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Tutkielmassa tarkastellaan, millainen asema Tampereen seudun ykköslehdellä Aamulehdellä on 
Tampereen yliopiston opiskelijan elämässä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, miten lehti voisi 
houkutella enemmän opiskelijoita lehden lukijoiksi ja toisaalta tietysti myös lehden tilaajiksi. 
 
Tutkielman teoriaosan tukipilareiksi muodostuu ajatus siitä, että ongelma levikkien laskusta ja nuorten 
karkaamisesta muun median käyttäjiksi on kaikkien sanomalehtitalojen yhteinen kansainvälinen 
ongelma – ei vain Aamulehden ongelma. Nuorten lukijoiden saavuttamiseksi on perustettu erilaisia 
projekteja ympäri maailmaa, mutta ne keskittyvät pääasiassa alle täysi-ikäisten lukijoiden tavoittamiseen. 
Nuorten aikuisten lukijasegmentti on joko unohdettu tietoisesti tai sitten kukaan ei ole osannut ajatella 
nuorten aikuisten saattavan olla vielä viljavaa maaperää uusien lukijoiden houkuttelemisessa. 
 
Koko tutkielman kattokäsitteenä voidaan pitää opiskelijuutta, jota käytän kuvaamaan heterogeenisen 
opiskelijajoukon elämänvaihetta. Elämänvaiheen näkyvimpänä yhdistävänä tekijänä voidaan pitää 
epäsäännöllisyyttä, sillä kaikki näyttäytyy epäsäännöllisenä: opiskelu, työt, asuminen – elämä yleensä. 
Elämänvaihetta voidaankin pitää tärkeänä joukkoviestinnän käytön indikaattorina. 
 
Tutkielma on yleisötutkimus, joka sijoittuu mediakäyttötutkimusten ja lukijatutkimusten välimaastoon. 
Tutkielman empiirinen osa toteutettiin keväällä 2005 kahdessa eri osassa. Ensimmäisessä vaiheessa 
järjestettiin sähköpostikysely (n=973). Lomaketutkimuksen tietoja syvennettiin ryhmäkeskustelulla, 
johon osallistui 12 aiemmin sähköpostikyselyyn vastannutta opiskelijaa. 
 
Opiskelijan epäsäännöllinen elämänvaihe määrittää pitkälti sanomalehden lukemista – ja myös 
tilaamista. Nuoren aikuisen arki on kiireistä, eikä lehden ääreen pysähtymiseen ole aikaa. 
Epäsäännöllisyys näkyy myös talouden epävarmuutena. Raha onkin eräs merkittävistä 
tilaamattomuuden syistä. Opiskelijat kyllä lukevat sanomalehtiä, mutta kokevat tilaushinnan niin 
korkeaksi, etteivät tilaa lehteä. Opintotuki satsataan muihin asioihin, kun lehden saa käsiinsä muullakin 
tavalla kuin tilaamalla sen kotiin. Tästä muodostuukin sanomalehtitalolle varsinainen dilemma: kuinka 
saada opiskelijat maksamaan lehdestä, kun ilmaiseksi lehden ääreen pääseminen tuntuu olevan niin 
helppoa. Opiskelijat lukevat lehtensä esimerkiksi kirjastossa tai nappaavat ilmaiskappaleen kadulta. 
 
Ongelma ei ole siinä, etteivätkö opiskelijat lukisi sanomalehteä, vaan siinä, miten heidät saadaan 
maksamaan lehdestään. Sanomalehden käyttöä määritteleekin niin onnistunut vastaaminen 
kohderyhmän tarpeisiin kuin lehden sopiminen kohderyhmän elämäntilanteeseenkin. Opiskelijat 
toivovatkin sanomalehdeltä perinteisen uutismaisuuden lisäksi laajempia taustoittavia artikkeleita. 
Harhaluulot siitä, että nuoret lukijat kaipaavat sanomalehdeltäkin hömppää, voidaan unohtaa. Laatu 
ratkaisee ja liian revittelevät otsikot saavat kriittisen yliopisto-opiskelijan pillastumaan. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tampere on opiskelijakaupunki. Aamulehti on pääasiassa tamperelaisten lehti. Mutta miksi Aamulehti ei 

ole tamperelaisten opiskelijoiden lehti? 

 

Tampereen yliopisto kouluttaa vuosittain tuhansia kriittisesti ajattelevia opiskelijoita, jotka eivät 

kuitenkaan syystä tai toisesta halua tilata opiskelualueensa valtalehteä. Lukevatko yliopisto-opiskelijat 

sitten lainkaan lehteä? Jos lukevat, mikä lehti heille ”kelpaa”? Onko oletus siitä, että yliopisto-opiskelijat 

ovat valikoivia lukijoita, oikea? 

 

Yliopisto-opiskelijat ovat nuoria aikuisia, joiden maailma on mediatäyteinen. Nuorten ja nuorten 

aikuisten miellyttäminen on ollut viime vuosina medialle varsinainen kompastuskivi. Kukaan ei tunnu 

tietävän, miksi nuoret tai nuoret aikuiset käyttävät mediaa tai eivät käytä. Kiinnostus tulevaisuuden 

yleisöjä kohtaan kasvaa kuitenkin vuosi vuodelta. 

 

”Nuoriso on medialle kaksipäinen, merkkivaatteisiin pukeutunut hirviö, joka kiroilee 
ruuhkabussissa. 
Toisaalta nuoriso edustaa medialle helppoa huolenaihetta. Se tekee aina jotain joko liian 
vähän tai liikaa. Se ei lue kylliksi, käyttää liikaa päihteitä, ei ole yhteiskunnallisesti 
aktiivinen, ja keittiössä se on mukavasti pihalla, jotta median väsynyt kommentaattori voi 
kirjoittaa sanan ”pullamössösukupolvi”. 
Toisaalta nuorissa on, tiedätsä, tulevaisuus. Ja tulevaisuus nimenomaan median oman 
tulevaisuuden tasolla. Nuoret on saatava ajoissa median uskollisiksi kuluttajaksi, koska 
kulutuspäätöksen mukana tulee paitsi merkkiuskollisuus, myös liuta nuorisosta 
kiinnostuneita ilmoittajia. 
Nuorison houkutteleminen tietyn median pariin on kuitenkin ongelmallista, koska yksi- tai 
kaksipäisen hirviön sijasta nuoriso on ihan liian monipäinen hirviö, joka hyökkää helposti 
päälle, jos se huomaa, että nyt niitä aliarvioidaan.” 

 
Jyrki Lehtola Aamulehden kolumnissa Saamarin nuaret 19.2.2006 

 

Kuten Lehtolan kolumni osoittaa, nuoret eivät ole medialle helppo pala purtavaksi. Toisaalta nuoria 

lukijoita ei haluta ajatella liikaa. ”Ei ne mitään kuitenkaan ymmärrä” on yleinen ajattelutapa, mutta ei 

kovin järkevä. Sillä, kuten Lehtolakin kirjoittaa, tulevaisuuden media on riippuvainen nykyhetken 

nuorista ja nuorista aikuisista. Kun suuret ikäluokat eläköityvät, suuri osa sanomalehtien kestotilaajista 

eläköityy myös. Kun ikäluokat pienenevät, lehtien on pidettävä kiinni ihan jokaikisestä potentiaalisesta 

tilaajasta tai muuten tilaajapohja kaventuu huomattavasti nykyisestä. 

 



 

 2

Usein nuorisoa määrittelee jokin muu taho kuin nuoret itse. Milloin jääräpäistä ja mistään mitään 

tajuamatonta nuorta lukijaa pohditaan lehtitalojen markkinointiosastoilla, milloin kesäliitteiden 

toimituskokouksissa. Kaikki tuntuvat tietävän paremmin kuin nuori itse, millainen nuori lukija 

oikeastaan on ja mitä nuori lukija haluaa lukea. 

 

Nuoret ovat vaikea yleisö, sitä ei käy kieltäminen. Nuoret eivät halua sitoutua tilaussopimuksiin pitkiksi 

ajoiksi, eivätkä toisaalta kuluttaa rahaa ylettömästi lehden kaltaiseen ”turhakkeeseen”. Osalla nuorista ei 

edes ole varaa lehteen. Toisaalta kotona asuvat nuorimmat lukijat eivät käytä lainkaan rahaa 

sanomalehtiin, vaan tilausmaksun maksavat yleensä vanhemmat. 

 

Kuten Jyrki Lehtola edellä mainitsee, nuoria pidetään velttoilijoina, jotka eivät pidä lehdenlukua 

kansalaisvelvollisuutenaan. Vihdoin mediataloissa on kuitenkin herätty todellisuuteen. Hätä alkaa olla 

jokaisen lehden yhteinen. Sanomalehdissä ollaan hädissään lukijoiden ja etenkin tilaajien katoamisesta, 

sillä nuorista ei ole tullut lehtien uskollisia kestotilaajia. Kaikkien pahin kauhuskenaario on se, ettei 

heistä koskaan tulekaan. 

 

On hyvä, että lehdet ovat huolissaan tulevaisuudestaan, mutta tulee mieleen, onko huolestuminen 

todellista. Muistan edelleenkin hyvin keskustelun, jonka kävin toimittajakollegani kanssa Aamulehdessä 

työskennellessäni, kun kerroin tekeväni tutkimusta opiskelijoista. ”Ai opiskelijoista, no mitä erikoista 

niille muka tarvitsee kirjoittaa. Ne varmaan tilittää vastauksissaan, että Aamulehden pitäisi kirjoittaa 

vaan enemmän opiskelijoiden asioista, jostain opintotuesta. Onko tuo tarpeellinen tutkimusaihe?”, 

kollega täräytti. 

 

Keskustelu jäi pyörimään mieleen. Puhuja oli itsekin lehden nuorempaa toimittajakaartia, alle 

kymmenen vuotta sitten yliopistossa opiskellut. Jos hän hiljattain opiskelleena ja opiskelijan 

elämänvaihetta tuntevana ei ymmärtänyt, miksi minua kiinnostaa tutkia opiskelijoiden lehden lukemista, 

oliko tutkimisessa oikeastaan mitään järkeä? Vai eikö opiskelijoita sittenkään pidetä kiinnostavana 

lukijasegmenttinä. Toisaalta – he ovat tulevaisuuden keski-ikäisiä − sitä suurta massaa, joka nyt on 

sanomalehtien suurin tilaajakunta. Mitä sitten tehdään, kun kukaan ei enää tilaakaan sanomalehtiä? 

 

Näyttöä on olemassa ainakin siitä, että sanomalehtien levikit ovat vielä 2000-luvullakin menneet 

edelleen alamäkeä. Erkki Hujanen tutki väitöskirjassaan suomalaisten sanomalehtien levikkejä. 1990-

luvun lama romahdutti levikit maanrajaan, mutta levikit ovat olleet laskusuunnassa myös 2000-luvulla.  

(Hujanen 2007, 11.) Sanomalehtien levikki on ollut laskussa myös monissa muissa maissa. Printtimedian 
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vahva asema ei näytä helpottavan suomalaisten sanomalehtien tilannetta. Samansuuntainen kehitys on 

tapahtunut myös Suomessa, jossa printtimedialla on perinteisesti ollut vahva asema. Erityisen suurta 

lukijakato on ollut nuorten keskuudessa. (Kunelius 1998, 98; Suomen lehdistö 8/2001; Hujanen J. 2002, 

21.) 

 

Kaikki lama-aikana lehdestä luopuneista eivät koskaan palanneet sanomalehden lukijoiksi. Lomautukset 

ja työttömyysjaksot pistivät kotitalouksien budjetit uusiksi. Lehteen ei ollut välttämättä varaa tai ainakin 

toinen perheen sanomalehtitilauksista lakkautettiin kokonaan. Hujasen mukaan ihminen kaivaa 

tarvittavat rahat sanomalehtensä tilauslaskuun vaikka kiven alta, jos lehti on välttämätön elämässä. 

(Hujanen 2007, 11.) Hujasen väite on hieman kyseenalainen. Voiko sanomalehti olla kenellekään muulle 

kuin toimittajalle itselleen niin tärkeä päivittäistavara, että ilman sitä ei voi elää? 

 

Nuoret lukijat eivät olleet romahduksen syynä, mutta heidän lama-ajasta kärsineet vanhempansa olivat. 

Kun raha oli perheissä tiukalla, lehdistä luovuttiin. Ehkä ei siis olekaan niin, että nuoret ovat 

yhteiskunnallisesti velttoja tumpeloita, jotka eivät edes lehtien päälle ymmärrä. Onko mahdollista, että 

1990-luvun lamavuosina lapsuuttaan ja varhaisteini-ikää eläneet tämän hetken yliopisto-opiskelijat eivät 

olekaan tottuneet sanomalehtitilauksiin kotonaan ja siksi lehdenlukutottumus on kateissa? 

 

Toisaalta myös mediakasvatus nosti päätään kouluissa juuri tuolloin 1990-luvulla. Koululaisista 

kasvatettiin jo peruskoulun alaluokilla mediakriittisiä lukijoita, jotka uskaltavat vaatia laatua. Osaavatko 

lehdet tehdä niin oivaltavaa journalismia, että se kelpaa näin kriittiselle yleisösegmentille? 

 

Pitkällä tähtäimellä lehtien tulevaisuus riippuukin siitä, kuinka unohdetut yleisösegmentit saadaan 

mukaan lehden tilaajakuntaan. Nuoret ovat tulevaisuuden lukijoita, mutta tilaajaryhmänä todella 

ongelmallinen. Osa ei ehkä ole oppinut lukemaan lehtiä lainkaan ja toiset taas odottavat lehdeltä paljon 

enemmän kuin vain perinteistä sanomalehtisisältöä, sillä tietoa on opittu kaivamaan muistakin 

tiedotusvälineistä kuin vain sanomalehdistä. 

 

 

1.1 Kaiken alku 
 

Tämän pro gradu -työn avulla mielikuva siitä, mitä opiskelijat sanomalehdeltä haluavat, laajenee 

yksityisestä yleiseen: Aamulehti toimii tapausesimerkkinä siitä yleisestä toiveesta, millaista lehteä 

opiskelijaikäiset nuoret aikuiset haluavat lukea. 
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Alun perin päädyin aiheeseen siksi, että minulle tarjoutui mahdollisuus tehdä pro gradu Aamulehdelle. 

Aamulehden puolelta tuli muutama ehdotus aiheista, mutta mikään niistä ei tuntunut riittävän 

mielenkiintoiselta tutkimusaiheelta. Kun aloitin tutkimuksen, Valo-liite oli vasta perustettu ja siihenkin 

liittyvää tutkimusta suositeltiin minulle. Koin Valoon liittyvän tutkimuksen aika hankalaksi aiheeksi, 

koska en ole itse ollut tekemässä Valoa, eikä minulla näin ollen ollut siihen mitään kosketuspintaa 

ennestään. Olen työskennellyt itse Aamulehdessä määräaikaisena toimittajana eri osastoilla useamman 

vuoden ajan, joten Aamulehti on minulle tuttu muutenkin kuin tutkijan roolissa. 

 

Yliopisto-opiskelijoiden lehden lukeminen tuli aiheena mieleen, kun eräs toimittaja Aamulehdessä kysyi 

minulta, mikseivät yliopisto-opiskelijat lue Aamulehteä. Lisää mielenkiintoa tutkia aihetta sain, kun 

Aamulehti lanseerasi mainoskampanjan, jolla tavoiteltiin erityisesti nuoria lukijoita. Opiskelijoiden 

houkutteleminen on Aamulehdelle todellinen ongelma, vaikka Tamperetta pidetään 

opiskelijakaupunkina. Tampereella on useita tuhansia opiskelijoita, jotka näkyvät ja kuuluvat. 

Aamulehden lukijamarkkinoinnissa on lisätty markkinointia opiskelijoille, mutta siitä huolimatta 

opiskelijatilausten määrä on laskenut viimeisten vuosien aikana. Vaikka tutkielma käsittelee Aamulehteä, 

olen asettanut tutkimuskysymykset itsenäisesti ja hakenut vastauksia kysymyksiin itsenäisesti, ilman 

ohjausta Aamulehdestä. 

 

 

1.1.1 Tutkimuskohteena Suomen toiseksi suurin 

 

Tutkimuskohteeksi valitsemani Aamulehti on Suomen toiseksi suurin seitsemänpäiväinen sanomalehti. 

Tampereella ilmestyvä Aamulehti tavoittaa päivittäin yhteensä 319 000 lukijaa ympäri Pirkanmaan 

maakunnan. (ks. kartta 1). Lehden kokonaislevikki vuonna 2006 oli 138 258 kappaletta ja 

sunnuntailevikki 142 695 kappaletta. Aamulehteä julkaisee Kustannus Oy Aamulehti, joka kuuluu Alma 

Media -konserniin.  (Aamulehti 2007.) 
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Kartta 1. Aamulehden levikkialue 

 

Oman kuvauksensa mukaan Aamulehti on nykyaikainen täyden palvelun sanomalehti, joka tarjoaa 

lukijoilleen kiinnostavia uutisia, taustatietoja ja elämyksiä. Aamulehti määrittelee itsensä poliittisesti 

sitoutumattomaksi sanomalehdeksi, jolle keskeistä on sananvapauden vaaliminen: 

 

”Aamulehti ottaa kantaa asioihin itsenäisesti poliittisista, taloudellisista tai muista 
painostusryhmistä riippumatta” (Aamulehti 2007.) 

 

Lehti pitää itseään Pirkanmaan puheenaiheiden esille tuojana, sillä lehden internetsivuilla kerrotaan 

lehden aseman olevan pirkanmaalaisen näkökulman määrittäminen. Suhteessa lukijakuntaan Aamulehti 

haluaa olla keskusteluun kutsuja ja mielipiteen haastaja aktivoimalla lukijoitaan ottamaan kantaa. 

 

”Lehti toimittaa päivän uutisaineiston taustaksi riittävästi tietoja ja faktoja, joiden avulla 
jokainen lukija voi muodostaa omat mielipiteensä ja hahmottaa oman maailmankuvansa. 
Aamulehti on avoinna erilaisille näkemyksille ja arvioille.” (Aamulehti 2007.) 

 

Aamulehti määrittelee tavoitemielikuvikseen läheisyyden, hyödyllisyyden, uudistuvuuden ja 

palkitsevuuden. Läheisyydellä haetaan sitä, että lehti olisi helposti lähestyttävä oman alueensa 

puolestapuhuja. Hyödyllisyys tarkoittaa lukijalle sitä, että hän saa aina ajankohtaista tietoa. Omien 

sanojensa mukaan lehti auttaa lukijaa tekemään taloudellisia valintoja ja esittelee hänelle uutuuksia sekä 

on merkittävä yleissivistävän ja ajankohtaistiedon lähde. Aamulehti lupaa myös uudistua lukijan 

tarpeiden mukaan. Kun kaikki edellä mainitut on toteutettu, Aamulehti antaa ainakin 

tavoitemielikuvissaan antoisan ja myönteisen tunnekokemuksen joka päivä. (Aamulehti 2007.) 
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Päivittäin ilmestyvän 28−64-sivuisen päälehden lisäksi Aamulehti julkaisee liitteitä: torstaisin 

postiluukusta pullahtaa Moro, jota lehti kuvaa itse ”Kylän parhaaksi kaupunkilehdeksi”. Vapaa-aikaan ja 

viikonvaihteen menoihin painottuva Valo ilmestyy perjantaisin. Sunnuntain lehden mukana saapuvat 

tabloid-kokoiset Asiat- ja Ihmiset-osat. Lisäksi Aamulehti julkaisee vuosittain helmikuussa koululaisille 

suunnatun erikoisliitteen Leijan ja toukokuussa Kesä-lehden, joka opastaa kesäisiin tapahtumiin ja 

ilmiöihin. Verkkopalvelu aamulehti.fi kertoo lehden oman määritelmän perusteella tuoreimmat uutiset 

sekä jatkuvasti päivittyvää tausta-aineistoa ja hyötytietoa maksutta. (Aamulehti 2007.) 

 

Aamulehden toimituksessa työskentelee noin 150 vakituista työntekijää ja lukuisia määräaikaisia sekä 

avustajia. Toimitus on jakautunut osastoihin, joilla on erilaiset tehtävät. Osastoja ovat toimituksen 

johto, artikkelitoimitus, kotimaa, Tampere ja naapurit, ulkomaat, talous, urheilu, kulttuuri, Tänään, 

Moro, Valo, Sunnuntai, teemasivut, radio ja tv, www.aamulehti.fi, lehtikuvaus ja graafikot, tietopalvelu 

sekä taittoryhmä. (Aamulehti 2007.) Käytän tutkimuksessanikin hyväksi Aamulehden osastojakoa, kun 

selvitän eri osastojen lukemista. 

