from news agencies. It was produced by a 
single person working from nine to four on weekdays.

the research was funded by helsingin Sanomat Foundation in 2006-2007. Satu-Mari Korhonen and Suvi hämäläinen also * 

worked as researchers in the project.
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In our initial field notes from the September seminar we already listed several 
crucial challenges to be addressed during the change process. These were not typical 
only for the Paper but central issues in any effort to change media products and the 
way they are produced. The four crucial issues we thought need to be addressed in 
the Media Concept Laboratory were:

1. The newsroom did not have a shared idea of whom they were writing for nor 
what were the reader’s interests, what level of expertise could be expected 
of the readers, what were the supposed differences between the readers of 
the printed Paper and the web site.

2. The newsroom did not have a shared vocabulary for discussing their work 
and the new media concept. 

3. To accomplish the new strategy new tools and concepts were needed 
to make the vision a shared practice in everyday work. The journalists 
were used to talking only about the importance of news topics, not about 
reaching potential new readers and serving their interests. 

4. The identity of journalists was focused on the traditional journalistic role of 
transmitting important news to the readers. There seemed to be only one 
major type of text for the journalists — the traditional news story. And the 
journalists thought that they knew best what is important for the readers 
and the society.

W2P was a new media concept in The Paper and meant changes also in the 
way journalists worked — everybody was expected to write both for the website and 
the printed paper during the day. The new website was expected to eventually attract 
hundreds of thousands of readers, about 10 times more than The Paper’s circula-
tion. This in turn meant that the content, the ways of writing and the layout of website 
would have to be redesigned to attract a much larger readership and engage them in 
the web community that the Paper was offering a platform for. 

The hotly debated issue of starting a dialogue between journalists and readers was 
included in the new concept. It meant e.g. blogs written by the journalists, by outside 
experts or the readers, the possibility for readers to comment on the stories, journal-
ists participating in online discussions etc. The change involved was so big that it can be 
called a new media concept, as it encompassed changes in the whole activity system — 
from the new object to new technological tools and rules for stories, division of labour and 
community, meaning also a new community between journalists and readers.

The tension between business values and journalistic values was not explicitly 
debated nor did it become a central topic in the laboratory sessions or other discus-
sions. The financial motives of the owners were not questioned as it was thought to 
be reasonable that a The Paper should cover its costs. The main tension in the news-
room emerged between different conceptions of good journalism, how to attract new 
readers and the issue of the identity of news journalists.

The of web-to-print workshops and the consequent Media Concept Laboratory 
were conducted in The Paper from September to December 2006 as a set of 2- to 
3-hour sessions every 1-2 weeks. Because of the time constraints before launching the 
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new web site, we first arranged four sessions as media concept workshops. The reason 
for the workshops was that The Paper had only four weeks to finalise the website 
and start the daily real-time production. Workshops were a shortened version of the 
Media Concept Laboratory, mostly attended by people launching the new website. Six 
reporters, three managing editors, AD and technical site manager met in a laboratory 
session once a week for four weeks to plan the new media concept and once a week 
to accomplish the tasks between the sessions. The sessions were planned and the 
discussions led by the authors. Participants carried out developmental tasks between 
the sessions. The suggestions from the working group meetings were discussed every 
Friday at the weekly morning meeting of the whole newsroom. 

The workshop sessions were structured in the same way as the later Media 
Concept Laboratories, but there were fewer participants and fewer sessions as well as 
less time for discussions and experimentation. 

In the first workshop session we discussed issues of the first component of the 
media concept and started with the goals of the publisher and the values of journal-
ists (component 1 of a media concept). The Paper and the new website were to bring in 
more revenues — this was an explicit demand from the publishing company. 

During the first week, the discussion focused on the values and goals of 
the publisher and the necessity and ways of constructing a new implied reader 
for the website, with the aim being to gain 300 000 weekly readers instead of the 
30 000–60 000 visitors of the present website.