 

 

1.2 Ulkopuolinen opiskelija 
 

Miksi opiskelijat sitten ovat unohdettu lukijasegmentti? Lukevatko opiskelijat lehtiä? Mikä merkitys on 

rahalla? Entä uutisten reaaliaikaisuuden korostumisella? Tai viihteellisyyden puuttumisella? Vaikuttaako 

lukemiseen opiskelijan arjen epäsäännöllisyys? 

 

Piia Elonen (2005) toteaa pro gradu -tutkimuksessaan Opiskelija kohtaa Keskisuomalaisen, että 

opiskelijat ovat jääneet syrjään tutkimuksissa. Opiskelijajoukkoa ei ole huomioitu sen enempää tilaaja- ja 

lukijatutkimuksissa kuin ei-tilaajatutkimuksissakaan. (Elonen 2005, 3) Ei-tilaaja-termin esitteli Erkki 

Hujanen (2000), joka käsitteli ei-tilaajia muun muassa maakuntalehden ei-tilaajia käsittelevässä 

lisensiaatintyössään. Erityisesti ei-tilaajatutkimuksissa opiskelijat luulisi huomioitavan, sillä opiskelijat 

muodostavat merkittävän ryhmän, joka ei tilaa lehteä. 

 
Elonen muistuttaa, että opiskelijat olisivat merkittävä ryhmä sekä nykyisinä että tulevaisuuden tilaajina. 

Hänen mukaansa opiskelijat ovat kiinnostava tutkimuskohde myös siinä mielessä, että he ovat nuoria 

aikuisia, joiden lukutottumukset alkavat olla aikuismaisia. Elosen mukaan opiskelijuus on niin 

perustavanlaatuista olevaa ulkopuolisuutta, että se on yksittäisenäkin syynä riittävä olla tilaamatta ja 

lukematta lehtiä. (Elonen 2005, 3, 99.) 
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Tämä tutkimus liittyy yleisemminkin mediakäytön muutokseen. Monet nuoriin liittyvät viimeaikaiset 

tutkimukset osoittavat, että nuorten lehtien lukeminen on vähentynyt. Kilpailevina tiedonlähteinä 

toimivat muun muassa internet ja televisio. Mediakäyttötutkimusten mukaan myös pelien pelaaminen ja 

pikaviestipalveluiden käyttäminen ajanviettotapana on syrjäyttänyt lehtien lukua. Nyt nuorten aikuisten, 

opiskelijoiden mielipiteitä sanomalehden luvusta ja Aamulehdestä kysyttiin heiltä itseltään 

internetkyselynä ja ryhmäkeskusteluna.  Nuorten aikuisten elämän ja joukkoviestintään liittyvien 

tarpeiden tunteminen on tärkeää media-alan yritykselle. Tämän tutkielman tarkoitus onkin valottaa 

mediataloille ongelmallisen ikäryhmän elämää ja toisaalta löytää keinoja houkutella nuoria aikuisia 

lehden ääreen. 

 

Tutkielmani sijoittuu joukkoviestinnän yleisötutkimuksen piiriin. Haluan saada selville, millainen 

sanomalehti palvelisi parhaiten nuorta aikuista lukijaa, yliopisto-opiskelijaa. Pyrin selvittämään, mitkä 

seikat Aamulehdessä vaikuttavat siihen, että lehti tulee luettua ja toisaalta siihen, miksi lehti ei kiinnosta. 

 

Etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini toisaalta yleisen lehdenluvun kautta ja toisaalta Aamulehden 

luvun kautta. Ylipäätään lehden lukemista on mielestäni tarpeellista tutkia siksi, että saadaan selville, 

ovatko nuoret aikuiset täysin menetetty yleisö vai onko heitä mahdollista houkutella lukijoiksi. 

 

Tutkielmassa halutaan saada selville, millainen Aamulehti parhaiten palvelisi nuorta aikuista 

opiskelijalukijaa tulevaisuudessa. Tavoitteena on nostaa esiin niitä ongelmia, joita sanomalehtitalon 

kannattaisi huomioida tulevaisuuteen suuntautuvassa tuotekehittelyssään. 

 

 

1.3 Tutkimuksen rakenne 
 

Aloitin tutkielman teon tutkielmaseminaarissa jo syksyllä 2004. Tutkimuksen empiiriseen osaan 

kuuluvat kyselylomakkeen ja ryhmäkeskustelun toteutin keväällä 2005. Pro graduni rakentuu niin, että 

ensin teoriaosassa, luvussa kaksi, käyn läpi sitä, miksi opiskelijoiden ja ylipäänsä nuorten aikuisten 

houkutteleminen sanomalehden lukijoiksi ja sitä kautta tilaajiksi on niin vaikeaa kuin se tuntuu olevan. 

Sitten siirrytään markkinatutkimuksiin. Luvussa 3 päästään lukijoiden pään sisälle markkinatutkimusten 

kautta ja mietitään, miten sanomalehden brandi vaikuttaa lehden houkuttelevuuteen. 
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Neljännessä luvussa paneudutaan siihen, millainen elämänvaihe opiskelijuus on ja millaiset asiat sitä 

määrittävät. Elämänvaihe vaikuttaa mediakäyttäytymiseen ja mediakäyttöön, johon tutustutaan luvussa 

viisi. Ensin pohdin median käyttöä yleisellä tasolla, sitten sitä, mikä on erityistä nuorten lukijoiden 

mediakäytössä. 

 

Luku 6 esittelee sitä, miksi yleisö on medialle tärkeä. Levikit ovat laskussa, mutta silti pohjoismaalaiset 

ovat lehtien lukijakansaa. Eikö tällaisella maaperällä ole helppo houkutella nuoriakin lukijoita? 

Seitsemännessä luvussa esittelen tutkimuksen tieteellisen viitekehyksen. Kerron siitä, miten tutkielma on 

käytännössä toteutettu: miten keräsin aineistot, minkälaiseen tutkimusperinteeseen työni sijoittuu ja 

millaisia metodeja käytin. 

 

Työni kaksi viimeistä lukua on pyhitetty empiirisen aineistoni analysointiin. Kahdeksannessa luvussa 

esittelen kyselylomakkeeni ja ryhmäkeskusteluni tuloksia. Yhdeksäs luku valottaa sitä, miten tuloksia 

voidaan soveltaa käytännössä ja toisaalta sitä, mikä on tutkimuksen seuraava suunta. 
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2 KAIKKIEN YHTEINEN ONGELMA 

 
 
Nuorten aikuisten tavoittaminen lehden lukijoiksi – ja juurruttaminen lehteen niin, että heistä tulee 

myös tilaajia – ei ole pelkästään Aamulehden tai suomalaisen lehdistön ongelma. Nuoret ovat karanneet 

lehtien lukijakunnista ympäri maailman niin perinteisissä aamukannon kuin lehtikioskien maissakin. 

Sanomalehtimusteen tuoksu ei herätä nuorten mielissä kaipausta tarttua lehteen, toisin kuin heidän 

vanhempiensa sukupolven tapauksessa saattaa olla. Kun nuorten lukemattomuuteen herättiin, pidettiin 

nuorten lukijoiden houkuttelemista lehden pariin ensin myönteisenä haasteena. Ajan myötä haasteesta 

on kasvanut mörkö − ongelma, johon pitää löytää ratkaisu. Ongelma on globaali, onko vastauskin? 

 

Osoituksena nuorten lukijoiden kaikkoamista koskevasta huolesta ovat Maailman sanomalehtien liiton 

WANin (World Association of Newspapers) toimet nuorten lukijoiden houkuttelemiseksi. WAN on 

perustanut erikseen nuoriin lukijoihin suunnatun komitean (Young Reader Committee), jonka 

päätehtävänä on pitää huolta siitä, että sanomalehdillä on jatkossakin lukijoita. WANilla on käynnissä 

nuoriin lukijoihin keskittyvä ohjelma (Young Reader Programme), johon jokainen maailman 

sanomalehti voi halutessaan liittyä. Ohjelman tarkoituksena on kehittää paikallistasolla nuorille lukijoille 

sopivaa lehteä ja opettaa nuorille medialukutaitoa. 

 

WANin ohjelmaan kuuluu useita eri osa-alueita sekä printti- että sähköisen median palveluissa. 

Ohjelman avainalueet ovat Sanomalehti opetuksessa, Toimitukselliset strategiat nuorten 

houkuttelemiseksi, Nuorten toimittajien ohjelmat ja Nuorisomarkkinointi. (WAN &Young Readers 

2006.) 

 

Sanomalehti opetuksessa -avainalueen (Newspapers in education) tarkoituksena on opettaa 

sanomalehden käyttöä eräänlaisena ”lisätekstikirjana” opetuksessa. Sanomalehteä voidaan käyttää apuna 

lähes kaikkien aineiden ja luokka-asteiden opettamisessa. Sanomalehden käytöllä opetuksessa on 

tarkoitus opettaa myös kriittistä lehdenlukutaitoa. Toimituksellisilla strategioilla (Editorial strategies) 

tarkoitetaan lähinnä erikoispainoksia ja -sivuja, jotka on suunnattu vain nuorille lukijoille. Nykyään 

sanomalehdet ovat myös entistä kiinnostuneempia tekemään erikoislehtiä vain nuorille lukijoille. 

Nuorten toimittajien ohjelmissa (Youth publishing, Young journalist programmes) journalistisen 

tuotteen sisällön tekevät nuoret nuorille. Nuorten osuus juttujen tekemisessä voi olla laajempikin kuin 

vain sisällön tuottaminen. Nuorten toimittajien ohjelmat voivat olla lyhytkestoisia, esimerkiksi päivä 

vuodessa tai pitkäkestoisia ja jatkuvia. Nuorisomarkkinoinnin (Youth marketing) tarkoituksena on osua 
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kohdeyleisöön ja vaikuttaa myös aikuisiin. Sanomalehden nuorisomarkkinointi voi sisältää melkeinpä 

mitä tahansa maan ja taivaan väliltä, esimerkiksi kilpailuja, paikalliskampanjoita tai tapahtumia. (WAN 

&Young Readers 2006.) 

 

Aamulehtikin on kantanut kortensa kekoon nuorten lukijoiden vuoksi. Koululaisliite Leija ilmestyy 

kerran vuodessa. Leija on tarkoitettu lähinnä yläasteikäisille ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville. 

Kerran vuodessa syksyisin ilmestyvä SelviytymisMoro taas on opiskelijoille muokattu tutustumislehti 

Tampereeseen. Lisäksi perjantaisin ilmestyvän viikkoliite Valon lukijakunta koostuu pääasiassa nuorista 

ja nuorista aikuisista. Viikkoliite Allakka muuttui nuorempaa lukijakuntaa houkuttelevammaksi Valoksi 

keväällä 2004. 

 

Kun nuorten haihtumista lukijakunnasta voivotellaan ja uusia keinoja nuorten houkuttelemiseksi 

luodaan, aina keskipisteessä ovat noin 12−18-vuotiaat nuoret. Joko media ajattelee naiivisti, että täysi-

ikäiset lukevat automaattisesti lehteä tai sitten nuoret aikuiset mielletään jo menetetyksi lukijapohjaksi. 

Mutta havitellaanhan aikuisiakin lukijoita lehden pariin − mikä tekee siis tuosta väliinputoajajoukosta, 

pari−kolmikymppisistä sellaisen joukon, johon kukaan ei ole tarttunut? 

 

Kajaanilainen Samuli Karjalainen kertoo Suomen Lehdistössä (3/2006) keksineensä keinon, jolla 

18−30-vuotiaat nuoret saadaan lukemaan sanomalehtiä. Karjalaisen mukaan lehtien pitää päästä kiinni 

heimopäälliköihin, avainhenkilöihin tai mielipidevaikuttajiin − siis ihmisiin, joita muut seuraavat. (Alho 

2006, 23.) 

 

Karjalainen on markkinointivalmentaja, joka on huomannut, että nuoret mielipidevaikuttajat vaikuttavat 

myös siihen, kuka lukee ja mitä. Karjalainen sanoo Suomen Lehdistössä: 

 

”Korkeakouluopiskelijoilla taas yksi päättää, missä baarissa kymmenen juopottelee. 
Samalla tavalla kiinnostus sanomalehteen kasvaa, kun heimopäälliköt vakuuttavat, että 
lehti on siisti juttu eikä mikään imagotappio.” (Alho 2006, 23.) 

 

Karjalaisen mukaan heimopäälliköihin voidaan vaikuttaa jalkautumalla paikkoihin, joissa nuoret 

liikkuvat. Heitä on rekrytoitava mukaan lehdentekoon ja markkinointiin, Karjalainen painottaa. (Alho 

2006, 23.) Karjalaisen näkökulmaan on hieman vaikea uskoa, kun olen itsekin kuulunut pitkään 

korkeakouluopiskelijoiden ryhmään. Ainakin minun kokemukseni mukaan korkeakouluopiskelijoiden 

ryhmässä on tärkeämpää yksilöllisyys kuin toisten ajatusten perässä juokseminen. Alaluokilla 
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”heimopäällikkö” varmaankin päättää koko ryhmän puolesta, mutta ei enää siinä vaiheessa, kun 

opiskelijat ovat aikuistuneet. 

 

 

2.1 Mediakasvatus nuorten valinnan lähtökohtana 
 

Tampereen yliopiston tilastojen mukaan Tampereen yliopiston opiskelijat ovat ylemmän 

korkeakoulututkinnon suoritettuaan keskimäärin noin 30,7 vuoden ikäisiä. (Tampereen yliopisto 2005) 

Jos tutkinnon suorittaminen kestää noin 7 vuotta, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että moni opiskelija 

on aloittanut koulunkäyntinsä 1980-luvun ja 1990-luvun puoltenvälien välillä. Tuolloin mediakasvatus 

nosti päätään ensimmäisen kerran oikein kunnolla (Kotilainen, Hankala, Kivikuru 1999, 20). 

 

Jürgen Habermas on todennut, että mediakasvatusta tarvitaan, koska medialla nähdään olevan vahva 

ote ihmisten arkeen. Median ajatellaan Habermasin mukaan olevan julkinen tila, jonka kautta kansalaiset 

määrittelevät itseään ja yhteiskuntaa. (Habermas 1996.) 

 

Suomessa Sirkka Minkkinen kehitti mallin mediakasvatuksesta, jota toteutettiin peruskouluissa 1980-

luvulta alkaen. Minkkisen mallissa lähdettiin liikkeelle siitä, mikä on lähellä oppilasta eli oppilaiden 

arjesta ja lajityyppien erotteluista. Moni Minkkisen mallin aikana koulua käynyt oppilas on toimittanut 

luokkalehteä. Lehden toimittaminen oli Minkkisen mallin parasta antia, sillä malli korosti median 

kokemuksellisuutta, projektityöskentelyä ja yhteistoimintaa sekä tutkivaa otetta.  (Kotilainen, Hankala, 

Kivikuru 1999, 20.) 

 

Kotilaisen, Hankalan ja Kivikurun mukaan mediakasvatuksen ensimmäinen vaihe oli behavioristinen, 

joka korosti tietoa, järkeä ja korkeakulttuuria. Toinen eli kriittisen tulkinnan vaihe yritti lukea sanomia 

rivien välistä. Kriittisen tulkinnan vaiheen juuret ovat 1970-luvun alun Ison-Britannian ja 

Pohjoismaiden yhteiskunnallisessa perinteessä. Pohjoismaissa yritettiin kehittää oppilaan kriittistä 

tietoisuutta analysoimalla joukkoviestinnän tuotteiden tuotantoa ja tuotantoehtoja. (Kotilainen, 

Hankala, Kivikuru 1999, 18–19.) 

 

Nykyiset yliopisto-opiskelijat on siis kasvatettu kriittisiksi. Kriittisellä tulkinnalla pyrittiin kasvattamaan 

yhteiskuntakriittisesti tietoisia median lukijoita. Kriittisyys on edelleenkin mukana mediakasvatuksen 

tavoitteissa. Medialukutaidolla tähdätään kohti oman elämän hallintaa: tajua, tietoisuutta tai autonomiaa, 
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joka sisältää mediakulttuurista ymmärrystä ja kykyä itsenäiseen pohdintaan. (Kotilainen, Hankala, 

Kivikuru 1999, 25.) 

 

Masterman nostaa esiin ongelman, jonka mediakasvatus on omilla tavoitteillaan luonut: valitsemisen. 

Sanomalehdetkin ovat olleet mukana mediakasvatuksessa ja kriittisten lukijoiden, kriittisten 

mediankäyttäjien kasvatuksessa. Kriittisyys on opettanut nuoret myös valikoiviksi. Masterman 

muistuttaakin, että valitseminen on keskeinen käsite mediakasvatuksessa. (Masterman 1989, 93.) Miksi 

nuori valitsee mieluummin televisiouutiset kuin sanomalehden? Miksi nuori valitsee mieluummin 

internetissä surffaamisen kuin radiokuuntelun? Masterman (1989, 94) huomauttaa, että oppilaat eivät 

kuitenkaan kiinnitä tarpeeksi huomiota valintansa perusteisiin, vaan valitsevat oikeastaan vain fiiliksen 

perusteella. 

 

Se, että internet on ohittanut suosiossaan ja mielekkyydessään sanomalehden ja radion, on osittain myös 

mediakasvatuksen ansiota tai syytä. Sirkku Tuomisen (1999b) selvityksen mukaan sanomalehti, video ja 

televisio ovat edelleen 1990-luvun lopulla käytetyimmät välineet perusopetuksen viestintäkasvatuksessa. 

Tuomisen mukaan internet on alkanut korvata sanomalehteä oppitunneilla, joten koulussakin opetetaan 

käyttämään internetiä vanhojen tiedotusvälineiden tapaan tai sijasta. Tuominen pitääkin kaikkien eri 

viestinten ja niiden mediatekstien lukutaitoa medialukutaitona, jota mediakasvatuksella tavoitellaan. 

(Kotilainen, Hankala, Kivikuru 1999, 36.) 

 
 

2.2 Ratkaisua pohditaan ympäri pallon 
 
Nuorten tavoittamisen ongelma tuntuu olevan globaali eikä vain suomalaisten sanomalehtien tai 

nimenomaan Aamulehden ongelma. Sanomalehtialan maailmanliitto WAN on järjestänyt viisi nuorten 

tavoittamiseen keskittynyttä konferenssia otsikolla Young Reader/Newspaper Education. 

Konferensseissa on ollut osallistujia ympäri maailman, joten ongelma on tiedostettu muuallakin kuin 

vain sanomalehtien vahvalla maaperällä Pohjoismaissa. Vaikka USA:ta on pidetty enimmäkseen 

televisiomaana, ovat myös amerikkalaiset olleet mukana konferensseissa. 
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2.2.1 Nuoriin satsaaminen on tulevaisuuteen satsaamista 

 

Niemisen ja Pantin mukaan markkinoiden ajan yleisösuhdetta voidaan kuvata segmentoitumisen 

käsitteellä. He tarkoittavat segmentoitumisella sitä, että tiedotusvälineen yleisö määritellään erilaisiksi 

markkinoinnin kohderyhmiksi. (Nieminen & Pantti 2004, 24.) 

 

Nuoriso on eräs tärkeä segmentoituneen mediayleisön osa. Niemisen ja Pantin mukaan 

segmentoituminen kytkeytyy myös medioiden sisällölliseen eriytymiseen. Nieminen ja Pantti korostavat, 

että markkinoituminen tarkoittaa yksittäisten mediaesitysten, journalististen tekstien kannalta 

esimerkiksi aiheiden valitsemista niiden myyvyyden tai houkuttelevuuden perusteella juuri jollekin 

kyseiselle segmenttiryhmälle. (Nieminen & Pantti 2004, 24.) 

 

Nuorison toiveita on vaikea täyttää, kuten Aamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunenkin totesi 

sanomalehtialan Nuorten maailma -konferenssissa vuonna 2001. Apusen mukaan nuoret ovat 

sektoriosaajia, yhden alan asiantuntijoita. Nuorten omilla alueilla sanomalehtien on vaikeaa vastata 

nuorten toiveisiin. Touko Perkon mukaan ongelmasta tekee entistä isomman se, että nuoret ovat 

lukematon joukko eri-ikäisiä ja eri asioita harrastavia nuoria, jotka asuvat niin maalla kuin 

kaupungissakin. (Apunen 2001; Perko 2002, 14.) 