The second week was devoted to the second component of a media concept 
— the architecture and visual guidelines of the new website and the specific char-
acteristics of the implied reader (see Section 6). During the third week the group 
produced new story guidelines for the web and rearrangements in the work process 
and daily practices (levels 2 and 3 of a media concept). The fourth week was used to 
check that everything needed to launch the new website was in order.

During the first month, the content for the new website was produced by six 
journalists who worked on the website in morning and evening shifts, with 1-3 person 
per shift. A web news editor was in charge of the web and sat next to the paper’s 
news desk and news editor. The rest of the newsroom was to be trained during the 
first month and to rotate after training in weekly shifts of three persons to produce 
stories for the web. Journalists were also expected to deliver content for the website 
and also write about the same topics for both the web and printed newspaper.

Media Concept Laboratory sessions were conducted for the whole newsroom 
after the launch of the new website in early October and they lasted until the end of 
2006. They were conducted as a set of five 2- to 3-hour sessions, every two weeks. The 
newsroom and its management, the editor-in-chief and representatives of the adver-
tising and circulation departments participated in the sessions. Between the sessions 
the newsroom worked with several developmental tasks which were then discussed in 
the laboratory sessions and weekly Friday meetings. The editor-in-chief participated in 
the sessions, discussing the newsroom’s ideas for ways of building the website with the 
journalists. The final decisions on how to proceed were made by him and the represent-
ative steering group and were reflected upon in the subsequent Laboratory sessions.
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First session: Disturbances, media concept and engaging the readers
At first we discussed the financial and journalistic reasons presented by management 
for changing the media concept. We also gathered a wall full of post-it notes of distur-
bances from the participants. The disturbances were then divided into six categories 
of content, visuality, work process, advertising and circulation, technology and skills/
training. Three task groups were to propose solutions in the next session for solving 
disturbances in content, visuality and work process. These groups became permanent 
subgroups for the Media Concept Laboratory. As a developmental task for the next 
session, the newsroom members were asked to write down facts and their experi-
ences about changes in the Paper during the last 10 years. Activity system and media 
concept were introduced as theoretical concepts. 

Second session: history of the paper
According to the participants, the developmental efforts of The Paper had been diffi-
cult to understand in the newsroom. The measures taken had changed once or twice 
a year and were not clearly communicated to the newsroom. The Paper had not been 
profitable and the workforce had been cut by half in ten years. There were several 
differing conceptions in the newsroom about the object of work and there seemed to 
be several historical layers of thinking, e.g. about content and audience. The task for 
the next session was to analyse in small groups what conceptions of the readers were 
visible in the stories of the newspaper and the web site.

third session: historical analysis of the object and negotiating a commonly shared concept 
of an implied reader
The conditions for creating continuous readership contracts were discussed in this 
session. We discussed and modeled changes in the journalistic work, moving towards 
fulfilling audience needs instead of just focusing on one’s own story. It became clear 
that new kinds of stories and a new visual outlook were needed for the web. 

The task group consisting of reporters proposed the new implied reader Rita, 
aged 31. This raised a lot of heated discussion about personal and journalistic values 
as well as quality journalism vs. tabloidization (see Section 5). The proposal to create 
a more dialogical relationship with the new web audience was also rejected by some 
journalists. A new visual outlook for the web was presented by the AD, and the 
editor-in-chief presented suggestions for new ways of organising news work for the 
web, based on ideas of the work process development subgroup of the newsroom. 
Participants were instructed to gather good and bad examples of web journalism from 
the web site for discussion in the next session.

Fourth session: Journalistic and visual concepts of the website
The topics of this session were the implied reader, activity system and ways of 
creating readership contracts. A lively discussion developed around the examples of 
good and bad journalism in the web. Making interesting headlines and using different 
writing genres, besides the simple news pyramid of putting the most important facts 
at the beginning of a story, became important targets for developing the web (compo-
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nent 3 of a media concept). These were also discussed in connection with the implied 
reader Rita and her assumed interests. Redrawn organisational plans were presented 
by the editor-in-chief.