 

Vaikka nuorison miellyttäminen onkin osa mediakentän nykyarkea, on muistettava, että nuoriin 

satsaaminen on tulevaisuuteen satsaamista. Yleisösegmentit, joista Nieminen ja Pantti puhuvat, liittyvät 

nimenomaan median markkinointiin. Nuoret ovat mediamarkkinoilla huonoa valuuttaa. Kotona asuvat 

nuoret ovat vielä riippuvaisia vanhempiensa lompakosta, kotoa pois muuttaneet opiskelijat – 

tutkimukseni kohteet – taas usein varsin vähävaraisia. Opintotuella ei ensimmäisenä tilata lehteä, vaan 

turvataan perustoimeentulo. On siis toisaalta ymmärrettävää, etteivät nuorille suunnatut jutut ole 

välttämättä ensimmäisenä sanomalehden agendassa, koska nuoret eivät ole taloudellisesti kiinnostava 

kuluttajasegmentti. Niemisen ja Pantin (2003, 99) mukaan mediateollisuuden edustajat väittävät, että he 

tarjoavat sitä, mitä yleisö haluaa. Kysymys onkin siis siitä, tietävätkö mediatuottajat, mitä yleisö haluaa 

tai keitä yleisöön ylipäätään kuuluu. Nieminen ja Pantti muistuttavat, että yleisö ei voi valita sellaista, 

mitä ei ole tarjolla. Näin ollen ”kaikkein omin” tuote valitaan tarjolla olevien joukosta, ja jokaisen 

tuotteen tilalle voi päästä jokin muu tuote, joka voisi olla vieläkin suositumpi tai jossain määrin parempi. 

(Nieminen & Pantti 2003, 99−100.) 
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Kiinnostus nuorten lukijoiden saavuttamiseen onkin siis pitkän tähtäimen toimintaa: nuorissa on myös 

lehdistön tulevaisuus. Kun sanomalehtien tapalukeminen vähenee uusien tiedotusvälineiden 

houkuttelevuuden vuoksi, on nuoret saatava lukemaan jollakin muulla tavalla. Nuoret pitää saada 

riippuvaiseksi sanomalehdestä, sillä he ovat tulevaisuuden tilaajia. Taloudellisesti nuoret eivät vielä ole 

sanomalehtitaloille hyviä sijoituksia, mutta juttuja on siitä huolimatta tehtävä myös heille. Sanomalehden 

lukemisessa ja tilaamisessa merkittävä termi on vakiintuminen. Vakiintuminen jollekin paikkakunnalle 

tai johonkin ympäristöön vakiinnuttaa nuoren monesti myös oman alueen sanomalehteen. 

 

Erityisesti tabloid-lehtien on uskottu viehättävän nuoria ja niin sanottujen laatulehtien, kuten Helsingin 

Sanomat ja Aamulehti on ollut vaikeampaa tavoittaa nuoria. (Nieminen ja Pantti 2003, 96.) Sen sijaan 

Touko Perkon mukaan nuoret arvostavat mediassa nimenomaan laatua: he haluavat lukea laadukkaita 

juttuja. Niemisen ja Pantin (2003, 137) mukaan yleisöllä on oikeus esittää mielipiteensä mediassa 

julkaistujen juttujen laadusta, olipa kyseessä sitten fakta tai fiktio. 

 
”Kysymystä laadusta ei voi kiertää vetoamalla yksilölliseen makuun, tekstien 
monimerkityksisyyteen tai yleisöjen medialukutaidon kasvuun. Vastuu tekstien laadusta 
pysyy niiden tuottajilla, koska yleisöt eivät voi valita mistä tahansa joukosta vaan vain 
heidän saatavillaan välittömästi olevien representaatioiden joukosta.” (Nieminen & Pantti 
2003, 137.) 

 

 

2.2.2 Nuoret omaksuvat aktiivisen journalismin käyttäjän roolin? 

 

Jaana Hujanen toteutti vuoden 1999 lopulla kyselytutkimuksen, jossa 13–19-vuotiaiden 

keskisuomalaisten nuorten mediakäyttöä selvitettiin useista eri näkökulmista. Tutkimus on nimeltään 

”Nuorten sanoma- ja verkkolehtien käytöstä”. Lisäksi aiheeseen liittyy toinen Hujasen tutkimus 

”Osallistumisesta uutismedian toimintaan” (Hujanen 2001, 181.) 

 

Hujasen mukaan laajaan aineistoon perustuva yleiskuva nuorten osallistuvista mediakäytöistä on 

tarpeen. Hänen mielestään nuoret ovat kenties niitä, jotka omaksuvat aktiivisen journalismin käyttäjän 

rooleja. Nuoret ja internet eivät ole muuttaneet tai muuttamassa journalismin vastaanottamisen 

käytänteitä ainakaan kovin nopeasti, sillä esimerkiksi sanomalehtien verkkojulkaisujen viikko- ja 

erityisesti päivittäislukijat osoittautuivat hyvin harvoiksi. Nuorten media-arjessa sanomalehtien 

verkkojulkaisut näyttävät Hujasen mukaan pikemminkin täydentävän paperilehteä kuin korvaavan niitä. 

(Hujanen 2001, 180–181.) 
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Hujasen tutkimuksen nuorista kolme neljäsosaa piti tärkeänä, että lukeminen on halpaa, tapahtuipa 

lukeminen sitten verkossa tai paperisesta lehdestä. Koska vanhempien luona asuessa sanomalehti on 

tarjolla ilmaiseksi ja televisiolupaa ei tarvitse itse hankkia, nuoret tottuvat lukemaan ja kuulemaan uutisia 

ilmaiseksi. (vrt. Snell 2000) Tottumisen ohella lienee kyse siitä, että usean sadan euron vuositilaus 

alennuksineenkaan ei ole halpa nuoren muuttaessa pois kotoa. (Hujanen 2001, 185.) 

 

Näyttää siltä, että sanomalehteä on kuitenkin helppo lähestyä. Hujasen tutkimukseen osallistuneista 

nuorista viidennes (18%) oli ottanut yhteyttä mediaan jonkin asian tiimoilta. Valtaosa heistä oli soittanut 

tai kirjoittanut mediaan kerran tai pari. Yhteydenotoista jopa puolet oli sanomalehteen. Kysymys 

”minkä välineen avulla olet ottanut yhteyttä seuraaviin medioihin” kertoo, että 90 nuorta oli ottanut 

yhteyttä sanomalehteen. Kun nuorilta kysyttiin rajatummin, olivatko he ottaneet yhteyttä sanomalehtien 

toimittajiin tai kirjoittaneet itse sanomalehtiin, vajaa puolet sanomalehteen yhteyttä ottaneista vastasi 

kyllä. (Hujanen 2001, 187.) 

 

Sanomalehdistä yhteydenoton kohde oli useimmin maakuntalehti. Toiseksi eniten nuoret olivat ottaneet 

yhteyttä paikallislehtiin. Koska mediataloihin tapahtuvien yhteydenottojen motiivit voivat olla hyvin 

erilaisia, kyselytutkimuksessa selvitettiin, missä merkeissä nuoret olivat tehneet yhteydenottoja. Kun 

katsotaan painettua sanomalehteä, nuoret osallistuvat innokkaimmin gallupeihin, kilpailuihin ja 

kyselyihin. Niissä osallistumisen kärkeen kuuluivat myös palstat, joihin nuoret voivat kirjoittaa eli 

nuorten- ja yleisönosastot. Keskimääräistä suositumpia tapoja osallistua painetun sanomalehden 

toimintaan oli lisäksi omien juttujen kirjoittaminen. (Hujanen 2001, 187.) 

 

Yhteydenoton tavoista juttupalaute ja kysymykset toimittajalle voidaan nähdä haluksi osallistua lehden 

journalistisen sisällön muotoutumiseen tai sen kommentointiin. Tällaiset kontaktit olivat harvinaisia. 

Nuorten sanomalehtitoimittajille antama juttupalaute osoittautui melko vähäiseksi. Vielä harvemmin he 

vinkkasivat toimittajia juttuaiheista tai lähettivät kysymyksiä jutun tekemistä varten (kaikista vastaajista 

1%). Haastateltavana oleminen on eri asia kuin oma yhteydenotto lehteen. Huomattavaa on kuitenkin, 

että useammat nuoret olivat itse ottaneet yhteyttä sanomalehden toimittajaan tai kirjoittaneet 

sanomalehteen kuin olleet haastateltavana. Vaikka nuoret eivät tiuhaan ottaneetkaan yhteyttä 

lehtitaloihin, he ottivat useammin yhteyttä lehteen kuin lehtitoimittajat heihin. (Hujanen 2001, 188.) 

 

Jos lukijoiden toivotaan osallistuvan sanomalehtijournalismin tekemiseen, journalismi tarvitsee 

tarttumapintaa heidän elämäänsä. Tutkimuksen valossa paikallisjournalismilla on tässä suhteessa 
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tehtävää. Nuorten säännöllisesti lukemien sanomalehtien paikallisjournalismi nimittäin koskettaa heidän 

elämäänsä melko harvoin. Kolme nuorta neljästä katsoi, että paikalliset jutut tarjoavat heille usein tai 

joskus tarpeellista tietoa (79%), ne kertovat tärkeistä lähiseudun tapahtumista ja ihmisistä (76%) ja niitä 

on riittävästi. Kuitenkin vain neljännes kertoi omaa asuinseutua koskevien juttujen kiinnostavan heitä 

usein. Vain 8 % vastaajista kertoi, että itselle tutuimman sanomalehden paikallisuutiset liittyivät usein 

omaan elämään. (Hujanen 2001, 190.) 

 

Jaana Hujasen mukaan vuorovaikutteisten journalismin vastaanottamisen käytänteiden kannalta nuorten 

käsitykset paikallisjournalismin kiinnostavuudesta ja kosketuspinnasta heidän arkeensa ovat keskeisiä. 

Jos nuoret kokevat juttujen liittyvän heidän elämäänsä vain harvoin, on vaikea odottaa, että jutut 

myöskään onnistuvat virittämään vilkasta julkista keskustelua. (Hujanen 2001, 191.) 

 

Hujanen kirjoittaa, että journalismin olisi kyettävä madaltamaan ihmisten kynnystä näkyä jutuissa ja olla 

mukana niiden syntyprosesseissa, jos tavoite on löytää enemmän arjen näkökulmia journalismiin, 

moniäänistää ja elävöittää keskustelua journalistisilla ja muilla areenoilla sekä rakentaa kansalaislähtöistä 

(tieto)yhteiskuntaa. Uusi media ja nuoret ovat näissä tavoitteissa niin mahdollisuus kuin haastekin. 

(Hujanen 2001, 191.) 

 

Jos nuoria ympäröivän viihteen ja fiktion maailma on usein kansainvälistä, sanomalehti on linkki omaan 

asuinympäristöön. Valtaosan tärkein sanomalehti oli maakuntalehti, ja merkittävä osa journalistisesta 

osallistumisesta suuntautui paikallisiin tai alueellisiin sanomalehtiin. (Hujanen 2001, 192.) 

 

Toisaalta jos keskeistä on kansalaisten tarve olla olennaisesti enemmän kuin informoituja lukijoita tai 

katsojia, nuorten vähäinen kiinnostus yhteiskunnallisia uutisia kohtaan sekä uutisjournalismin 

kokeminen irralliseksi omasta elämästä ovat merkityksellisiä seikkoja. Kun nuori ei näe jutuilla yhteyttä 

elämäänsä tai odota sitä, katseleeko hän yhteiskunnallista elämää muutenkin sivusta? Kertooko tämä 

siitä, että nuorten sanomalehden lukemiskäytännöt eivät kytkeydy erityisemmin yhteiskunnalliseen 

osallistumiseen (vrt. Kunelius 1998, 99) (Hujanen 2001, 192.) 

 

Tarvitaan nuorten vankkaa media- ja journalismiymmärrystä (Hujanen 2001, 193). Journalismin 

vastaanottajiksi heitä kasvattaa ehkä ennen muuta journalismi itse. Tarjolla olevien tekstien ja niiden 

tyylien, diskurssien ja osallistumisen kanavien ja tapojen kautta journalistiset julkaisut rakentavat 

lukijaidentiteettejä. Jos journalistit eivät etsi ihmisiä – nuoria tai vanhoja – heitä koskevien aiheiden 
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tarkasteluun, he ovat omiaan rakentamaan heille katsojina ja lukijoina vastaanottajan ja 

(media)kuluttajan identiteettiä. 

 

Journalistisen työprosessin avaaminen, uuden teknologian hyödyntäminen ja erilaisten ihmisten 

kutsuminen mukaan journalismin tekemiseen kaipaa rinnalla pohdintaa juttutyypeistä ja uudenlaisista 

näkökulmista. Lupaukset osallistavammasta journalismista ja osallistuvista lukijoista kiteytyvät myös 

sellaisten journalismin sisältöjen, muotojen ja tyylien löytämiseen, joilla on enemmän kosketuspintaa 

arjen erilaisiin myötä- ja vastamäkiin ja näin enemmän annettavaa ja keskusteltavaa ihmisille. (Hujanen 

2001, 193.) 

 
 

2.2.3 Vastaako verkkolehti nuorten aikuisten tarpeisiin? 

 

Marianne Partanen (2003) tutki pro gradu -työssään 20−30-vuotiaita nuoria aikuisia verkkolehden 

käyttäjiä. Tutkimuksen mukaan verkkolehtiä luetaan eniten työ- tai opiskelupaikalla, ei kuitenkaan 

kotona. Lukeminen painottuu aamupäivään. 

 

Partasen mukaan nykyajan nuoret ovat liian kiireisiä lukemaan painettuja sanomalehtiä tai eivät lue niitä 

jostakin muusta syystä. Nuoret käyttävät verkkolehtiä nimenomaan esimerkiksi tiedonhankintaan. 

Partanen korostaa, että sanomalehtitalojen pitäisi oppia tuntemaan verkkolehtiensä lukijat hyvin, koska 

lukijat lähtevät toisten tiedotusvälineiden pariin, jos sähköinen lehti ei tyydytä lukijoidensa toiveita. 

(Partanen 2003, 3.) 

 
Partanen uskoo, että nuoria houkuttaa verkkolehtien pariin monipuolisemman tiedonvälityksen kaipuu. 

Esimerkiksi hän ottaa Yhdysvallat, jossa pitkään jatkunut sanomalehtien painosmäärien johti siihen, että 

lukijat siirtyivät sanomalehtien parista television katsojiksi. Uudet sukupolvet kasvavat elektronisen 

median keskellä, eivätkä edes opi kaipaamaan paperista lehteä. Partanen uskoo, että nuoret aikuiset 

pysyisivät lehtien lukijoina, jos mobiili- ja internetpalveluista kehitettäisiin heille mielekäs tapa käyttää 

sanomalehteä. (Partanen 2003, 6−7.) 

 

Kun sanomalehdet ryhtyivät reippaasti satsaamaan verkkolehtiin, innostusta perusteltiin nuorison 

mediatottumuksilla. Oletuksena oli, että ajan myötä nuoret siirtyisivät suoraan paperilehdestä verkkoon. 
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Taloustutkimuksen raportin mukaan 15–29-vuotiaista nuorista 51 prosenttia ilmoitti sanomalehden 

lukemisensa lisääntyneen vuosien 1997–1999 aikana. 38 prosenttia ilmoitti lukemisen pysyneen 

ennallaan ja 10 katsoi lehden lukemisen vähentyneen. Näytti siltä, että innokkaat internetin käyttäjät 

olivat jopa aktiivisempia paperilehden lukijoita kuin ne nuoret, jotka eivät käytä internetiä paljoakaan. 

(Taloustutkimus 1999b.) 

 

Verkkolehti ei siis ole vaihtoehto paperilehdelle. Taloustutkimuksen raportin mukaan riskialttein ryhmä 

näyttää olevan kuitenkin 25–29-vuotiaat nuoret, jotka ovat perustaneet tai perustamassa omaa taloutta 

tai ovat äskettäin muuttaneet sanomalehden levikkialueelle eli tämän tutkimuksenkin kohderyhmään 

kuuluvat nuoret aikuiset. Tässä ikäryhmässä ykköslehden tilaajapeitot ovat noin 15 prosenttia 

pienemmät kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Sen sijaan lukijapeitot tässä ryhmässä ovat keskimääräistä 

tasoa eli 25–29-vuotiaat lukevat kyllä muita kuin itse tilaamiaan sanomalehtiä. (Taloustutkimus 1999b.) 

 

Touko Perko muistuttaa, että kun suomalaiset lehtitalot pohtivat innoissaan sähköisen median tuomia 

mahdollisuuksia ja pistävät hankkeisiin isot rahat, vaarana on, että samalla heitetään lapsi pesuveden 

mukana. Kun lehtitalojen strategisiin suunnitelmiin on kirjoitettu varsinainen päätuote, paperilehti, 

parhaimmillaan vain samanarvoisena uusien medioiden rinnalle, herää kysymys, jääkö huolenpito 

paperilehdestä ja sen kilpailukyvyn kehittämisestä liian vähälle. Silti lehtitaloissa ei uskottu, että painettu 

lehti katoaa mihinkään verkottumisen myötä. (Perko 2002, 11, 14.) 

 

Lehtitalojen pitäisi silti Touko Perkon mukaan luottaa perinteiseen paperilehteen houkutellessaan 

nuoria aikuisia. Talojen on toisaalta myös hyväksyttävä se tosiasia, ettei millään viestimellä tule olemaan 

monopoliasemaa tiedonvälityksessä nyt eikä jatkossa. Nimenomaan nuoret ovat tottuneet siihen, että 

tarpeellista tietoa on saatavissa monista lähteistä. Lisäksi nuoret oppivat kotona, koulussa, opiskelussa ja 

kirjastossa siihen, että tieto on heille ilmaista, ja tämä aikanaan toimii esteenä silloin, kun pitäisi päättää, 

maksaako suuren summan sanomalehden vuosikerrasta. Pipsa Snell pitääkin tätä ilmaiseksi koettua 

tiedonsaantia yhtenä sanomalehden vakavimmista uhkatekijöistä. Jotta nuoren aikuisen päätös lehden 

tilausta koskevassa pohdinnassa olisi myönteinen, sanomalehden on todella oltava tarpeellinen ja 

tarjottava sellaista tietoa, joka hakkaa laadussa muut viestimet. (Perko 2002; Snell 2000, 17.) 
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2.3 Laatu ratkaisee 

 
1990-luvulla tehdyt tutkimukset osoittavat, että nuoret arvostavat sanomalehdessä yksinkertaisesti 

laatua. Toiveet sanomalehden sisällöstä ovat kuin hyvän journalismin oppikirjan mukaisia asioita, siis 

tunnettuja ja arvostettuja laatumääreitä: luotettavuutta, monipuolisuutta, pohdiskelua, malttia, 

todenmukaisuutta, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta. Samoin uutisten taustoittaminen ja tulkinta 

ovat nuorille olennaisia. Erikseen nuoret vielä varoittavat sanomalehtiä liiasta iltapäivälehtimäisyydestä. 

Eli nuortakaan lukijaa ei lehtien toimituksissa ole syytä aliarvioida – hän on vaatelias ja laatutietoinen. 

Väärät yleistykset ja asiantuntemuksen puute ärsyttävät nuorta vähintään yhtä paljon kuin 

vanhempaakin lukijaa. Sanomalehtien pitäisikin luottaa perinteisiin vahvuuksiinsa ja pyrkiä niitä 

vahvistamalla erottumaan muista tiedotusvälineistä. (Snell 2000, 17.) 

 

Nuoret eivät kuitenkaan koe saavansa lehdistä sitä, mitä voidaan pitää laadukkaana journalismina. 

Nuoret vaativat lehdeltään vahvaa, asiantuntevaa tekstiä sekä puhuttelevia kuvia. Näillä keinoin 

sanomalehti pystyy nuorten mielestä myös vastaamaan sähköisten viestinten synnyttämään kilpailuun. 

(Kivistö & Mäntymaa 1994, 108–110; Siivonen ja Sonninen 1999, 15.) 

 

Myös Heikki Eerolan tutkimuksessa (2000) nuoret esittävät samansuuntaista kritiikkiä. Nuoret ovat 

kohtalaisen tyytyväisiä sanomalehtien uutistoimintaan, mutta uutisten taustoittaminen ja tulkinta jäävät 

heidän mielestään liian vähälle huomiolle. Nuoret odottavat sanomalehdeltä vanhempia lukijoita 

enemmän sivistyksellistä antia, tietoja ja analyyseja ihmisen elinpiirin laajenemisesta, teknologian 

nopeasta kehittymisestä, ympäristöasioista ja tulevaisuuden ongelmista. 

 

Sanomalehtien tulisi siis huolehtia siitä, että ne voivat tarjota nuorille tietoa muuttuvasta maailmasta 

sekä kehityksen taustoja ja analyyseja. Tiedon avulla nuori rakentaa näkemystään maailmasta ja kehittää 

omia valmiuksiaan ymmärtää asioita. Tieto on siis väline maailman hahmottamisessa ja ymmärtämisessä, 

ja sanomalehti on myös työväline opiskelussa. Sanomalehden kannattaakin keskittyä ihmisten tieto-, 

taito- ja yhteiskuntavalmiuksien edistämiseen kevyen viihteen sijasta. Lukijasuhdetutkimusten mukaan 

nuoret todella arvostavat sanomalehteä oppimisen välineenä, joten myös tähän lehtien kannattaa 

kiinnittää huomiota entistä enemmän. (Snell 2000, 18.) 