Fifth session: Developing work processes
Readership needs and Rita’s lifestyle were elaborated in more detail. The contradic-
tion between the management’s decision to produce a new kind of medium and the old 
values of factual news journalism in print media again resulted in some arguments from 
a group of older journalists. The contradiction was modelled with a four-square diagram 
depicting different forms of journalistic agency on the horizontal axis of flexibility vs. 
rigidity and on the vertical axis individual vs. collective production of the website. 

A clear majority supported the collective and flexible mode of producing the 
website. This meant that everyone should rotate in the web shifts and also provide short 
news pieces of their stories meant for the printed newspaper. In the event of breaking 
news, task groups for the web would be formed from print journalists. Later in the spring 
the web journalists became a permanent group instead of rotating in shifts. The special-
ized web group consisted of two assistant editors and a group of about 10 journalists 
who worked from 7.00 to 22.00 in three shifts every day of the week. 

The possibility to talk and debate was of extreme importance also outside the 
laboratory sessions from the start and it was decided to construct a new internal blog 
for the newsroom, where everyone could express their ideas, doubts and thoughts. 
It was also a forum where the editor-in-chief participated. Another tool for commu-
nication and discussion was also devised which worked as a repository of more 
permanent information for the newsroom as a Sharepoint data bank was taken into 
use. There we placed quite extensive memos from the Media Concept Laboratory 
sessions, up to 8–9 pages long, including our slides of concepts and models used in 
the discussion. The main phases and suggestions and conclusions of the lab session 
were also included. We wanted to ensure that everybody would keep track of what 
was discussed and when and how one could voice one’s opinions. These auxiliary 
tools could be one reason why the attendance remained quite high in the weekly 
newsroom meetings and Laboratory session. 15–24 persons attended each session 
out of the newsroom staff of 35 persons. 

One can see from the short description above that the discussion and its rela-
tion to the three components of a media concept intertwined in the Media Concept 
Laboratory sessions. Journalists were quick to jump from principles and structures 
into details and implementation, and vice versa. 

In this Media Concept Laboratory the change seemed so fundamental that we 
created several subgroups to deal with the change. These subgroups, including a 
steering group, visuality group, technology development group, work process group, 
improving news room management group and web content group reported their ideas 
and proposals for discussion both in the laboratory sessions and weekly newsroom 
meetings as well as for the steering group leading the change effort. 

One of the lessons of this Media Concept Laboratory was that more attention 
should have been paid to the management of the newsroom and its relations with 
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the rest of the organisation. So, in December and January we focused on developing 
a planning and editing way of working, which was implemented the following spring 
when a new set of Media Concept Laboratory sessions was conducted to transform 
the printed version of The Paper.

Audience and advertiser needs are an essential part of modern business 
models of media companies. Technology has made it possible to target even small 
niche groups in print and media, so it is essential to gain knowledge of how different 
media are used and why. The demographic data amassed by marketing depart-
ments usually addresses readers as target groups for marketing and seldom reaches 
the newsroom. Ethnographic audience research is only used by the biggest media 
companies as a means to produce information on the real life situations and choices 
made about media use in everyday life of the audiences. This information is then used 
to help fulfill the needs and interests of various audience groups. 

To help the newsroom and marketing staff understand the lifestyles and inter-
ests of the readers we used the concept of an implied reader, which cuts through all 
the three components of a media concept. After some heated discussions the chosen 
implied reader began to influence the content and outlook of the website and the way 
stories were written and presented on the web pages. In the next section, we present 
the concept of an implied reader as a central concept and tool in the Media Concept 
Laboratory sessions and daily work.

Implied reader as a tool for the newsroom5 

the slippery concept of audience5.1 
The focus on the audience and its needs runs through the three levels of a media 
concept. Without creating content that interests the audience(s) there will be no 
revenue from advertising or circulation. Magazines have seen the interests of the audi-
ence as central issue in their business models from the 18th century. On the other 
hand, news journalism, in the language of news journalists, has been interested in 
delivering important information for citizens and the support of democracy, though 
most newspaper companies have also been commercial enterprises from the very 
beginning29,91.