 

Aamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunen arvioi, että nuorten kiinnostuksen kohteissa on kaksi 

vahvaa tasoa: paikallinen ja globaali. Niiden välillä olevat tasot, maakunnallinen sekä 

kansallinen/valtiollinen taso, ovat kadottaneet merkityksensä nuorten maailmankuvassa. Sen sijaan 



 

 20

sanomalehdistö on kiinnostunut ennen muuta maakunnan ja kansallisen tason asioista ja ajaa niitä. 

Ongelma on erityisen hankala maakuntalehdissä, jonka on ollut vaikea ratkaista kahta asiaa: Miten tehdä 

kiinnostavaa alueellista uutisointia ilman, että se olisi ”karvalakkijournalismia”? Entä miten seurata 

globaaleja asioita ilman, että se olisi nurkkakuntaista voivottelua ja ”väärän eksotiikan” hämmästelyä? 

(Apunen 2001.) 
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3 BRANDILLA PITÄÄ OLLA TARINA 
 

 

Sanomalehtitalot ovat jo pitkään tehneet omaa tutkimusta omista yleisöistään ja niiden mediakäytöstä. 

Eräs tyypillisimmistä tutkimustavoista on branditutkimus, jonka tarkoitus on valottaa sitä, millaisia 

mielikuvia jokin tuote ihmisten mielissä herättää. Brandia1 voidaan pitää markkinatutkimuksellisena 

termina. Nuorten tuotemielikuvia tutkitaan usein branditutkimuksilla. Branditutkimus ei ole 

kiinnostunut siitä, miten lukija sanomalehteä käyttää, vaan lähinnä siitä, millaisia mielikuvia tuote, kuten 

sanomalehti, lukijassa herättää. 

 

Nuorten aikuisten sukupolvea ei ole helppo miellyttää, eikä heidän huomiotaan ole helppo saada – 

varsinkaan, kun kilpailua huomiosta käydään monella eri tasolla. Trendimanuaalin mukaan brandilla 

pitää olla mielenkiintoinen tarina. Pelkkä päälle liimattu ”jännittävää” tai ”uusia kokemuksia” lupaava 

leima tuotteen päällä ei riitä nuorille. Nuoret aikuiset ovat omasta mielestään nähneet jo kaiken. (15/30 

Research 2006, 33.)  

 

Erkki Hujanen painottaa väitöskirjassaan, että akateeminen empiirinen tutkimus ja markkinalähtöiset 

yleisötutkimukset ovat aina eläneet likeisessä suhteessa. Molemmat imevät toisiltaan vaikutteita, mikä 

näkyy eritoten silloin, kun tutkijat eri tahoilla ovat koonneet tietoa sanomalehtien lukijoista, kuten 

heidän taustoistaan, tavoistaan ja mielipiteistään. (Hujanen 2007, 51.) 

 

Hujasen mukaan kaupallinen tutkimusperinne elää juuri siksi kohtalaisen hyvin, että mediayhtiöt 

käyttävät yleisöjä selvittävien tutkimuslaitosten palveluja jatkuvasti. Esimerkiksi Aamulehti on käyttänyt 

Risc-nelikenttätutkimusta jo vuodesta 1999 saadakseen selville, millaista sisältöä Aamulehden lukija 

lehdeltään odottaa. (Hujanen 2007, 59, 64.)  

 

Nieminen ja Pantti (2004, 150−151) tiivistävät median yleisöjen tutkimustavoitteet niin, että ensinnäkin 

mediateollisuus on halunnut tuntea yleisönsä hallitakseen liiketoimintaansa. Median omat tarkoitusperät 

lähtevät paljolti kontrollin ajatuksesta. Yleisö halutaan tuntea, jotta sen odotuksia osattaisiin ennakoida 

ja sen käyttäytymiseen voitaisiin vaikuttaa. Nämä tavoitteet ovat elintärkeitä sisältöjen ohjaamisessa 

mahdollisille markkinoille etenkin mainostamisessa. 

                                                 
1 brandi = tuotemerkkinä käytettävä sana tai sanaryhmä. (Kuutti, Puro.1998. Mediasanasto. Atena. Jyväskylä.) 
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3.1 Aamulehti käsittelee Pirkanmaan näkökulmaa 
 

Aamulehden asemaa Pirkanmaan johtavana lehtenä on pidetty selvänä jo vuosikausia. Nouseva levikki 

osoittaa lehden vetovoiman, mutta jostain syystä nuoria lukijoita ei tavoiteta. Nuorissa on kuitenkin 

sanomalehdenkin tulevaisuus ja ongelmaan on herätty. 

 

Eräänä syynä maakuntalehden, kuten Aamulehden, tilaamattomuuteen opiskelijoiden keskuudessa on 

pidetty sitä, että suuri osa opiskelijoista tulee yliopistomaakunnan ulkopuolelta. Todellisuudessa 

ainakaan Tampereen yliopiston kohdalla näin ei ole. Kaikista Tampereen yliopiston tutkinto-

opiskelijoista 50,7 prosenttia tulee Tampereelta ja 10,4 prosenttia muualta Pirkanmaalta (tilanne 

syyslukukaudella 20.9.2004). Vain 37,2 prosenttia tutkinto-opiskelijoista on kotoisin muualta kuin 

Tampereelta ja 1,6 prosenttia ulkomailta. Täytyy tosin huomata, että moni yliopistoon opiskelemaan 

tuleva vaihtaa muuttaessaan kotipaikakseen Tampereen, joten luku ei välttämättä osoita aivan suoraan 

sitä, kuinka moni on kotoisin muualta. Joitakin viitteitä se kuitenkin asiasta antaa. 

 

Aamulehden lukijabranditutkimus kertoo, millainen kuva nuorilla on Aamulehdestä. 

Lukijabranditutkimus 2004:n nuorisoraportti on tuorein Aamulehteä koskeva tutkimus. 

Nuorisoraporttiin vastanneet olivat 20–29-vuotiaita nuoria, joten he vastaavat ikäprofiililtaan melko 

hyvin yliopisto-opiskelijoiden keski-ikää. Lukijabranditutkimukseen on liitetty myös joitakin tuloksia 

vuoden 2004 Alueellisesta mediatutkimuksesta (AMT). (TNS Gallup Oy/Media 2004, 2.) 

 

Tutkimuksen mukaan Aamulehti on ensimmäiseksi mieleen tuleva lehti niin nuorten kuin 

vanhempienkin pirkanmaalaisten keskuudessa, joten tunnettuudessa lehdellä ei ainakaan ole ongelmia. 

20–29-vuotiaista Aamulehden mainitsi ensimmäisenä 75 prosenttia tutkimukseen vastanneista. 

Aamulehden jälkeen seuraavaksi parhaiten mieleen tulee Helsingin Sanomat. Aamulehden spontaani 

tunnettuus oli 95 prosenttia ja Helsingin Sanomien 77 prosenttia. 89 prosenttia 20–29-vuotiaista 

tutkimukseen vastanneista ilmoitti, että ”on tapana lukea Aamulehteä”. Sen sijaan säännöllisesti 

Aamulehteä lukee vain 47 prosenttia ikäryhmästä. (TNS Gallup Oy/Media 2004, 4–5.) 

 

Säännöllisissä lukijoissa nuorten ja vanhemman väestön ero on selvä. Kun säännöllisesti nuorista 

Aamulehteä lukee vain 47 prosenttia vastanneista, kaikista 15 vuotta täyttäneistä Aamulehteä lukee 

säännöllisesti 69 prosenttia. Branditutkimuksen mukaan Aamulehden säännöllinen lukeminen tullut 

entisestään alas, sillä vuonna 2002 nuoret lukivat säännöllisesti kolme prosenttia enemmän Aamulehteä 

kuin vuonna 2004. Vuoden 2004 Alueellisen mediatutkimuksen mukaan Aamulehden lukijapeitto on 
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laskenut 7 prosenttiyksikköä vuoden 2002 AMT:sta 20–29-vuotiaiden keskuudessa. (TNS Gallup 

Oy/Media 2004, 5–6.) 

 

Lukijabranditutkimuksen mukaan Aamulehti on mieluisin lehtimedia 57%:lle 20–29-vuotiaista 

pirkanmaalaisista.  Tärkeimmät Aamulehteen liittyvät mieluisuuden syyt nuorten kohdalla ovat: 

pirkanmaalaisuus, paikallisuus, tapa, tottumus, kertoo oman alueen asioista, monipuolinen, kattava, 

läheinen ja tuttu lehti. (TNS Gallup Oy/Media 2004, 6.) Alueellisuus näyttää siis korostuvan lehden 

mielekkyydessä. Se osaltaan selittää sitä, miksi muualta kuin Pirkanmaalta Tampereen yliopistoon 

opiskelemaan tulevat nuoret eivät koe Aamulehteä omakseen. 

 

Aamulehden torjunnan syitä kysyttiin niiltä, joilla ei ole tapana lukea Aamulehteä. Vastaajia tässä 

ryhmässä oli vain 14, mutta syyt ovat ainakin suuntaa-antavia. Syitä olivat muun muassa: ei ole tilattu, 

tilausmaksu on liian kallis, ei ole vain tottunut, ei ole aikaa seurata, liian paikallinen/maakunnallinen, 

tulee Helsingin Sanomat, eikä halua tilata kahta lehteä. (TNS Gallup Oy/Media 2004, 7.) 

 

Opiskelijatilauksissa hinnan voi olettaa olevan eräs ratkaisevista tekijöistä. Kun Aamulehden 

opiskelijatarjous on 25 prosenttia normaalihintaa halvempi, on samanlainen tarjous Helsingin Sanomilla 

-50 prosenttia. (Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kalenteri 2005.) Helsingin Sanomat on myös 

monelle Pirkanmaan ulkopuolelta tulevalle tutumpi lehti kuin Aamulehti, joten senkin vuoksi 

tilauspäätös on helpompi tehdä Helsingin Sanomien hyväksi. Kyselyyn vastanneiden kotipaikkakunnat 

selviävät liitteestä 2. 

 

Nuoret pitivät Lukijabranditutkimuksessa Aamulehteä läheisenä, koska ”Aamulehti käsittelee asioita 

pirkanmaalaisten näkökulmasta.” Vaikka nuoret kokevat Aamulehden tutuksi, suhde ei ole yhtä tiivis 

kuin vanhemmilla. Aamulehden lukemisen epäsäännöllistyminen näkyi läheisyyttä mittaavissa väitteissä, 

sillä ”minun sanomalehteni” ja ”kuuluu jokaiseen päivään” -ominaisuudet saivat alhaisemman 

keskiarvon kuin vuonna 2002. (TNS Gallup Oy/Media 2004, 9.) 

 

Huonoiten nuorten mielestä Aamulehdessä toteutuvat seuraavat väittämät: helppo ottaa yhteyttä 

Aamulehden asiakaspalveluun, suvaitseva ja laajakatseinen, kuuluu jokaiseen päivään, vuorovaikutteinen 

ja rohkaisee keskusteluun, toimitusta helppo lähestyä esimerkiksi juttuvinkkien merkeissä. (TNS Gallup 

Oy/Media 2004, 8.) 
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Toimitustyössäkin olisi siis näiden perusteella korjaamisen varaa. Aamulehti ei kirjoita asioista, jotka 

nuorten mielestä osoittavat laajakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta. Tästä voinee vetää sellaiset 

johtopäätökset, että Aamulehti on ainakin osittain myös vanhanaikainen, jos se miellyttää vanhempia 

lukijoitaan näillä osa-alueilla. Lehden etäisyydestä lukijoihinsa kertoo myös se, etteivät nuoret kokeneet, 

että Aamulehteen olisi helppo ottaa yhteyttä. 

 

Toimituksellisen aineiston voidaan ajatella olevan syynä myös siihen, että nuoret mainitsivat 

Aamulehdessä toteutuvan huonosti seuraavien väittämien: antaa virikkeitä ja saa minut kiinnostumaan 

erilaisista asioista, saan riittävästi tietoa itseäni kiinnostavista asioista, lukuhetki Aamulehden parissa on 

pieni ylellisyys arjen keskellä (TNS Gallup Oy/Media 2004, 9). Nuoria kiinnostavia juttuaiheita voisi siis 

lehdessä olla enemmänkin. Nuoret kokevat vanhempiaan harvemmin Aamulehden virikkeiden antajaksi 

ja itseä kiinnostavien asioiden välittäjäksi (TNS Gallup Oy/Media 2004, 10). Osittain nuoria 

kiinnostavan aineiston puute johtuu varmasti toimittajien keski-iästä, joka on ainakin joillakin osastoilla 

melko korkea ja nuoria toimittajia on harvassa. 

 

Journalistinen aineisto on parissa vuodessa huonontunut Aamulehdessä silläkin perusteella, että 

Lukijabranditutkimuksessa 2004 ominaisuudet ”sisältää hyötytietoa” ja ”vastaa tiedontarpeeseeni”  

liittää Aamulehteen harvempi nuori kuin vuonna 2002. Nuoret näkevät sanomalehden funktion 

kuitenkin edelleen yleissivistyksen lisääjänä ja ylläpitäjänä. (TNS Gallup Oy/Media 2004, 11.) 

 

Lukijabranditutkimus 2004:n valmistuessa Valo-liite, joka on suunnattu erityisesti nuorille lukijoille, ei 

ollut vielä ilmestynyt. Siitä huolimatta Aamulehti toimii nuorten mielestä ajan hengessä. Aamulehden 

liitteet ja verkkolehti ovat nuorten mukaan parasta uudistuvuutta. Kuitenkin nuoret mielestä 

Aamulehdessä toteutuvat heikommin seuraavat väittämät: ”seuraa ihmisten muuttuvia tarpeita”, ”ei ole 

paikalleen pysähtynyt”, ”uudistaa omaa toimintaansa”, ”tiennäyttäjä tulevaisuuteen”. (TNS Gallup 

Oy/Media, 12.) Vastaukset ovat ristiriitaisia, sillä vaikka Aamulehti on nuorten mielestä ajan hengessä 

mukana, se ei silti seuraa ihmisten muuttuvia tarpeita tai ole tiennäyttäjä tulevaisuuteen. 

 

Toisaalta nuoret ovat tyytyväisiä Aamulehden toimitukselliseen sisältöön, mutta toisaalta eivät. Nuoret 

pitävät Aamulehteä selkeänä ja helppolukuisena. Artikkelit ovat vastaajien mukaan ammattimaisesti 

tehtyjä ja sisällössä on paljon kiinnostavaa asiaa. Siitä huolimatta 20–29-vuotiaat vastaajat eivät koe, että 

lehdestä löytyisi sopivassa suhteessa sekä uutisia että viihteellisempää aineistoa. Myöskään Aamulehden 

tapa kirjoittaa ja uutisoida asioista ei Lukijabranditutkimus 2004:n mukaan miellytä vastaajia. Heikosti 

Aamulehteen liittyvät nuorten mielestä myös seuraavat väittämät: ”riippumaton kannanotoissaan”, 



 

 25

”hintansa arvoinen lehti”, ”Aamulehti on persoonallinen”. (TNS Gallup Oy/Media 2004, 13.) Uutisten 

ja viihteellisemmän aineiston suhteeseen yritetään kiinnittää erityisesti huomiota Aamulehden 

ajankohtaistoimituksessa eli Tänään-sivuilla. Tänään-sivuilla pyritään käsittelemään aiheita, jotka 

innostaisivat erityisesti nuoria. Siitä huolimatta sivumäärällisesti ajankohtaissivut ovat uutissivuja 

vähäisempiä, mikä on aivan normaalia päivälehdissä. Nuorten vaatimukset muistuttavatkin jossain 

määrin iltapäivälehtimäistä sisältöä, jossa viihteellä ja uutisilla on suunnilleen yhtä suuri arvo. 

 

Aamulehden ulkoasu sen sijaan kelpaa nuorille, eikä esimerkiksi tabloidisoitumista kaivata, sillä nuorten 

mielestä Aamulehti on ”hyvin painettu lehti” ja ”helposti käsiteltävä ja luettava lehti” (TNS Gallup 

Oy/Media 2004, 13). Aamulehdessä siirrytään kuitenkin pikkuhiljaa kohti tabloidimaista ulkoasua. Valo- 

ja Moro-liitteiden lisäksi myös Aamulehden Sunnuntai-sivut muuttuivat tabloideiksi vuonna 2006. 
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4 NUORUUS JA OPISKELIJUUS ELÄMÄNVAIHEINA 
 
 
Ymmärtääkseni paremmin nuoren aikuisen ja erityisesti opiskelijan elämää perehdyin siihen, millaisiin 

arvoihin nykyajan nuorten ja nuorten aikuisten ajatusmaailma nojaa ja millainen elämänvaihe 

opiskelijuus oikeastaan on. Ymmärtämällä opiskelijuutta elämänvaiheena voi päästä paremmin sisään 

myös opiskelijoiden mediakulutukseen. Elämänvaihetta voidaan Alan M. Rubinin (1985, 201) mukaan 

pitää tärkeänä joukkoviestinnän käytön indikaattorina. 

 

 

4.1 Kiireiset individualistit 
 

Individualismi ohjaa nuorten ajattelua ja toimintaa yhä enemmän ja enemmän. Trendimanuaalin (2006) 

mukaan individualismi on taustavoima, joka vaikuttaa lukemattomiin ajankohtaisiin nuorison 

keskuudessa kasvaviin trendeihin. Trendimanuaali on branditutkimusten tapaan markkinatutkimus, ja 

sen on tehnyt tutkimusyritys 15/30 Research. Tutkimusyhtiö kuvaa itseään Suomen ainoaksi nuorison 

tutkimiseen erikoistuneeksi tutkimusyritykseksi, joka toteuttaa muun muassa vuosittain tehtävän 

Kansallisen nuorisotutkimuksen. Trendimanuaali käsittelee 12−34-vuotiaita nuoria ja onkin laajan 

ikähaitarinsa puolesta laajin Suomessa toteutettava nuorisotutkimus. Se kertoo suomalaisten nuorten ja 

nuorten aikuisten kiinnostuksen kohteista, nousevista ilmiöistä ja trendeistä. Trendit ovat muutoksen 

aaltoja, jotka saavat alkunsa ihmisten ajatuksissa, ja konkretisoituvat usein havaittavaksi 

käyttäytymiseksi. Trendi ei tarkoita trendikästä, vaikka jostakin muodikkaasta asiasta saattaakin 

muodostua suuria ihmismassoja liikuttava trendi. Trendimanuaalissa tarkastelluissa ilmiöissä on pääosin 

kyse muutoksista, joita tapahtuu kuluttajien käyttäytymisessä. (15/30 Research 2007; 2006, 3, 9.) 

 

Kaarle Nordenstreng (2002) pitää mediaa muutoksen symbolina: media vihjaa siihen, mistä puhutaan 

käsitteellä ”trendi”. Juuri media välittää niitä erityisesti nuorisoa koskettavia sisältöjä, jotka luovat ”uutta 

kulttuuria”. Toisaalta muutos ei ole peräisin mediasta itsestään, vaan niistä elämänilmiöistä, joita se 

heijastaa. (Nordenstreng 2002, 5.) 

 

Kun muutos ei ole peräisin mediasta itsestään, vaan sen heijastamista elämänilmiöistä, sanomalehden 

lukemisestakin voisi tulla trendi. Olisi ”katu-uskottavampaa” kävellä lehti kainalossa kadulla kuin 

näppäillä uutisia vaikkapa kännykästä. Trendin levittämisen välineenä sanomalehti toimisi hyvin. Trendi 
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toimii tosin toiseenkin suuntaan. On mahdollista, että sanomalehti välinemuotona on aikansa elänyt ja 

nuoret lukijat toivovat samaa sisältöä erilaisessa paketissa. 

 

Trendimanuaalin mukaan suomalaisnuorille tehdyt arvotutkimukset osoittavat, että nuoret tunnustavat 

yhtä aikaa sekä yksilöön että muihin ihmisiin suuntautuneita arvoja. Neljä tärkeintä arvoa 15−24-

vuotiaiden keskuudessa tällä hetkellä ovat: 

- hedonismi (yksilöllinen arvo) 

- suoriutuminen (yksilöllinen arvo) 

- hyväntahtoisuus (yhteisöllinen arvo) 

- universalismi (yhteisöllinen arvo) 

 

Trendimanuaali kuitenkin muistuttaa, että jyrkkä kaksinapainen ajattelutapaa johtaa harhaan yrityksessä 

ymmärtää nuorten arvomaailmaa ja käyttäytymistä. On vaarallista mieltää yhteisöllisyys yksilöllisyyden 

vastakohdaksi. (15/30 Research 2006, 9.) 

 

Merkittäväksi ilmiöksi nuorten keskuudessa näyttää nousevan nuoruuden pidentyminen. Nuoruuden 

ihannointi yhteiskunnassa kumpuaa yhteiskunnan yksilöllistymisestä, hedonismin kukoistuksesta ja 

materiaalisesta hyvinvoinnista. Yhteiskunnan yksilöllistyminen ja traditionaalisten rakenteiden 

heikkeneminen ovat johtaneet siihen, että mikään ei estä yksilöä pitkittämästä nuoruuttaan ennen 

”aikuisuuteen” siirtymistä. Yksilöön kohdistuvat ulkopuoliset paineet, odotukset ja vaatimukset ovat 

vähentyneet ja yksilön autonomia ja valinnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet. (15/30 Research 2006, 

16.) 

 

Materialistinen hyvinvointi taas tekee pidentyneen nuoruuden ja sille ominaisen kulutuskäyttäytymisen 

mahdolliseksi. Opintotuki, opintolainat, vanhemmilta saatavat avustukset sekä määräaikaisen työn 

tekeminen mahdollistavat nuoruuteen kuuluvan vapaan ja hedonistisen elämäntyylin sekä identiteetin 

rakentamisen tavaroiden, palveluiden ja kuluttamisen avulla. Muutama sukupolvi taaksepäin suuremman 

niukkuuden vallitessa ei nuoruutta elämänvaiheena käytännössä ollut, koska lapsuudesta jouduttiin 

suoraan siirtymään työelämään ja vastuulliseen aikuisuuteen. (15/30 Research 2006, 16−17.) 

 

Nuoruuden palvonta on ominaista erityisesti länsimaiselle yhteiskunnalle. Yksilöiden halu olla nuoria, 

tai ainakin nuorekkaita, on voimistunut. Nuoruudesta on muodostunut ihannetila, jonka vastakohtana 

aikuisuus näyttäytyy tylsänä ja rasittavana. Nuoruuden ihanne leviää median ja mainonnan välityksellä. 

Nuoruuteen liittyviä assosiaatioita ovat terveys, kauneus, aktiivisuus, energisyys ja kokemuksellisuus. 
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Vapaus ja sitoutumattomuus pyritään säilyttämään esimerkiksi opiskelun pitkittämisellä sekä vakavien 

suhteiden ja lasten hankkimisen välttelemisellä. (15/30 Research 2006, 16−17.) 

 

Itsekeskeinen ja hedonistinen ajattelu johtaa entistä itsekeskeisempään kulutukseen, joka tähtää lähinnä 

omiin mielihyvän ja nautinnon tunteisiin. Mielihyvä ja nautinto halutaan kokea välittömästi, tässä ja nyt. 

Nuorekkaassa elämäntyylissä rahaa kuluu viihteeseen, juhlimiseen, matkusteluun, ulkona syömiseen ja 

muihin tavaroihin ja palveluihin. (15/30 Research 2006, 17.) 

 

Sanomalehtikin voisi olla osa nuorekkaan elämäntyylin palveluita, jos se tarjoaisi nuorelle aikuiselle sitä, 

mitä hän lehdeltä ensisijaisesti kaipaa. Koska mielihyvän pitää olla välitöntä, täytyy sanomalehden tarjota 

sisältönsä mahdollisimman helposti lähestyttävässä ja ulkoasultaan kiinnostavassa paketissa. 

 

Pidentyneessä nuoruudessa oman identiteetin rakentaminen ja muokkaaminen vaikuttavat voimakkaasti 

kulutukseen. Yksilöt etsivät tuotteita ja palveluita, joiden avulla he voivat vahvistaa olemassa olevaa 

minäkuvaansa, parantaa ulkonäköään tai kokeilla identiteettejä. Kärjistetysti voidaan sanoa, että 

nuoruuttaan elävät kuluttajat eivät niinkään etsi tuoteominaisuuksia, vaan omaan identiteettiin sopivia 

assosiaatioita. (15/30 Research 2006, 17.) 

 

Epävarmuuden lisääntyminen perhesuhteissa, taloudellisessa tilanteessa, koulutuksessa, työelämässä ja 

omassa identiteetissä on lisännyt nuorten sosiaalisten suhteiden arvostusta ja sosiaalisten verkostojen 

tarvetta. Vaikka oman mielihyvän tuottaminen on tärkeää, nuoret eivät halua olla yksin. Hyvät 

ihmissuhteet ovat 15−25-vuotiaiden nuorten mielestä onnellisen elämän perustekijöitä. Ryhmään 

kuulumisen tarve näyttää olevan pinnalla. (15/30 Research 2006, 39.) 

 

Nuorten elämää ja arvoja määrittää myös kilpaileminen ”hyvästä koulutuksesta”. Suomalainen 

yhteiskunta on jo pitkään korostanut korkean koulutuksen merkitystä. Nykyajan nuoret ovat nähneet 

ajan, jolloin on luotu kuvaa kansainvälisen kilpailun kovenemisesta. Nuorille on toitotettu, että Suomi 

menestyy vain erikoistumisen ja korkeatasoisen tiedollisen osaamisen avulla. Kaikille ei kuitenkaan riitä 

opiskelupaikkoja yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tämä ristiriita luokin epävarmuutta nuorten 

tulevaisuudesta. Koulutuksen ohella myös työelämään liittyy paljon epävarmuutta. Nuorille sukupolville 

on syntynyt kuva ulkoistamisesta, irtisanomisista ja tuotannon siirtymisestä halvemman kustannustason 

maihin. Lisäksi nuoret ovat joutuneet todistamaan työnvälitysfirmojen ja pätkätyön kukoistuksen 

alkuajat.  (15/30 Research 2006, 39.) 
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4.2 Paikallisuus nostaa päätään 
 

Hyvä uutinen maakuntalehtien kannalta on se, että nuorten paikallisylpeyden kasvusta on merkkejä. 

Nuoret ovat ylpeitä suomalaisuudestaan: ihmisten edistyksellisestä arvomaailmasta, puhtaasta luonnosta, 

korkeasta koulutus- ja teknologiatasosta sekä turvallisuudesta. Myös kotipaikkakunnan paikallisuus 

korostuu. Nuoret haluavat muodostaa paikallisia yhteisöjä ja elää niissä. Kuitenkaan siteitä muuhun 

ympäristöön ei katkaista, vaan erilaisia vaikutteita ja ideoita haetaan kaikkialta maailmasta. Ollaan siis 

yhtä aikaa globaaleja ja lokaaleja. (15/30 Research 2006, 41.) 

 

Nuorison kanssa tekemisissä olevien tahojen kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää huomiota entistä 

enemmän kaupungeissa tai niiden läheisyydessä asuviin nuoriin, heidän tarpeisiinsa ja 

ajatusmaailmaansa. Tämä johtuu kahdesta asiasta. Ensiksikin tulevaisuudessa yhä suurempi osa nuorista 

asuu kaupungissa. Toisaalta haja-asutusalueilla asuvat nuoret hakevat vaikutteita nimenomaan 

kaupunkikulttuurista, eivätkä juuri halua samaistua maaseudulle ominaiseen elämäntyyliin. (15/30 

Research 2006, 80.) 

 

Paikallisuus korostuu myös suhteessa kotikaupunkiin. Esimerkiksi Tampere näyttäytyy Trendimanuaali-

tutkimukseen vastanneiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa erityisesti opiskelijamyönteisenä 

paikkana: 

 
”Rento kaupunki, opiskelijat tuovat menevää henkeä ja ”liikettä”. Aina tapahtuu, mutta 
tuntuu silti turvalliselta. Pikkukaupunki hyvässä mielessä.” Nainen 23 vuotta 

 
”Opiskelijakaupunki, jossa näkyy teollistumisen historia ja punaisten politiikka. Ei suosi 
lapsiperheitä ja kasvun myötä on itse keskusta-alueesta tullut aika kylmä ja turvaton. 
Lähiöissä on mukavia kasvukeskuksia ja viheralueitakin.” Nainen 26 vuotta 

 
”Sellanen mukava ja letkeä, missä ei turhaa pingottamista. Ihmiset ystävällisiä ja jokainen 
saa olla sellainen kuin haluaa.” Nainen 21 vuotta 

 
(15/30 Research 2006, 92.) 
 

 

4.3 Ohimenevä opiskelijuus 
 

Elämänvaiheella tarkoitetaan joidenkin merkityksellisten tapahtumien rajaamaa ajanjaksoa 

elämänkulussa. Elämänvaihetta rajaavat tapahtumat ajoittuvat eri ihmisten elämässä eri tavoin, mutta 

lähes kaikki läpikäyvät samat vaiheet kuitenkin jossain vaiheessa. (Erämetsä 1990, 56.) Nyky-
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yhteiskunnassa joukkoviestinnän käytöstä on tullut osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja 

mediankäyttörutiinit jäsentävät ihmisten arkea. Sanomalehtien maailmanjärjestön (World Association of 

Newspapers, WAN) toimitusjohtaja Timothy Balding on sanonut sanomalehden lukemattomuuden 

usein liittyvän juuri tiettyyn elämänvaiheeseen, esimerkiksi teini-ikään, työelämässä aloittamiseen tai 

perheen perustamiseen. (Hynninen 2000, 8.) 

 

Yliopisto-opiskelijan voidaan ajatella elävän nuoren aikuisen elämänvaihetta, sillä lukion jälkeen 

yliopistoon opiskelemaan tulevat ovat yleensä vähintään 19-vuotiaita. R.J. Havighurstin 1970-luvun alun 

sosialisaatioteoriassa nuoren aikuisen elämänvaiheen eli niin sanotun varhaisen aikuisiän 

kehitystehtäviksi esitetään puolison valinta, oppiminen elämään puolison kanssa, perhe-elämän 

aloittaminen, lasten hoitaminen, kotitalouden hoito, työuran aloittaminen, kansalaisvelvollisuuksien 

omaksuminen ja samanhenkisten sosiaalisen yhteisön löytäminen. (ks. Pulkkinen 1996, 17−18.) 

Yhteiskuntatutkija Raija Julkunen (1998, 24) on ennustanut, että kun nuoruus pitenee ja siirtyminen 

vakiintuneisiin perhe- ja työsuhteisiin siirtyy, myös sanomalehteen tarttuminen voi siirtyä. 

 

Tässä tutkielmassa elämänvaihe rajataan juuri yliopisto-opintoihin. Tutkielman kohderyhmään kuuluvat 

ovat siis kirjoilla Tampereen yliopistossa, eivätkä ole vielä valmistuneet. Siitä huolimatta ryhmä voi olla 

todella heterogeeninen, sillä toiset opiskelijat saattavat olla perheellisiä, toiset vasta muuttaneet pois 

kotoa reilun parinkymmenen vuoden iässä. 

 

Tilastokeskuksen mukaan yliopisto-opinnot aloitetaan noin 22,6-vuotiaana, maisterintutkinto 

suoritetaan 6,5 vuodessa ja valmistuneet ovat 29-vuotiaita. Tampereen yliopiston tilastojen mukaan 

Tampereen yliopiston opiskelijat ovat valmistuessaan vieläkin vanhempia, keskimäärin noin 30,7 

vuoden ikäisiä Yliopisto-opiskelijoista 51 prosenttia käy töissä opintojen ohella, 15 prosenttia on 

naimisissa, 26 prosenttia avoliitossa ja 14 prosentilla on lapsia. Pelkästään opiskeluun keskittyy yliopisto-

opiskelijoista 44,7 yliopistossa kirjoilla olevista. (Tilastokeskus 2005. Tampereen yliopisto 2005.) 

 

Yliopisto-opiskelijan elämäntilanne määrittää sitä, miten he mediaa käyttävät ja millaisia sisältöjä median 

pitäisi opiskelijalle tarjota. Opiskelijuutta pidetään ohimenevänä elämänvaiheena, josta siirrytään 

eteenpäin työelämään tai johonkin toiseen elämänvaiheeseen. Juha Perttulan mukaan jokaisen ihmisen 

elämäntilanne on kuitenkin yksilöllinen, eikä siis esimerkiksi opiskelijan elämänvaihetta voida tunkea 

yhteen muottiin. Ihmisen ulkoinen todellisuus on jokaiselle erilainen, joten Perttulan mukaan ei ole 

olemassa yhteistä ympäristöä, johon suhteessa samanikäisetkään ihmiset elävät ja kehittyvät. (Perttula 

1997, 220.) 
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Elämäntilanne on kokonaisuus. Koska ihminen on väistämättä suhteessa ulkoisen todellisuutensa 

kokonaisuuteen, ei sen osatekijöitä ole aihetta asettaa ennalta määrättyyn tärkeysjärjestykseen. Sen sijaan 

on tärkeä selvittää, mistä kunkin ihmisen elämäntilanne koostuu. Vaikka ihmisten elämäntilanteet 

olisivat samankaltaiset, saattavat heidän kokemuksensa olla huomattavan erilaisia. (Perttula 1997, 

220−221.) 

 

Elämäntilanne nivoutuu läheisesti arkielämään. Opiskelijan arki on usein epäsäännöllistä ja epävarmaa. 

Sanomalehden on saavutettava asema lukijansa arjessa tai muuten lehti on merkityksetön lukijalle, eikä 

sitä innostuta tilaamaan. Arkielämää voidaan kuvailla muun muassa sellaisilla määreillä kuin 

jokapäiväinen, tuttu, tavanomainen, helposti ennakoitava, toistuva, rutiininomainen. 

 

Katariina Lyytikäinen tutki pro gradussaan sanomalehden asemaa nuorten aikuisten arjessa. Tutkimus 

piirtää kuvan kiireisestä ja epäsäännöllisestä nuoren aikuisen elämänvaiheesta. Arkipäivän 

epäsäännöllinen rytmi sanelee reunaehdot nuorten aikuisten mediakäytölle. Lyytikäisen tutkimus 

osoittaa, että mediaa käytetään silloin, kun se mahtuu arkipäivään. Lehteä ei tilata, vaikka se 

kiinnostaisikin, jos sillä ei ole tilaa arjessa. (Lyytikäinen 2003, i.) 

 

Pipsa Snellin tutkimuksen perusteella nuorten aikuisten elämänrytmi näyttäisi olevan entistä nopeampaa 

ja erityisesti aamulla, milloin lehteä luettaisiin, nuorella aikuisella on kiire. Tämä johtuu muun muassa 

siitä, että nuorten urbaanissa kulttuurissa eletään enemmän illalla kuin aamulla, jolloin aikaa 

aamulehdenlukuun jää hyvin vähän tai ei ollenkaan. Nuoret valvovat illalla myöhään ja vastaavasti 

nukkuvat aamulla mahdollisimman pitkään. Lehteä ei joko ehditä lukea aamulla, tai jos ehditään, on 

lukeminen lähinnä nopeaa selailua, eikä pitkiin juttuihin ehditä paneutua. Illalla lehden uutisaines taas 

tuntuu turhalta, kun uutiset on päivän mittaan jo kuultu muualta, nopeampaa kautta. (Snell 2000a, 6–8 

ja Snell 2000b, 9.) 

 
 

4.4 Mahtuuko sanomalehti monitekijän arkeen? 
 

Trendimanuaalin mukaan yleinen nuoruuteen liittyvä harhakuvitelma on se, että nuoruus on kiireetöntä 

ja leppoista aikaa. Todellisuudessa nuoren sukupolven edustajat ovat kiireisiä ja usein myös 

stressaantuneita. Kiire ei siis ole vain työelämässä olevien aikuisten ongelma, vaan se on levinnyt kaikille 

elämänaloille ja kaikkiin ikäryhmiin. Kiirettä myös ihannoidaan: kiireinen henkilö on tärkeä henkilö. 

Valitettava tosiasia lienee kuitenkin se, että nuori sukupolvi tuskin tulee jatkossakaan pääsemään 

kiireestään eroon. Suurten ikäluokkien eläköityessä jäljelle jäävien yksittäisten työntekijöiden työmäärät 
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eivät todennäköisesti ainakaan vähene. (15/30 Research 2006, 69.) Ihmisten elämää leimaa Roosin 

(1984, 65) mukaan nykyään ajan niukkuus. Ajasta on etenkin työssä käyville tullut niukka resurssi, ja 

arkielämän rutiinit ja aikarajat määrittävät ihmisten arkielämää. 

 

Nuoret ovat kuitenkin tottuneet kiireeseen. Opiskelun ja työn lisäksi myös ihmissuhteiden hoitamiseen 

ja harrastuksiin pitäisi satsata. Näyttääkin siltä, että nykynuoret ovat kiireeseen karaistuneita. Kiireinen 

elämänrytmi tekee nuorten lukijoiden tavoittamisesta lehdelle entistäkin haasteellisempaa. Nuoren ajasta 

kilpailee sanomalehden kanssa moni muukin taho, ja sanomalehti saattaakin olla ensimmäisiä asioita, 

jonka lukematta jättämisestä nuori ottaa aikaa itselleen. Nuoret ovat kuitenkin oppineet hallitsemaan 

kiirettä. Eräs tehostuvasta ajankäytöstä kertova ilmiö on niin sanottu monitekeminen2. Käsitteellä 

tarkoitetaan sitä, että ihmiset tekevät yhtä useampia asioita yhtäaikaisesti. Ilmiö on havaittavissa 

esimerkiksi median seuraamisen ja kommunikaation yhteydessä. Nuori saattaa puhua puhelimessa ja 

samanaikaisesti kirjoittaa kavereilleen pikaviestipalvelu Messengerissä. Taustalla voi soida radio tai tv-

musiikkikanava. Nuoret valikoivat erittäin sujuvasti jatkuvasta ärsykevirrasta itselleen relevantit sisällöt. 

Kun mielenkiinto sisältöä kohtaan laskee vaikkapa vain hetkellisesti, nuori saattaa siirtyä nopeasti uuden 

kiinnostavamman sisällön pariin. (15/30 Research 2006, 69.) Lehtien lukeminenkin käy nuorelta 

monitekemisenä. Sen vuoksi lehden sisältöjen tulisikin ainakin osittain olla sellaisia, että niihin ei tarvitse 

keskittyä täysipainoisesti.  

 

Koska kiire näyttää lisääntyvän, kysyntä kohdistuu jatkossa yhä voimakkaammin tuotteisiin ja 

palveluihin, jotka tehostavat ajankäyttöä, säästävät aikaa sekä vähentävät kiirettä ja kiireen aiheuttamaa 

stressiä. Kuluttajista tulee kärsimättömiä kiireen lisääntyessä. He vaativat hyvää palvelua ja nopeasti. Jos 

kuluttaja kokee, että hänen aikaansa hukataan, hän ei enää palaa tuotteen pariin. (Trendimanuaali 2006, 

69.) Sama periaate koskee sanomalehteä. Jos mokaat jatkuvasti sisällön kanssa, on turha odottaa, että 

lukija palaa tuotteen äärelle. Vaikka Suomessa onkin tyypillistä tilata sanomalehtiä kotiin, on lehden silti 

vastattava lukijan odotuksiin joka päivä. Tilaus on helppo vaihtaa toiseen lehteen. 

 

Yltäkylläisen mediatarjonnan sukupolvetkin oppivat Suomessa lukemaan, mutta eivät välttämättä enää 

sanomalehdestä, kun sitä ei ihan joka kodin pöydillä ole nähty. Heillä on ollut yltäkyllin tarjolla muuta 

joukkoviestintää, josta suurimman osan saa vaivattomasti ja jopa ilmaiseksi. Sanomalehti sen sijaan 

vaatisi viitseliäisyyttä, kekseliäisyyttä, keskittymistä ja syventymistä. Lisäksi maakuntalehti koetaan 

turhaksi, eikä sen tilaaminen ole yhtä kiinnostavaa kuin esimerkiksi television katseleminen. (Hujanen 

2000, 233, 248.) 

                                                 
2 englanniksi multitasking 
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Trendimanuaalin mukaan on ennustettavissa, että median seuraamisen aika- ja paikkasidonnaisuus 

vähenee voimakkaasti lähitulevaisuudessa juuri lisääntyvän kiireen ja kehittyvän teknologian vuoksi. 

Media on demand -käsitteellä viitataan siihen, että ihmiset haluavat seurata mediasta valitsemiaan 

sisältöjä juuri silloin, kun se heille itselleen parhaiten sopii. Näyttää siltä, että ”prime time” aika on 

muuttumassa ”my timeksi”! Periaatteessa media on demand -ilmiö koskettaa vain sähköistä mediaa, sillä 

printtimediahan on tavallaan aina ollut ”on demand”. Kuluttaja on aina sanomalehtien kohdalla voinut 

valita itselleen parhaan ajankohdan median käyttämiseen. (15/30 Research 2006, 72.) 

 

Opiskelijan sanomalehteen tarttumista saattaa rajoittaa myös selkeän aikataulun puuttuminen. Piia 

Elonen (2005) huomasi pro gradu -työssään, ettei opiskelijalla ole epäsäännöllisestä arjesta johtuen 

monestikaan selkeää ja vakiintunutta arkea, johon sanomalehden tai muun tiedotusvälineen käytön voisi 

sovittaa. 