Audience is a slippery and multifaceted concept. The debate concerning the 
concepts of audience or public has raged since the 1980s in cultural studies and 
political communication (e.g. Colloquy in Critical Studies in Mass communication 
199592). It has several implications for the content of the media, as readers are consti-
tuted either as consumers or citizens which are offered different kinds of content. 
Sometimes it seems completely forgotten in the heat of the debate that as readers/
users exist in a variety of positions so they can be politically active citizens and still 
enjoy reading food recipes or celebrity gossip.

Management and marketing speak of segmented target audiences, meaning the 
desired audience — the predicted audience in Napoli’s93 terms. According to Napoli, when 
media organisations gather statistical information about its audience a measured audi-
ence emerges. More and more information is also gathered by ethnographic methods 
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concerning citizens/consumers and their media behaviour in their everyday life. Napoli 
also uses a third concept — the actual audience — people who read or watch the media. 
However, the actual audience always remains unknowable to a certain degree. It is always 
a perception of an audience by media firms and advertisers. And also by journalists.

In the Media Concept Laboratories we have used the term implied reader94,95 as 
a concept and tool for thinking about the readers, their interests, levels of knowledge, 
lifestyle etc. that guide the selection of story topics and their framing as well as styles 
of writing. We propose that the creation of the implied reader and his or her needs is a 
concept that could unite the “architecture of the whole” in a media organisation.

We prefer to use the term implied reader from narrative research, instead of 
Napoli’s concept of a predicted audience — a forecast of the media product’s audi-
ence. We combine the term implied reader with tools from rhetorical analysis and 
discourse analysis to analyse and show how a readership position is built into media 
texts by journalists. The readership position is built into the content and outlook of 
media and e. g. in how the reader is addressed (as a woman, child, equal, in need of 
advice etc.) and in what topics and frames are chosen etc.96,97.

Discussing the audience in the newsroom is hampered by different meanings of 
the word audience. Also, interest in the audience is not part of the news culture26,28,98,99. 
The audience is often talked about in derogatory terms. The issue of audiences has 
become even more complicated with the arrival of internet publishing. Livingstone 
describes the complex audience problematic as becoming more difficult to solve:

“It seems that mediated communication is no longer simply or even mainly 
mass communication (‘from one to many’) but rather the media now facilitate commu-
nication among peers (both ‘one to one’ and ‘many to many’). Perhaps even this 
distinction — between peer-to-peer and mass or broadcast communication — is 
becoming outdated as new and hybrid modes of communication evolve.”100 

According to Abbot94, the implied reader should not be confused with the 
real-life reader. It does not depict a reader in flesh but it describes a fictive reader 
at whom a story or narrative is targeted at. According to Iser “the implied reader 
embodies all those predispositions necessary for a literary work to exercise its effect 
— predispositions laid down, not by an empirical outside reality, but by the text itself. 
Consequently, the implied reader as a concept has its roots firmly planted in the 
structure of the text; he or she is a construct and in no way to be identified with any 
real reader”95. This definition brings into focus e.g. the textual tools used by journalist 
(component 3 of a media concept). The basic facts of the story could be the same in 
different media but the structure, story line, language and metaphors used differ.

We propose that the needs of the readers and the goals of the publishers be 
discussed and combined into the concept of an implied reader, in other words, whom are 
the journalists writing for, what voices to portray in the text and how and what contradic-
tions in the readers’ lives should the media in question strive to solve? Readers’ needs 
can be identified as including more than just information. The issues of identity, belonging 
to a group, being entertained, given options for what to think of different issues and 
forming communities are also important for people and part of forming lasting readership 
relations, which are at the core of a successful media concept. 
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In The Paper, information about the target audience came from marketing 
research and it was used earlier as a basis for selecting news topics. The problem in 
The Paper was that the target audience did not seem to be interested in the content of 
the printed Paper, as its circulation had been decreasing for years. And for the website 
a much larger audience needed to be reached.