 

”Kouluunlähtö” saattaa olla vain kerran kuukaudessa kirjatenttipäivänä. Opiskelijat elävät 
eräänlaisessa arjettomuudessa. Kun aamuherätys ja päivän ohjelma vaihtelevat ilman 
pysyviä rutiineja, myös lehden lukemista voi olla vaikea pysyttää paikalleen tiettynä aikana 
toistuvaksi tavaksi” (Elonen 2005, 8.) 

 

Katariina Lyytikäisen mukaan perinteisen sanomalehden ongelma on sen nuoren aikuisen arkipäivään 

sopimaton välinemuoto. Lyytikäisen tutkimus osoittaa, että lehdellä on kuitenkin mahdollisuuksia 

kehittyä vastaamaan nuorten aikuisten tiedon ja rentoutumisen tarpeisiin. Monitekijä-nuorille sopisi 

helposti mukana kannettava lehti, jonka sisällössä keskityttäisiin asialliseen taustoittavaan materiaaliin. 

Lyytikäinen puhuu pro gradussaan tabloid-Hesarista ja luettavasta, kuunneltavasta ja katseltavasta 

Hesarista. Lyytikäisen haastattelemille Helsingin Sanomien ex-tilaaja-ei-tilaajille mukana kannettava 

sanomalehti oli ratkaissut ajankäytön ongelmatkin. (Lyytikäinen 2003, 94, 102–103.) 

 

Myös Erkki Hujanen (2000) on lisensiaatintyössään huomannut, että eniten ei-tilaajia on nuorten 

aikuisten ryhmässä. Ikä yhtenä elämänvaiheen määrittelijänä nousee keskeiseksi tekijäksi lehden 

tilaamisessa. Etenkin nuorten ja nuorten aikuisten väestöryhmään kuuluu paljon liikkuvia, työelämään 

tai perheeseen sitoutumattomia tai löyhästi sitoutuneita yksin asuvia ihmisiä. Opiskelijoiden elämä 

määrittyy jo pelkästään opiskelun periodimaisuuden vuoksi epäsäännölliseksi. Lisäksi monet 

opiskelijoista kertovat käyvänsä lyhytaikaisissa tai määräaikaisissa töissä, mikä lisää opiskelijoiden 

vakiintumatonta elämäntyyliä. Sellainen taas ei voi olla vaikuttamatta mediakäyttäytymiseen ja siinä 

sivussa perinteiseen malliin lukea kotiin kannettua sanomalehteä aamukahvipöydässä. 

Itsenäistymisvaihetta elävät, paikkaansa yksityiselämässä ja työmarkkinoilla hakevat nuoret eivät 

vakiinnu helposti päivittäin ilmestyvän sanomalehden vakiotilaajiksi.  (Hujanen 2000, 50, 111.) 



 

 34

 

Hujanen on saanut selville myös sen, että elämänvaihe on yleensä suoraan verrannollinen 

koulutustaustaan. Erityisen paljon ei-tilaajia Hujasen aineistossa on ylioppilaiden ja 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden joukossa. Korkeasti koulutetut näyttävät korvaavan 

maakuntalehden yleensä myös valtakunnallisella Helsingin Sanomilla. (Hujanen 2000, 51.) 

 

Opiskelu irrallisena ja vakiintumattomana elämänvaiheena selittää tilaamattomuutta. Osa opiskelijoista 

käy määräaikaisissa ja lyhytaikaisissa töissä, mikä lisää heidän epäsäännöllistä elämäntyyliään ja tuonee 

näin sattumanvaraisuutta heidän median kulutukseensa. Lisäksi opiskelijoilla on usein löyhä side 

yhteiskuntaan ja paikkakuntaan, mikä ei paranna maakuntalehden asemaa opiskelijan hankintojen 

prioriteettilistalla. Opiskelijat ovatkin tyypillisiä muuttajia. Valtaosa heistä hakee opiskelemaan useaan 

paikkaan, jolloin sijoittuminen tietylle paikkakunnalle ratkeaa sattumanvaraisesti. Nuorison 

elämänvalintoja ei aina välttämättä ohjaa tarkka suunnitelmallisuus. Todennäköisesti he myös 

suhtautuvat lyhytjänteisesti tai etäisesti opiskelijapaikkakuntansa kiinteisiin instituutioihin, jollaisena 

paikkakunnalla ilmestyvää seitsenpäiväistä sanomalehteä voidaan pitää. (Hujanen 2000, 51, 109; 

Hujanen 2007, 66.) 

 

Hujasen mukaan opiskelijoiden ”sinkkuelämä” lisää elämän epäsäännöllisyyttä, kun kotiin aamuisin 

tilattava lehti taas edustaa uomiinsa asettuneen elämän yhtä tukipuuta. (Hujanen 2000, 81, 107.) 

Sinkkuelämän lisäksi nuoria vieraannuttaa sanomalehdestä se, ettei se tunnu kuuluvan heidän arkeensa. 

Keskeinen selittäjä tälle ilmiölle on, että sanomalehden ei-tilaajan elämänsisältö ja kiinnostuksen kohteet 

eivät kohtaa lehden tarjoamia sisältöjä. Lehteä lukematon ihminen elää yleensä käytännönläheisesti. Hän 

pärjää ilman lehteä ja saa tarvitsemansa tiedon, hyödyn sekä ajanvietepaketin televisiosta, jonka 

suosituin kanava ei-tilaajien parissa näyttää olevan viihteellisesti profiloitunut mainoskanava MTV3. 

(Hujanen 2000, 156.) 
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5 MONTA SYYTÄ KÄYTTÄÄ MEDIAA 
 
 

Jokaisella mediankäyttäjällä on syynsä siihen, miksi tarttua johonkin lehteen tai katsoa vaikkapa tiettyä 

kanavaa. Joskus mediavalinnat ovat tietoisia, toisinaan valinta tehdään tahattomasti. 

 

Kysymys siitä, ”mitä ihmiset tekevät medioilla”, on kiinnostanut mediapsykologista tutkimusta viime 

vuosina yhä enemmän. Aiempi ”mitä mediat tekevät ihmisille” -ajattelu on saanut väistyä aktiivisesti 

ajattelevan mediakäyttäjän tieltä. Median käyttö on ainakin jossain määrin valikoivaa ja aktiivista. 

Mustosen mukaan medialla on hyvin tärkeä rooli sosiaalistajana eli arvojen ja asenteiden siirtäjänä. 

Media sosiaalistaa eniten niillä elämänalueilla, joilla mediakäyttäjällä on vähiten omaa kokemusta ja 

tietoa. Jos sosiaalistajia on monia, vaikutus vain vahvistuu. (Mustonen 1997, 207−208.) 

 
 

5.1 Käytöllä on tarkoituksensa ja syynsä 
 

Ensimmäinen joukkoviestinnän vaikutuksia yleisöön tutkinut tutkimussuuntaus oli MCR-perinne. 1930-

luvulla Yhdysvalloissa alkuunsa saaneen Mass Communication Researchin kiinnostus kohdistui 

yksilöihin vaikuttamiseen lyhyellä aikavälillä. MCR-perinteessä tutkittiin erityisesti vastaanottajien 

asennemuutoksia. (Kunelius 2003, 133−134.) 

 

Rosengren, Wenner ja Palmgreen loivat olettamuksen aktiivisesta yleisöstä: jos yleisön jäsenet valitsevat 

useiden erilaisten media- ja ei-media-vaihtoehtojen välillä omien tarpeidensa mukaan, heillä täytyy olla 

jonkinlainen käsitys vaihtoehdoista, jotka täyttävät heidän tarpeensa. (Rosengren, Wenner, Palmgreen 

1985, 22.) 

 

MCR-perinne oikeastaan murentui käyttötarkoitustutkimuksen myötä. Mediatutkimuksessa puhutaan 

käyttötarkoitustutkimuksen ohella myös käyttösyytutkimuksesta3, joka lehdistön kohdalla tarkastelee 

yksinkertaistaen sitä, mistä syystä ihmiset lukevat lehtiä ja mitä käyttötarkoitusta ne palvelevat. Kun 

tutkimuksissa oli voittopuolisesti kysytty, mitä viestintä tekee ihmisille, ryhdyttiin 

käyttötarkoitustutkimuksen innoittamana kysymään enemmänkin, mitä ihmiset tekevät viestimillä. 

Käyttötarkoitustutkimuksissa keskeinen käsite on ollut tarve, ja toisaalta viestimen funktio. (Hujanen 

2000, 10.) 

                                                 
3 englanniksi uses and gratifications 
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Käyttötarkoitusmallin mukaan joukkotiedotusvälineen käyttöä tutkitaan viestin vastaanottajasta käsin. 

Lähtökohtana on se, että joukkotiedotusvälineen kuluttaja valitsee tietoisesti ja perustellusti käyttämänsä 

välineen tarjolla olevista kanavista ja sisällöistä. (McQuail 1996, 318.) Käyttäjä valikoi mediasisältöjä 

omien tarpeidensa pohjalta tehden tekstille ja tarinalle mitä itse haluaa. Motiivit suuntaavat 

mediavalintoja ja edelleen medioiden vaikutuksia. (Mustonen, 2001.) 

 

Tutkittaessa, mitä ihminen tekee medialla, on lähtökohtana aktiivinen ihminen, joka tekee 

mediavalintoja omien tarpeidensa pohjalta. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat tällöin 

mediankäyttötarkoitukset ja motiivit. Näitä kysymyksiä selvitetään muun muassa 

käyttötarkoitustutkimuksella. 1960-luvulla arvosteltiin aikaisempia joukkoviestinnän malleja siitä, että ne 

perustuivat lähinnä kysymykseen, miten viestimet vaikuttavat yleisöön. Joukkoviestinnän tutkijat 

halusivat tämän lisäksi saada myös vastauksia kysymyksiin, miten vastaanotettua viestiä käytetään ja 

mihin sitä tarvitaan. Tämän ongelmanasettelun pohjalta syntyivät käyttösyy- ja käyttötarkoitusmallit, 

joiden tarkoituksena on tutkia muun muassa miksi yleisö lukee lehtiä, katsoo televisiota tai kuuntelee 

radiota. (Hujanen 2000, 13.) 

 

Median käyttötarkoitus- tai käyttösyytutkimus ottaa huomioon merkitysten muodostamisen 

yksilöllisyyden: vastaanottaja valikoi mediasisältöjä omien tarpeidensa pohjalta ja tekee tekstille tai 

tarinalle mitä haluaa. Motiivit suuntaavat mediavalintoja ja edelleen median vaikutuksia. (Mustonen 

1997, 210.) 

 

Käyttösyytutkimuksessa on löydetty erilaisia motiiveja käyttää mediaa. Motiiveja ovat muun muassa 

emotionaaliset, kognitiiviset ja sosiaaliset motiivit. Sosiaalisiin motiiveihin taas kuuluu esimerkiksi 

parasosiaalisten suhteiden luominen, kuten mediasta saatavat puheenaiheet. (Mustonen 1997, 210.) 

 

Tietoisen valinnan ajatus nojaa yhteen käyttötarkoitustutkimuksen peruslähtökohtaan, jotka Fiske 

(1992) on muotoillut. Yleisö on Fisken mukaan aina aktiivinen. Se ei ota vastaan mitä tuutista kulloinkin 

sattuu tulemaan, vaan se valikoi ohjelmia ja hyödyntää niiden sisältöjä. Toinen peruslähtökohta 

käyttötarkoitustutkimukselle on se, että yleisö valitsee itse ne viestimet ja ohjelmat, jotka soveltuvat sen 

tarpeiden tyydyttämiseen. Eri ihmiset voivat käyttää samaa televisio-ohjelmaa tai sanomalehtiartikkelia 

erilaisten tarpeiden tyydyttämiseen, eivätkä ohjelmien tekijät tai artikkelien kirjoittajat ole välttämättä 

selvillä näistä käyttötarkoituksista. Kolmantena lähtökohtana on oletus siitä, etteivät viestimet ole 

ainoita tarpeentyydytyksen välineitä. Neljäs perusolettamus on, että ihmiset ovat joissakin tapauksissa 

tietoisia omista eduistaan ja vaikuttumistaan, tai heidät voidaan ainakin saada tietoisiksi niistä. Fisken 



 

 37

viides peruslähtökohta käyttötarkoitustutkimukselle on joukkoviestimien kulttuuristen merkitysten 

arvoasetelmien jättäminen omaan arvoonsa. 

 

Käytännön tasolla käyttötarkoituksen luokittelussa Fisken (1992, 201) mukaan varsin tyypillisiä ovat 

McQuailin neljä luokkaa, jotka ovat rentoutuminen, henkilökohtaiset suhteet, oma identiteetti ja 

tiedonhankinta. Rentoutuminen viittaa tarpeeseen paeta arjen rutiinien ja ongelmien keskeltä sekä 

tunteiden laukaisemiseen. Henkilökohtaisilla suhteilla sen sijaan viitataan puolestaan sosiaaliseen 

kanssakäymiseen muiden henkilöiden kanssa, sillä mediavälineet tarjoavat seuraa ja antavat 

keskustelunaiheita. ”Oma identiteetti” -luokka viittaa tarpeisiin vertailla omia kokemuksia, puntaroida 

todellisuutta ja vahvistaa arvoja. Näiden lisäksi käyttösyynä voi olla tiedonhankinta, jota usein pidetään 

itsestään selvänä mediavälineen käyttötarkoituksena. 

 

Käyttösyymallin mukaan joukkoviestinnän seuraaja etsii joukkoviestimestä hyötyä ja palkkioita; 

lehdenlukija saa jonkin palkkion lukemastaan uutisesta. Käyttäjän saama hyöty voi olla aineellista tai 

aineetonta. Aineellinen hyöty voi olla esimerkiksi sanomalehdessä nähty alennusmyynti-ilmoitus, jonka 

johdosta lukija ostaa tuotteen. Aineeton hyöty voi olla tiedon saaminen työpaikalla tapahtuvaan 

viestintään. Tällainen hyöty on sosiaalista hyötyä. Palkkiot puolestansa voivat olla välittömiä tai 

viivästyneitä. Välitön palkkio on esimerkiksi huumorin tarjoama mielihyvä. (Fisken 1992, 201.) 

 

MCR-perinnettä on murtanut myös merkityksen paradigmaa ilmentävä reseptio- eli 

vastaanottotutkimus, jonka voi yksinkertaistaen todeta tarttuvan sanomalehden asemaan ja merkityksiin 

ihmisen arkipäivässä. Kansainvälinen vastaanottotutkimus on suuntautunut yhä enemmän ”kulttuurisen 

kulutuksen” selvittämiseen. Tiedotusvälineiden käyttö ymmärretään yhdeksi kuluttamisen muodoksi, 

jonka rinnalla kulkevat esimerkiksi ruokailutottumukset, vaatevalinnat, kotien kalustaminen tai 

harrastukset. Tällöin joudutaan tarkastelemaan yleisesti tiedotusvälineiden merkitystä lukijoiden 

elämäntavassa. Vastaanottotutkimuksissa on selvitetty nimenomaan, kuinka tiedotusvälineiden tekstit 

nivoutuvat osaksi perhe-elämää, ja miten erilaiset ihmiset lukevat ohjelmiin erilaisia merkityksiä. 

(Hujanen 2000, 10.) 

 

 

5.2 Motiivit median käyttöön 
 

Yksinkertainen tiivistys ihmisten mediatarpeista on kolmen päämotiivin malli, jossa motiiviryhmiä ovat 

emotionaaliset, kognitiiviset ja sosiaaliset motiivit. Esimerkiksi television katselussa sosiaalisia motiiveja 
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ovat esimerkiksi ”tv-ystävien” luominen, puheenaiheiden saaminen ja seuran vuoksi katselu. (Mustonen 

2001, 13.) 

 

Toinen tapa jaotella mediakäyttöä on jakoon välineellisiin ja rituaalisiin motiiveihin. Rubinin (1984) 

mukaan median ritualistinen kulutus on valikoimatonta ja tapahtuu tavan ja ajankulun vuoksi. 

Välineellinen käyttö taas on yleensä päämäärätietoista ja pohjautuu tiedonhaluun. Medialla on tärkeä 

rooli myös identiteettien rakentajana. Erityiset nuoret ammentavat mediasta paljon aineksia 

rakentaakseen minäkuvaansa käyttämällä hyväkseen muiden ihmisten tapoja ajatella ja toimia. Näin 

nuori peilaa omaa minäkuvaansa viestinten henkilökuvastoon. (Mustonen 1997, 210.) 

 

Huolimatta eri luokituksista kaikki motiivit ovat kuitenkin läheisesti yhteydessä toisiinsa. 

Käyttösyyteoria olettaa, että psykologiset tarpeet muokkaavat motivaation laatua ja mediavalintojen 

suuntaa. Käyttösyyteoria on yksilökeskeinen, sillä se ei pane paljon painoa mediasisällöille – voihan 

teorian mukaan sama sisältö vastata hyvin erilaisiin tarpeisiin. Teorian painotus on myös kognitiivinen, 

koska se olettaa ihmisten tiedostavan motiivinsa. Näin se jättää huomioimatta tarpeemme, joita emme 

tiedosta. (Mustonen 1997, 210.) 

 

 

5.3 Aktivaatiomalli 
 

Median käytön aktivaatiomalli (esim. Donohew ym. 1980) ottaa huomioon myös median käytön 

biologisen perustan ja tiedostamattomat motiivit. On havaittukin, että tilannetekijöiden lisäksi myös 

fysiologinen vireystaso suuntaa median käyttöä (ks. Zuckerman & Litle, 1986; Rowland ym., 1989) 

Optimaalinen eli sopivin vireyden perustila ja siitä johtuva elämyshakuisuus vaihtelee yksilöittäin. Joku 

saattaa pystyä keskittymään täysipainoisesti sanomalehden lukemiseen aamusta alkaen, toinen taas 

raahautuu sängystä lähes suoraan töihin. (Mustonen 1997, 211.) 

 

Tarvekeskeisenä näkemyksenä aktivaatiomalli tulee lähelle käyttösyy- ja tasapainoteorioita. Se ottaa 

huomioon myös tiedostamattomat motiivit ja valottaa pysyvien, tilanteesta riippumattomien tarpeiden 

osuutta mediasuhteessa. Aktivaatiomalli on muita suppeampi siinä, että se keskittyy vain yhteen 

motivaatioalueeseen, kun muut teoriat painottavat useiden motiivien yhteispeliä. Vaikka aktivaatiomalli 

selittää mediavalintoja pysyvien piirteiden avulla, se ei ole ristiriitainen mielialan hallinta -näkemyksen 

kanssa; ovathan mielialat osittain yhteydessä pysyviin persoonallisuuden piirteisiin (Hepburn & 

Eysenck, 1989; Williams, 1989; ks.Mustonen 1997, 213.) 
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Mustosen tutkimuksen mukaan mediavalinnat ovat suhteellisen pysyviä, joten ne riippuvat muustakin 

kuin tilanteesta ja vireystasosta. Persoonallisuuden peruspiirteet kuitenkin ohjaavat jossain määrin sitä, 

miten ja millaista mediaa käytetään. Televisio-ohjelmia tutkineen Mustosen mukaan suorat yhteydet 

osoittavat, että introvertit miehet ja naiset sekä jännityshakuiset ja aggressiiviset (ei-sovinnolliset) miehet 

valikoivat usein toiminta- ja kauhufilmejä. Vähäinen avoimuus (konservatiivisuus) ennakoi sekä miesten 

että naisten kiinnostusta urheiluohjelmiin. Lisäksi sovinnollisuus (naisilla) ja ekstroversio (miehillä) 

suuntasivat urheiluohjelmien katselua. Naisilla tunnollisuus johti musiikkiohjelmien katsomiseen, ja 

miehillä vähäinen avoimuus suuntasi huumori-/viihdeohjelmien katsomista. (Mustonen 1997, 213.) 

 

Median käyttösyytutkimukset osoittavat, että ihmiset valitsevat mediasisältöjä ainakin osittain aktiivisesti 

ylläpitääkseen psykologista hyvinvointiaan. Yhteydet persoonallisuuden piirteiden ja mediankäytön 

välillä sekä erityisesti jännityshakuisuuden piirteiden ja mediakäytön välillä sekä erityisesti 

jännityshakuisuuden osuus elämyksiä tarjoavien ohjelmien valinnassa antoi tukea myös mediankäytön 

aktivaatiomallille. Näin tv-ohjelmien valikoiva katselu voi toimia psykologisena puolustusmekanismina 

yksilön pyrkiessä hyvinvointinsa lisäämiseen. Kaikki median käyttötavat eivät tietenkään edistä ihmisten 

hyvinvointia. (Mustonen 1997, 215−216.) 

 

Mustonen väittääkin ohjelman olevan suosittu siksi, että se vastaa todellisiin yleisinhimillisiin 

perustarpeisiin. Hänen mukaansa mediat hyödyntävät jo olemassa olevia tarpeita, kuten turvallisuutta, 

hyväksytyksi tulemista ja elämyksiä. Myös esitystavalla on väliä: tarina avautuu vain harvoille, jos se on 

liian avoin tai symbolinen. (Mustonen 1997, 216.) 

 
 

5.4 Nuorten mediakäytön muutokset 

 
Tarkastelen tässä alaluvussa hieman tarkemmin sitä, miten nuoret ja nuoret aikuiset mediaa käyttävät ja 

miten mediakäyttö on muuttunut viime vuosien aikana. 

 

 

5.4.1 Nuoret ja kotiin tilatut sanomalehdet 

 
Sanomalehtien liitto selvittää säännöllisin väliajoin nuorten mediankäyttöä teettämällä 

Taloustutkimuksella nuorten mediakäyttötutkimuksen. Marraskuussa 2004 ilmestyi järjestyksessään 
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kahdeksas nuorison mediakäyttötutkimus. Vaikka nuorison mediakäyttötutkimus selvittää 12–20-

vuotiaan nuorison mediakäyttöä, antaa se jonkinlaisia viitteitä nuorten mediakäytön muutoksista myös 

tähän työhön. Osa yliopisto-opiskelijoistahan kuuluukin tähän ikäryhmään: nuorimmat vasta 

ylioppilaaksi päässeet opiskelijat.  Kaiken kaikkiaan opiskelijaikäisiä, parikympin ylittäneitä nuoria 

aikuisia ei oikeastaan ole mediankäyttäjinä tutkittu. Aiemmin nuorison mediakäyttötutkimukset on 

julkaistu vuosina 1982, 1985, 1991, 1999 ja 2001. (Taloustutkimus: Kahdeksas valtakunnallinen 

nuorison mediakäyttötutkimus 2004, 6.) Mediakäyttötutkimukset tehdään siis muutaman vuoden välein. 

 

Kahdeksannen valtakunnallisen nuorison mediakäyttötutkimuksen henkilökohtaiset haastattelut on 

tehty 20.9.–17.10.2004 välisenä aikana. Tutkimukseen haastateltiin 515 nuorta. Tutkimus vie omaa 

työtäni harhaan siinä mielessä, että 78 prosenttia tutkimukseen vastanneista nuorista asuu vielä 

vanhempien luona ja vain 15 prosenttia asuu omassa taloudessa, asuntolassa tai solussa. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004, 10.) Suurin osa yliopisto-opiskelijoista kuitenkin oletettavasti asuu omassa 

kodissaan. Tähän tutkimukseen vastanneiden opiskelijoiden asumismuotoa selvitetään tarkemmin 

analyysiluvussa, jossa käsitellään tutkimukseeni vastanneiden taustatietoja. 

 

72 prosenttia mediakäyttötutkimuksen kyselyyn vastanneista nuorista kertoo, että kotiin tulee jokin 

sanomalehti. Tutkimuksen mukaan lehdettömien talouksien lukumäärä on jatkanut kasvuaan 1990-

luvun puolenvälin ja lopun tilanteeseen verrattuna. Vuonna 2004 lehdettömiä talouksia oli vastanneiden 

joukosta 27 prosenttia. Viime vuoden tulokset osoittavat, että lehdettömien talouksien osuus on hieman 

nousussa. Muutosta vuoteen 2001 on noin 3 prosenttiyksikköä. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 

2004, 13.) 

 

Muualla kuin vanhempien luona asuvista nuorista vain 34 prosentille vastaajista tulee lehti. (Nuorison 

mediakäyttötutkimus 2004, 15.) Kotona asuvien nuorten talouksiin tulee lehti sitä suuremmalla 

todennäköisyydellä, mitä paremmassa asemassa vanhemmat ovat. Eniten lehtiä tilataan yrittäjien, 

johtavassa asemassa olevien ja toimihenkilöiden perheisiin. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 

13.) Tästä voi vetää sellaisen johtopäätöksen, että itsenäisesti asuvien nuorten lehden tilaamiseen 

vaikuttaa paljon tilaushinta, jos vanhemmistakin tilaajista suurin osa on hyvin toimeentulevia. 

 

12−20-vuotiaiden suomalaisnuorten joukossa sanomalehdettömien talouksien osuus vuonna 1995 oli 

18 prosenttia. Vuoteen 1999 mennessä 12−20-vuotiaista nuorista jo 24 prosenttia asui taloudessa, johon 

ei tilattu mitään sanomalehteä. Lehdettömyys nuorten keskuudessa yleistyi edelleen 2000-luvulla, sillä 
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vuonna 2004 jo 27 prosenttia eli liki joka kolmas suomalaisista nuorista asui sanomalehdettömässä 

kodissa. (Hujanen 2000, 12.) 

 

Iän mukaan jaoteltuna 18–20-vuotiaiden nuorten talouksiin tulee lehtiä huomattavasti harvemmin kuin 

nuorempien talouksiin. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 15.) 18–20-vuotiaat nuoret asuvat 

todennäköisimmin omissa talouksissaan, joten lehden tilaamatta jättäminen selittynee ainakin osin näillä 

seikoilla. 

 

Lääneittäin eniten lehtiä tilataan Länsi-Suomen läänissä (80% kotitalouksista) ja Itä-Suomen läänissä 

(79% kotitalouksista). Pirkanmaa kuuluu Etelä-Suomen lääniin, jossa lehtiä tilataan vähiten kaikista 

lääneistä (65% kotitalouksista). (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 15.) 

 

 

5.4.2 Mitä sanomalehtiä nuorille tulee kotiin? 
 

Nuorison mediakäyttötutkimus kysyy nuorilta myös sitä, mikä lehti heille tulee kotiin. Useimmin 

vastauksissa mainitut lehdet ovat Helsingin Sanomat, Kaleva, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, 

Turun Sanomat, Aamulehti, Ilkka, Karjalainen ja Maaseudun Tulevaisuus. Edellä mainitut lehdet ovat 

siinä järjestyksessä kuin niiden prosenttiosuus tilauksista on vuoden 2004 mediakäyttötutkimuksessa. 

Etelä-Suomen läänin heikko tilaajaprosentti näkyy myös nuorten vastauksissa. Kärjessä porskuttavat 

muiden läänien maakuntalehdet ja valtakunnallinen Helsingin Sanomat. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004, 18.) 

 

Aamulehteä tilaavien kotitalouksien määrä nuorten vastauksissa on ailahdellut melkoisesti. Vuosien 

1982 ja 1991 välillä tilausprosentti on pysynyt suunnilleen samana, 8–9 prosenttia. Ensimmäiset 

notkahdukset olivat vuosien 1995 ja 1999 Nuorison mediakäyttötutkimukset, jolloin vastaajista vain 5 

(1995) ja 4 (1999) prosenttia ilmoitti tilaavansa Aamulehteä. Vuonna 2001 tilaajien määrä oli taas 8 

prosenttia, mutta uusimmassa tutkimuksessa Aamulehden tilaaminen tuli taas alaspäin. 2004 3 

prosenttia Nuorison mediatutkimuksen vastaajista ilmoitti tilaavansa Aamulehteä. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004, 18.) 

 

Pienempien lehtien kohdalla erot johtuvat siitä, että haastattelupaikkakunnat vaihtelevat eri vuosina, 

(Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 17.) mutta Aamulehti on Suomen toiseksi suurin 7-

päiväinen päivälehti, joten tällainenkaan syy ei selitä tilaamisen laskua. 



 

 42

Muiden lehtien tilaaminen ei ole vaihdellut yhtä suuresti. Esimerkiksi Helsingin Sanomien 

prosenttiosuus vastanneiden nuorten kotitalouksista on liikkunut 21 prosentin ja 28 prosentin välillä. 

Suurin hyppäys Helsingin Sanomien vaihtelussa on ollut vuonna 1988, jolloin 33 prosenttia vastaajista 

ilmoitti tilaavansa valtakunnan päälehteä. Viimeisen kuuden vuoden aikana Helsingin Sanomien 

tilaajamäärä on vaihdellut 21 prosentista 23 prosenttiin kaikista vastaajista. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004, 18) 

 

 

5.4.3 Nuorten sanomalehtien lukeminen eri viikonpäivinä 
 

Noin kaksi viidestä tutkimukseen vastanneesta lukee sanomalehtiä vähintään joka päivä. Vähintään 

yhtenä arkipäivänä maanantaista perjantaihin lehtiä lukee kolme neljäsosaa vastaajista. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004, 24) 

 

Sanomalehtiä lukevien nuorten määrä on laskenut tasaisesti vuosien 1985 ja 1999 välillä. Vuodesta 1999 

vuoteen 2001 arkilukeminen kuitenkin jopa hieman kasvoi. Uusimpien tutkimustulosten mukaan 

nuorten lukeminen on kääntynyt jälleen laskuun, erityisesti kaikkein nuorimpien vastaajien (12–14-

vuotiaat) ja  poikien joukossa. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 24) 

 

Lehden tilaamisella on selvä yhteys lehden lukemiseen. Niistä nuorista, joille lehti tulee kotiin, lukee 

sanomalehteä joka päivä hieman alle puolet. Sen sijaan niistä, joille ei lehteä tule, lukee lehteä joka päivä 

vain noin joka kymmenes vastaaja. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 24) Toisin sanoen kotiin 

tilattu lehti helpottaa lehden ”saavuttamista” ja näin ollen myös siihen tarttumista. Nuorten lehtien 

lukemiseen vaikuttaakin varmasti eräänlainen ”helppous”. Lehteä on erityisen helppo lukea, kun se tulee 

kotiin ja sitä voi silmäillä koska haluaa. Helpointa lehden lukeminen on silloin, kun asuu vanhempien 

luona kotona, eikä tarvitse itse välittää kalliista tilausmaksuista. 

 

 

5.4.4 Sanomalehden lukemiseen käytetty aika 
 

Uusin tutkimus osoittaa, että nuoret käyttävät arkisin ja viikonloppuisin sanomalehtien lukemiseen 

keskimäärin saman verran aikaa kuin edellisen Nuorison mediakäyttötutkimuksen aikaan vuonna 2001. 
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Arkisin lehteä luetaan keskimäärin 15 minuuttia, lauantaisin 20 minuuttia ja sunnuntaisin 20 minuuttia. 

(Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 27)  

 

Jos nuori lukee lehteä joka päivä, hän käyttää lehden lukemiseen viikossa aikaa keskimäärin noin tunnin 

ja 55 minuuttia eli hieman alle kaksi tuntia. Risto Kuneliuksen mukaan suomalaiset käyttävät 

aikakauslehtien ja sanomalehtien lukemiseen 40 minuuttia päivässä. Päivässä suomalainen kuluttaa 

joukkoviestintää seitsemästä kahdeksaan tuntia, josta televisionkatselu lohkaisee yli kolmanneksen. 

(Kunelius 2003, 104.) Siis pelkästään televisionkatseluun kuluu keskivertosuomalaiselta 50 minuuttia 

enemmän päivässä kuin nuori käyttää lehden lukemiseen koko viikon aikana. Samantapaisen tuloksen 

on saanut myös Nuorten mediakäyttötutkimus 2004. Tavallisena arkipäivänä nuoret katsovat televisiota 

noin 1,5 tuntia päivässä (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 41.) eli vain 25 minuuttia 

vähemmän kuin sanomalehden lukemiseen käytetään koko viikon aikana. Televisionkatseluaika on 

kuitenkin vähentynyt hieman vuodesta 2001 niin arkisin kuin viikonloppuisinkin. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004,  41.) 

 

Sen sijaan radiosta ei näytä olevan sanomalehden suureksi uhkaajaksi. Tavallisena arkipäivänä nuoret 

kuuntelevat radiota vajaat puoli tuntia päivässä. Kuunteluaika on lyhentynyt muutamalla minuutilla jo 

vuodesta 1995. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 50.) Radionkuuntelu on ainakin osittain 

taustakuuntelua, jonka ohella voi tehdä muita asioita, kuten koulutehtäviä. (Kunelius 1998, 97.) 

 

Arkipäivisin nuoret lukevat lehteä aamuisin (klo 06–09) ja iltapäivisin (klo 15–18). Aamuisin viidennes 

nuorista lukee lehteä pääasiassa klo 07–08. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 33.) Näyttää 

siltä, että aamulukeminen on vakiintunut myös nuorten keskuuteen. Kolmannes niistä nuorista, joille 

tulee sanomalehti tilattuna kotiin, lukevat lehden arkiaamuisin. Vajaa kolmannes nuorista kuuntelee 

arkiaamuisin myös radiota, ja televisiota katsoo reilu viidennes nuorista. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004, 94.) Lehden kotiin tilaamisella on tässä merkittävä rooli, sillä harva lukisi 

lehteä aamuisin, jos lehdenlukeminen ei liittyisi tiiviisti yhteen aamiaisen nauttimisen kanssa. 

Kuneliuksen mukaan suomalaisten säännöllinen lehtienlukeminen liittyykin ennen muuta kotiinkannon 

vahvaan perinteeseen. (Kunelius 1998, 97.) 

 

Myös lehden lukupaikka näyttää liittyvän tiiviisti yhteen tilaamisen kanssa, sillä Nuorison 

mediakäyttötutkimuksen vastaajat lukevat sanomalehteä pääsääntöisesti kotona. 78 prosenttia vastaajista 

lukee lehteä kotona. Kaikista vastaajista 5 prosenttia lukee lehteä pääsääntöisesti koulussa ja vain 4 

prosenttia ilmoittaa lukevansa sanomalehteä tuttavien, ystävien tai sukulaisten luona. Pääsääntöisen 
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lukemisen lisäksi lehteä luetaan koulussa, kahvilassa, ravintolassa, julkisessa kulkuvälineessä tai 

työpaikalla. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 36.) 

 

Nuorison mediakäyttötutkimuksen mukaan vastaajan ikä ja asuinpaikka vaikuttavat sanomalehden 

pääsääntöiseen lukemiseen kotona tai koulussa. Tutkimuksen vanhimmat vastaajat (18–20-vuotiaat) 

sekä ne, jotka eivät asu enää vanhempien luona, lukevat keskimääräistä useammin lehden koulussa kuin 

kotona. Samankaltainen tilanne on myös niillä nuorilla, joiden talouteen ei tule sanomalehteä. He 

lukevat muita useammin sanomalehden tuttavien, ystävien tai sukulaisten luona. (Sanomalehtien 

liitto/Taloustutkimus 2004, 36) Voidaan siis ajatella, että yliopisto-opiskelijoistakin suuri osa saattaa 

silmäillä jotakin sanomalehteä yliopistolla, vaikkei kotiin mitään lehteä tilattuna tulekaan. Sanomalehden 

asema nuorten elämässä näyttää olevan vahva, sillä sanomalehteä pyritään kuitenkin lukemaan jossain, 

jos lehteä ei ole mahdollista tilata kotiin. 

 

 

5.4.5 Eri tiedotusvälineiden arvostaminen 
 
Nuorten mediakäyttötutkimuksen 2004 mukaan televisio on nuorille tärkein tiedotusväline. Televisio on 

kuitenkin menettänyt asemaansa tärkeimpänä tiedotusvälineenä verrattuna vuoden 2001 tutkimukseen. 

Internet on ohittanut tärkeydessään radion ja television. Nuoret arvostavat internetin mediasta toiseksi 

tärkeimmäksi. Tutkimuksen mukaan suuntauksesta voi päätellä, että TV:n pitkään jatkunut valta-asema 

on selvästi uhattuna ja on paljon mahdollista, että internet ohittaa TV:n nuorten arvostetuimpana 

tiedotusvälineenä pian. 

 

Vasta seuraavilla sijoilla eli kolmantena ja neljäntenä nuorten tiedotusvälineiden arvostusasteikossa 

tulevat radio ja sanomalehdet. Radion arvostus on jälleen nousemassa, mutta sanomalehtien alamäki 

jatkuu. Sanomalehtien arvostus on lähtenyt jälleen laskuun vuosien 1999–2001 nousun jälkeen. 

(Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 57.) 

 

Vasta seuraavilla sijoilla eli kolmantena ja neljäntenä nuorten tiedotusvälineiden arvostusasteikossa 

tulevat radio ja sanomalehdet. Radion arvostus on jälleen nousemassa, mutta sanomalehtien alamäki 

jatkuu. Sanomalehtien arvostus on lähtenyt jälleen laskuun vuosien 1999–2001 nousun jälkeen. 

(Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 57.) Sanomalehtien yleinen arvostuksen lasku ei voi olla 

vain yhden sanomalehden aiheuttamaa, vaan suuntaus on kansallinen. Nuoret arvostavat ilmeisen paljon 

muun muassa reaaliaikaista tiedonvälitystä, jota internet voi tarjota, mutta sanomalehti ei. Tottumus 
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sanomalehden lukemiseenkaan ei tee lehdestä kiinnostavampaa, jos saman uutisen on voinut jo 

edellisenä iltana lukea internetistä ja nähdä televisiossa. 

 

Muut lehdet, kuten aikakauslehdet ja ilmaislehdet, ovat arvostuksessa pysyneet suunnilleen samassa 

tasossa kuin vuosina 1999 ja 2001. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 57.) 

 

Nuoret laittoivat tiedotusvälineet samaan järjestykseen myös kysyttäessä tiedotusvälineiden mieluisuutta. 

Televisio on mieluisin väline, sanomalehti neljänneksi mieluisin internetin ja radion jälkeen. 

(Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004,  59.) 

 

 

5.4.6 Eri aihealueiden lukeminen sanomalehdistä 
 

Kuten aiemmissakin Nuorison mediakäyttötutkimuksissa on huomattu, nuoret lukevat kaikkein 

säännöllisimmin sanomalehdestä radio- ja tv-ohjelmat sekä sarjakuvat. Sama tulos toistui vuoden 2004 

käyttötutkimuksessa. Pelkästään ”hömppäaiheet” eivät kuitenkaan riitä nuorille, vaan he seuraavat 

lehdestä myös oman paikkakunnan uutisia sekä rikos- ja onnettomuusuutisia. Nuoret lukevat 

toimituksellisesta aineistosta säännöllisesti myös viihteellisiä juttuja, kotimaan uutisia, urheilu-uutisia, 

radio- ja tv-arvosteluja ja esittelyjä sekä nuorten sivuja. Kaikkein harvimmin nuoret seuraavat kirkollisia 

uutisia, maatalousuutisia sekä yritys- ja talousuutisia. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 61.) 

 

Erilaisten uutisten lukeminen näyttää kasvavan iän karttuessa. Tytöt ovat poikia kiinnostuneempia 

paikallisista uutisista, kulttuuriuutisista sekä kouluun ja opiskeluun liittyvistä uutisista. Poikia taas 

kiinnostavat urheilu-uutiset ja teknologiaan liittyvät jutut. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 

61.) 
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6 MIKSI YLEISÖ ON MEDIALLE TÄRKEÄ? 
 

 

Aiemmin käsittelemieni nuorisotutkimusten, mediakäyttötutkimusten ja markkinatutkimusten lisäksi on 

hyödyllistä pohtia sitä, miksi sanomalehdet oikeastaan ovat niin huolestuneita yleisöjen katoamisesta. 

Media kilpailee käyttäjiensä ajasta. Kuinka hyvin sanomalehti pärjää tässä kilpailussa? Kuinka suuren 

osan yleisö tuo tiedotusvälineiden kokonaisrahoituksesta? Miten menee Suomessa? Entä muualla 

maailmassa? 

 

Risto Kunelius kuvaa joukkoviestinnän perusmekanismiksi kahta tuotekiertoa, jolloin 

joukkoviestintäyritys toimii kaksilla markkinoilla. Ensimmäisellä kierrolla tarkoitetaan 

joukkoviestintäyritystä, jonka tuote on sanoma. Sanoma voi olla vaikkapa lehti, ohjelma tai kanava. Tätä 

sanomaa yritys markkinoi yleisöille − ja erityisesti yleisön mauille, tarpeille ja haluille. Yleisö maksaa 

tuotteesta yritykselle ostamalla lehden, kirjan tai maksullisen tv-kanavan. Kierron toinen puoli alkaa 

tuotteesta, joka tuottaa yleisönsä. Yleisön huomio on joukkoviestinnän toisen kierron tuote, jonka 

joukkoviestintäyritys voi sitten myydä mainostajille. Journalismin kaupallistuttua ja elämän muututtua 

entistä kulutuskeskeisemmäksi toisesta kierrosta on tullut elintärkeä journalismille. (Kunelius 2003, 80.) 