Constructing the implied reader5.2 
In the Media Concept Laboratory the issue of the implied reader and its implementation 
into the daily work was an essential part of building the new website and its content. A 
majority of the newsroom staff adopted the concept but it was quite difficult to under-
stand for some news journalists. The sometimes heated debate centred at first on the 
characteristics of the implied reader and then moved on to the “eternal” issue of news 
vs. entertainment. In the first discussions, almost every opening about audience needs 
and making stories more interesting was labelled by the opposition as tabloidisation.

A task group consisting of reporters presented a suggestion for an implied 
reader for the website in the second workshop and also it was later discussed again 
in the Media Concept Laboratory sessions. The Paper’s target audience defined by 
marketing consisted of middle-aged, male managers driving a Volvo, but the jour-
nalists came up with a different suggestion. Their new proposed implied reader was 
Rita, a consultant in an international company, a little over thirty, living in the inner 
city, engaged to an architecture student. She liked travel and sports and dreamed of 
an Audi3. Her favourite hobby was Pilates, which was a completely new word for one 
the male critics of Rita. He told his colleagues in a laboratory session that he had no 
interest in such frivolous pastimes. A female journalist quickly replied that the leisure 
industry is a growing business sector and could also be treated as a serious topic, 
and even if the emphasis was partly on Rita’s lifestyle, she was also interested in 
bigger issues such as global warming and the effects of globalisation.

The idea of Rita was presented to the whole newsroom in a Friday weekly 
meeting. Some scepticism emerged — also in the disguise of humour. One of the 
younger male reporters said he did not know Rita.

Male reporter 5: I don’t know this Rita. How could we get acquainted?

Female reporter 1: Put an ad on the singles web site. (Laughter).

Female reporter 2: There are Pilates courses in the downstairs gym.

Female reporter 3: Rita might be sitting closer to you than you think. 
(Laughter).

The second session of the Media Concept workshop was dedicated to assem-
bling the web sites structure and headlines of the different departments. Also the 
discussion about Rita continued and especially her gender still raised questions. One 
of the men thought that choosing Rita would begin to dumb down the content of the 
web site. The reply from a colleague was:
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Female reporter 3: “If Rita gets interested in a story it does not mean 
that John won’t read it. He might be more inclined to read it, because the 
language would be clearer and the headline less boring.”

After lively discussions all could agree that at least the level of knowledge of the 
implied reader was important also for journalists. Whether he or she was a decision-
maker in a big company, an owner of a small service-sector company or an expert 
in some organisation would have a big effect on the daily work of the journalists. The 
topics and frames chosen, the level of specialised knowledge in the stories and the style 
of writing on the website depend on the characteristics of the implied reader.

The task group also wanted a bolder attitude in explaining what the news meant 
for ordinary people and efforts to create interesting topics for discussion, meaning 
news stories that even other media would pick up. This would mean giving up the 
printed Paper’s cherished principle of separating facts and opinions — the mythical 
foundation of objective journalism.

The group of six journalists that were to start the web site agreed readily on the 
need for an implied reader and also a variety of new interesting content from news to 
entertainment in the web. The change was more difficult for the rest of the newsroom 
and the group seemed to get tired of the ongoing bickering on the issue of facts vs. 
tabloidisation. One of them entered the discussion in a Friday weekly meeting:

Female journalist 5: “We should avoid talking only in dichotomies, when-
ever we have this discussion people talk only about two extremes: only 
heavy facts or only entertainment. But we should not overlook and despise 
generally interesting stories. If someone can write a story that is read by half 
a million people, isn’t that proof of superb journalistic expertise — when you 
can write a story that interests so many people.”

Rita raised heated debate at first, but was gradually accepted. During observa-
tion in the newsroom we found that the implied reader called Rita was used in discus-
sions in the newsroom. References to Rita were used when a copy editor might say to 
a reporter: “Rita is not interested in that headline, please write another”. Or when the 
clicks (visitors) started to go up into tens of thousand for a news story someone would 
comment: “Hey, Rita really loves this story.”

Rita did not did not easily become a shared object for the whole newsroom and 
the issue was related to the identity of journalists. Many saw themselves as experts in 
certain fields who wrote to other experts and they wanted to retain that professional 
identity and professional standing inside a specialised journalistic community. They 
would not budge even on the style of headlines. Giving up on one issue seemed to 
mean giving up all of one’s professional identity.

The gender of the implied reader was a major obstacle for some journalists at 
first. One middle-aged male forcefully declared at first that he is not going to write 
about make-up and clothes for Rita. However, during the sessions he mellowed quite 
a bit and in the final session in December he described himself as Rita’s uncle, who 
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now writes for her extended family about how to manage their lives better.
The discussion of an implied reader and of creating more and lasting reader-

ship relations continued in the Paper the following spring, when the Paper’s content 
and visual outlook was revised to comply with the new web site — which had reached 
almost 300 000 weekly visitors much sooner than anticipated. 

Discussion6 
In this chapter we have presented the notion of a media concept as a theoretical 
concept and a practical tool for analysing how media products change and why. It can 
be used for analysing and developing media business and media products, under-
standing changing audience needs and media use as well as journalism and journal-
istic work processes. The business, production, content and audiences needs are 
intertwined in the daily practice of a media product, and need to be studied simultane-
ously if we want to understand the meaning that media have in modern society and 
how media are changing.

In the developmental intervention method called Media Concept Laboratory the 
three components of a media concept are analysed and their usefulness tested. The 
Laboratories start by analysing the historical development of the media in question 
and the problems and disturbances of its daily practice. The publisher’s interests, the 
journalistic culture and audience needs, the architecture of the organisation and the 
media product, and finally also the daily practices of producing content, are discussed 
together with the practitioners and newsroom management. 

The concept of the implied reader cuts through the three components of a 
media concept. Understanding customer needs and media practices is crucial for 
producing engaging content, creating lasting readership relations and revenue for the 
organisation. The media concept is realised in the everyday practices of the whole 
organisation and the newsroom. Therefore, attention is paid to the architecture of the 
whole: the organisation and management as well as the structure of the media content 
and its textual and visual style. 

In discussing the practical aspects of developing media content and production 
processes in the Media Concept Laboratories or workshops, we observed how diffi-
cult it is to change the historically developed notions of “good journalism”. Individual 
journalists commonly may have quite different perspectives of whom they are writing 
for and why. The education and identity of newspaper journalists in Finland is built 
on the idea of delivering societally important news, but the details of what this means 
for the selection of topics or frames and styles of presentation are negotiated on a 
daily basis in the newsroom, so the formation of a media concept can be character-
ised as a contested field of negotiations22. The ideal of journalistic professionalism still 
seems to include the capacity to know what is good for the citizens and democracy 
and too little thought is given to the form of news, let alone the interests and needs of 
the audience. Magazines and their emphasis on visuality and engaging audiences are 
almost forgotten in journalistic training and research. 

In developmental and interventionist research one of the main issues is the appli-
cability of scientific concepts and the sustainability of practical solutions. The concept 
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of an implied reader, a new object of work in response to audience needs and interests, 
and a systemic view of the activity seem to work well as tools to construct the new 
media concept and to sustain change. However, in practical development and theo-
retical discussion the different theoretical background of the words or concepts used 
can cause some mix-ups or misunderstandings. For example, the word concept can be 
used in many different ways, as presented in Section 3. The theoretical terms of value 
and object can also mean different things in different scientific traditions.

To understand the role and change of media in modern societies, research 
done in different fields needs to be combined. We suggest that media change and its 
effects should to be studied in transdisciplinary research groups in different types of 
media. The different hierarchic levels, from top management to the shop floor, inside 
an organisation should also be taken into account and given a voice in research and 
developmental efforts.

More research is needed to apply the notion of a media concept in different kinds 
of media in different situations. Another challenge for research is to follow up the appli-
cability and sustainability of the concepts and tools we have presented in this chapter.
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