Tiivistäen sanottuna lehtitaloissa täytyy miettiä entistä tarkemmin, millaista sisältöä tuotetaan, jotta 

saadaan yleisö kiinnostumaan tuotteesta ja maksamaan siitä. Kun yleisö saadaan ”koukkuun”, voi 

yleisöjä alkaa kauppaamaan mainostajille. Lennart Weibull (2003, 13) muistuttaakin, että on hyvä erottaa 

sanomalehti yrityksenä ja sanomalehti painotuotteena, kun mietitään miten sanomalehdistö on 

säilyttänyt asemansa mediamarkkinoilla. 

 

Etteman ja Whitneyn (1994) mukaan tarkkaan tutkitut yleisöt, jotka myydään mainostajille, jakautuvat 

erilaisiin segmentteihin ja erikoistumisalueisiin, joiden toiveet tunnetaan hyvin. Mediatalo voi myydä 

ulospäin myös hypoteettisia yleisöjä, joiden kiinnostuksenkohteita, sopivuutta ja tarpeellisuutta 

suojellaan. (Ettema ja Whitney 1994, 5−6.) Tällainen hypoteettinen yleisö voisi olla esimerkiksi 

opiskelivat nuoret aikuiset. 

 

Nordenstrengin ja Wiion mukaan painoviestintä Suomessa on luonteeltaan samantyyppistä kuin muissa 

teollistuneissa länsimaissa: kustannustoiminta on melkein kokonaisuudessaan yksityisessä omistuksessa. 

Samanlaisia järjestelmiä on muuallakin Euroopassa, esimerkiksi Pohjoismaissa. (Nordenstreng & Wiio 

2001, 15.) 

 



 

 47

 

Suomalainen sanomalehdistö on suhteellisen keskittynyttä. Vain harvoilla paikkakunnilla ilmestyy 

useampia sanomalehtiä kuin yksi. Puoluelehdistö on supistunut lähes näkymättömäksi, kun kaikki lehdet 

pyrkivät puolueettomuuteen. Kaksi suurinta lehtiketjua (SanomaWSOY 25%, Alma Media 17%)  

hallitsevat sanoma- ja paikallislehtien kokonaislevikistä yli 40%. Koko joukkoviestinnän liikevaihdosta 

sanomalehdet nappaavat noin kolmanneksen ja mainonnan tuloista puolet. 1990-luvun lamavuodet 

laskivat sekä levikkejä että ilmoitustuloja, eikä ennen lamavuosia olleeseen aikaan ole ollut enää paluuta. 

(Nordenstreng & Wiio 2001, 16−17.) 

 

Sanomalehden syntyhistoria ja myöhemmät vaiheet kertovat, että sanomalehti on ollut yleensä tietyn 

yhteisön ”oma”. Yhteisön oma tarkoitti Suomessa yleensä yhteistä aatetta, mikä johti 

puoluelehdistöjärjestelmään. Poliittisen puolueen äänenkannattajuuden lisäksi suomalaiset lehdet 

rajautuivat myös alueellisiksi, koska väki laajassa maassa asui hajallaan hankalien kulku- ja 

tietoliikenneyhteyksien takana. Alueellisuudesta huolimatta lehdet olivat hyvin samantapaisia. 

Puoluelehtien sitoutuneisuus kuitenkin hiipui jossain vaiheessa ja seitsenpäiväisistä maakuntalehdistä ei 

enää mikään ollut vuonna 2005 virallisessa linjassaan sitoutunut puolueeseen. (Hujanen 2007, 21− 22.) 

 

Erkki Hujasen mukaan kaupallinen uutisjournalismi sekä lukijalähtöisyys ovat asettaneet suomalaisille 

puoluelehtien perillisille paineita. Niiden rooli mediakentässä elää murrosvaihetta. Kun sanomalehdet 

syntyivät poliittisiksi, niiden identiteetti rakentui poliittiseksi yhtä lailla lukijan identiteetin kanssa. 

Kaupallisessa uutisjournalismissa identiteetit eivät olleet kuitenkaan enää uskottavia: lukijakunnan 

tunne, tieto ja aktiivisuus suhteessa puolueperilliseen lehteen alkoi häilyä. Sanomalehdillä on ollut 

paineita lisätä ihmisläheisiä aihealueita uutissisältöjensä rinnalle, mikä on näkynyt uusina teemasivuina 

sekä liitelehtinä. Paljolti taustalla on vaikuttanut käsitys siitä, että ihmiset kaipaavat identiteettinsä 

rakentamiseksi nimenomaan elämäntyyliin liittyviä juttuja. (ks. Bell&Hollows 2005). Ei-tilaajien 

puheessa teemasivut eivät kuitenkaan nouse voimakkaasti esiin aineistoina, joita he muistaisivat, 

lukisivat tai kaipaisivat nimenomaan sanomalehdestä. (Hujanen 2007, 167.)  

 

Attracting and Retaining Young Readers -raportissa sanotaan suomalaislehdille olevan tyypillistä, että 

niitä myydään pääasiassa vuositilauksina eikä niiden tarvitse liiemmin panostaa myymiseen. Siksi 

suomalaissanomalehdet ovat pääasiassa vakavia, eikä niissä ole sensaatiojuttuja. (WAN 2003, 10.) 
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Erkki Hujanen pohtii, että taloudelliselta kannalta lehtikustantaja on ensi sijassa voittoa tavoitteleva 

organisaatio. Kustannusvoitto syntyy siitä, että kustantaja myy yleisöänsä mainostajalle. Parhaat katteet 

saadaan, kun tavoitetaan mahdollisimman suuri yleisö mahdollisimman pienin kustannuksin. 

Sanomalehdet ovatkin muihin tiedotusvälineisiin verrattuna kuitenkin erikoisasemassa, sillä huomattava 

osa tuloksista tulee yleisön eli lehden lukijoiden tilauksista. Siksi lehtitalot pyrkivät tuottamaan sisältöjä, 

jotka houkuttelevat entistä suurempia yleisöjä jatkuvasti. Hujasen mukaan suurta yleisöä on uskottu 

houkuteltavan jutuilla, jotka on suunnattu uutisiin ja viihteeseen. Tärkeintä on se, että miellytetään 

mahdollisimman monia ja ärsytetään mahdollisimman harvoja. (Hujanen 2000, 16.) 

 

Norjalainen sanomalehtitutkija Sigurd Høst (2001a, 22−24) tiivistää sanomalehdistön uhat 

kolmenlaisiksi. Hän puhuu ensinnäkin ulkopuolelta tulevista uhkista, jotka syntyvät median kilpailusta. 

Toiseksi uhkat syntyvät sanomalehden omasta välineluonteesta, joka voi liittyä hintaan, jakeluun tai 

journalistiseen sisältöön. Høst uskoo lehden perinteiden toimivan oman aikansa, mutta kääntyvän 

tietyssä vaiheessa lehden kehittymisen esteeksi. Lehden itselleen rakentamat konseptit – ensisijassa 

muoto ja sisältö – eivät enää kiinnostakaan lukijoita. Kolmanneksi uhka vaanii yleisössä. Ratkaisevia 

Høstin mukaan ovat muutokset yhteisöissä ja perheen sisällä ja se, miten muutokset vaikuttavat 

sanomalehden merkitykseen yhteisöllisyyden ja identiteetin rakentajina. (Hujanen 2007, 71.) 

 

 

6.1 Onko lukija pelkkä kuluttaja? 
 

Mistä lehti sitten saa yleisönsä? Hujanen painottaa, että lehti kilpailee ihmisten ajankäytöstä. Lehteä 

pidetään kulttuurihyödykkeenä ja ajanvietetuotteena, jonka yleisö ostaa, jos se kokee lehden 

tarpeellisena tiedonsaannin ja viihteenjanon täyttäjänä omassa elämäntyylissään. Ajankäyttö onkin 

uudenlainen kulutusyhteiskuntaan liittyvä kilpailuväline. Aiemmin poliittisesti sitoutuneita lehtiä tilattiin 

aatteen palon takia, mutta nyt lehteä tilataan vain, jos se tyydyttää muunlaisia tarpeita. (Hujanen 2000, 

16.)  

 

Maailmalla median tulevaisuutta arvioiva WANin World Press Trends 2004 muistuttaa, ettei ole 

epäilystäkään siitä, etteivätkö sanomalehdet olisi perinteisinä tiedotusvälineinä paineen alla, kun 

mediakanavien määrä kasvaa ja kuluttajat haluavat antaa aikaansa myös muulle kuin medialle. Tähän 

muutokseen sanomalehtien on sopeuduttava ja toisaalta yritettävä tarjota entistä rikkaampaa 

journalistista sisältöä ja ilmoitusaineistoa yleisöilleen ympäri maailman. Sanomalehti on kannettava 
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väline. Verrattuna elektroniseen ja digitaaliseen mediaan, sanomalehdet ovat kätevämpiä, helposti 

poisheitettäviä, halpoja ostaa ja antaa eteenpäin ja ne ovat sisällöltään rikkaita. (WAN 2004, i.) 

 

Lehtitalot pyrkivät selvittämään lukijatutkimuksilla, millaisia yleisöjä niillä on. Lukijatutkimuksissa 

kiinnitetään huomiota lukijakunnan ominaisuuksiin. Lukijakuntatutkimuksilla etsitään tietoa lehden 

lukijoista (määrä, rakenne jne.) sekä lukijoiden kiinnostuskohteista.  Entistä yksityiskohtaisemmilla 

tutkimuksilla selvitetään yleisen lukijakuntatiedon sijasta lukijakunnan profiileja osastokohtaisesti. 

(Hujanen 2000, 19−20, 23.) Tämä pro gradu on toteutettu tutkimalla myös osastokohtaisia profiileja, tai 

oikeammin sitä, kuinka paljon kyseiseen lukijakuntaan kuuluvat vastaajat lukevat tiettyä osastoa. 

 

Hujanen sanoo tämänkaltaisten lukijatutkimusten suosion perustuvan siihen, että lukijat ja heidän 

roolinsa lehden kehittämisessä oli alkuun unohdettu. Nyt yhä useammin kysytään, mihin lukija lehteä 

tarvitsee ja millaisia sisältöjä hän lehdeltä toivoo. Journalistisen työn kannalta huomio kohdistuukin 

lehden sisällön ja lukijoiden kiinnostuksen kohtaamiseen. Hujasen mukaan lehden osastokohtaisten 

lukijaprofiilien ohella toimituksia kiinnostaa, mitkä aihepiirit ovat luetuimpia. Useimmiten lehtien 

tekemissä lukijatutkimuksissa mainitaan, että lukijat haluavat lehteensä lisää paikallisia asioita. (Hujanen 

2000, 23.) 

 

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen pohti lukijan ja lehden suhdetta 

kolumnissaan 25.1.1998 ja viittasi lukijatutkimuksiin toteamalla, että ”lehden toimitus mittaa erilaisilla 

tutkimuksilla paitsi lukijamääriä myös yleisön suhtautumista lehden sisältöön”. Virkkusen mukaan 

lukijan ja lehden suhde rakentuu ensi sijassa journalistiseen sisältöön, jossa selittävä ja analysoiva 

uutistoiminta muodostavat ”lehdenteon kovan ytimen”. (Hujanen 2000, 24−25.) 

 

Erkki Hujanen on tiivistänyt yleisön suhteen sanomalehteen kahteen eri toimintoon: a) ostopäätökseen, 

b) lukemiseen. Yleisön mediakäyttöä ja sitä kautta yleisön suhdetta sanomalehteen ohjaa tarjonta sekä 

ihmisten arkirutiinit, kiinnostukset ja sosiaalinen elämä. (Hujanen 2000, 156.) Tanskalainen 

tutkimustulos ”melkein lukijoista” on herättänyt pohtimaan, voisiko lehdistä tehdä – ja yleensäkin miten 

sellaisia tuotteita, että kaikki kansalaiset voisivat lukea niitä. Tavoitteet tiivistyvät kahtaalle. 

Sanomalehden on yhtäältä vahvistettava asemaansa mediamarkkinoilla, toisaalta sen on lisättävä 

sisällöillään kiinnostavuuttaan sekä merkittävyyttään ”melkein-lukijoiden” elämässä. (Hujanen 2000, 

160) 
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Kun lehti alkaa kiinnostua liian paljon siitä, kuinka paljon voittoa se tekee, on vaarana, että lehden 

lukijasta tai tilaajasta muodostuukin sanomalehden näkökulmasta pelkkä kuluttaja. Erkki Hujanen kysyy, 

mikä rooli tavallisella ihmisellä on lehden sivuilla, jos hän puuttuu jutuista ja esiintyy pelkästään 

mainosten kohteena sekä kuluttajana? (Hujanen 2000, 162.) Minä taas ajattelen asiaa niin, ettei lukijan 

asemaa paranna yhtään se, että hänet viedään väkisin lehden sivuille tuomaan ”tavisnäkökulmaa”. 

Monesti tavallisen ihmisen näkökulma on journalismissa vain päälle liimattua kiiltokuvamaisuutta, joka 

tehdään siksi, että niin pitää tehdä. En koe, että tällainen tavisjournalismi muuttaisi lukijan osaa 

sanomalehden näkökulmasta yhtään sen ei-kuluttajamaisemmaksi. 

 

 

6.2 Romahtaneet levikit, pienentyneet mainostulot 
 

Maakuntalehtien levikki kasvoi voimakkaasti 1950-luvulta 1980-luvulle. Erityisen voimakasta kasvu oli 

teollisuuspaikkakunnilla, kuten Tampereella. Mutta niin kuin aiemmin on jo mainittu, suomalaisten 

sanomalehtien levikit romahtivat 1990-luvun alussa laman vuoksi. Kehitys on jatkunut edelleen 2000-

luvulla. (Hujanen 2007, 11). Voitaneenkin sanoa, että jotenkin sanomalehden asema on lukijoidensa 

mielissä muuttunut. Potentiaalinen lukija ei koe lehteä niin tarpeelliseksi, että tilaisi sen. (Tommila, 

Salokangas 1998, 252−255.) 

 

Sanomalehdet joutuivat 1990-luvun alun lamavuosina uuteen tilanteeseen myös mainosvälineenä. 

Mainonta joukkoviestimissä supistui lopulta niin voimakkaasti, että ilmoitustulojen osuus sanomalehtien 

tuloista oli 1990-luvun puolivälissä enää 50−55 prosenttia lehdistön kaikista tuloista. Tilaustulojen 

osuus vastaavasti kohosi 45−50 prosenttiin. Vuonna 2003 sanomalehdet saivat tilauksista sekä 

irtonumeroista 44 prosenttia tuloistaan ja ilmoittelusta 56 prosenttia. (ks. Löyttyniemi 1997, 117−199; 

Sauri 2005c). Kehitys merkitsi sitä, että sanomalehdet joutuivat tulonmuodostuksessaan entistä 

riippuvaisemmiksi tilaajistaan, joiden määrä kuitenkin väheni samaan aikaan nopeasti. (Hujanen 2007, 

24.) Sen vuoksi 1990-luku herättikin sanomalehdistön päättäjät miettimään, miten tuloja maksavat 

tilaajat ja lukijat saataisiin kiinnostumaan ja jäämään koukkuun lehteen. Uusien tilaajien saaminen oli 

lehdistölle oikeastaan elintärkeää. (Hujanen 2007, 24, 30.) 

 

Erityisen hyvin oman nahkansa näytti säilyttävän tutkimuskohteeni Aamulehti. Kymmenvuotisjakson 

1995−2005 aikana Pirkanmaan maakuntalehti oli ainoa lehti joka pystyi kasvattamaan levikkiään. 

Aamulehden levikki kasvoi tuona aikana 4,9 prosenttia. Erkki Hujanen kuvaa Aamulehden 
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levikinkehitystä aivan omaksi luvukseen levikkiään kasvattavien neljän seitsemänpäiväisen lehden 

joukossa. (Hujanen 2007, 40.) 

 

Sen sijaan Aamulehdellä näyttää olevan varsin vähän lukijoita levikkikappaletta kohti. Vuonna 2003 

seitsenpäiväisillä sanomalehdillä laskettiin olevan 2,6 lukijaa yhtä levikkikappaletta kohti. Lukijamäärään 

vaikuttaa lehden lisäksi alue, jolla se ilmestyy. Maaseutumaisilla alueilla, joissa on paljon lapsia, yhden 

tilatun lehden äärelle kertyy enemmän silmäpareja kuin sinkkutalouskaupungeissa. (Hujanen 2007, 45.) 

 

 

6.3 Suomi ei olekaan pohjasakkaa 
 

Suomalaiset ovat edelleenkin lukijakansaa, jopa ”lukemisen maailmanmestareita”, kirjoittavat 

Nordenstreng ja Wiio. Jos lasketaan yhteen suomalaisten sijaluvut käytettävissä olevista kansainvälisistä 

lukemisen tilastoista, suomalaisille saadaan huippulukema. Suomalaiset kuuluvat maailman ahkerimpiin 

lehden lukijoihin, mitattiinpa tätä sitten sanoma- ja aikakauslehtien suhteellisena määränä tai 

ilmestyneiden lehden numeroiden suhteena asukasmäärään. Sanomalehtiä tuotetaan Suomessa 

vuosittain noin miljardi kappaletta. Määrä koostuu ilmaislehdet mukaan lukien yli kolmestasadasta 

erinimisestä vuosikerrasta. Varsinaisia päivälehtiä (4–7 kertaa viikossa ilmestyviä) ilmestyy maan eri 

puolilla yli 50, ja näistä 7-päiväisiä on lähes 30. Nämä ovat kansainvälisiä huippulukuja, jos verrataan 

lehtien määrää maan väkimäärään. Nordenstreng ja Wiio muistuttavat, että nuoremmissa ikäluokissa 

lukeminen on tosin hiukan vähentynyt, mutta niin on käynyt myös monissa muissa maissa, esimerkiksi 

USA:ssa ja Englannissa. (Nordenstreng & Wiio 2001, 16.) 

 

Norja, Suomi ja Ruotsi muodostavatkin edelleen sanomalehdistön ominaispiirteiltään oman ryhmänsä, 

joka erottuu muusta Euroopasta sillä, että meillä luetaan lehtiä paljon. Kaikkien sanomalehtien levikin 

tiheys suhteessa asukasmäärään on Euroopan kärkitasoa. (Hujanen 2007, 20.) 

 

Pohjoismaissa lehtien lukeminen ja tilaaminen onkin oikeastaan nähty suorastaan kansalaistaitona ja 

eräänlaisena hyveenä. Näin ei kuitenkaan enää ole, ainakaan tilastojen valossa. (ks. esim. Weibull 2003; 

2005.) Esimerkiksi Ruotsissa voimakkaimmin aamulehtiä lukevien osuus on vähentynyt 15−29-

vuotiaiden nuorten, 30−49-vuotiaiden virkamiesten, työntekijöiden, yksinasuvien ja naisten 

keskuudessa. Jos edelliset ominaisuudet yhdistyvät yhdessä ihmisessä, kaikkein todennäköisimmin 

sanomalehden jättää lukematta nuori, keskimääräisesti koulutettu, yksinasuva toimihenkilö tai 
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työntekijänainen. (Hujanen 2007, 46.) Tämä antaa myös jonkinlaisia viitteitä siitä, miksi yliopisto-

opiskelija ei lue lehteä, jos ei lue. 

 

Suomalaisten päivälehtien yhteenlaskettu levikki on pudonnut neljässä vuodessa 1999 vuoden 2 331 

000:sta 2 243 000:een. Erotusta on 3,8 prosenttia. Suomi on viidentenä keskimääräisen levikin tilastossa, 

jota verrataan aikuisväestön määrään.4 Edelle kiilaavat pohjoismaista Islanti (1.), Norja (2.) ja Ruotsi (4.). 

Japani pitää kolmatta tilaa. (WAN 2004, 12−13.) 

 

Gustafssonin ja Kemppaisen (2002) mukaan Pohjoismaiden media poikkeaa muista Euroopan maista 

siinä, että päivälehdistön asema on hallitsevampi. Päivälehtien asema on vahvin Norjassa, missä 4−7-

päiväisten lehtien levikki on noin 600 kappaletta tuhatta asukasta kohti. Norjalaiset ovatkin tässä 

mielessä maailmanennätyskansa. Suomessa ja Ruotsissa levikki on noin 450 kappaletta tuhatta asukasta 

kohti. Suomessa ilmestyy puolestaan eniten seitsemänpäiväisiä lehtiä. 55 suomalaisesta 4−7-päiväisestä 

sanomalehdestä yli neljännes on joka päivä ilmestyviä. (Gustafsson & Kemppainen 2002, 119.) 

Aamulehden toimintaympäristössä on siis paljon kilpailua. Siitä huolimatta Pirkanmaan maakuntalehti 

on vakiinnuttanut asemansa Suomen toiseksi suurimpana maakuntalehtenä. 

 

Sanomalehtien kulutus näyttää olevan hyvin kulttuurisidonnaista. Levikkiluvut pienenevät, mitä 

etelämmäksi Suomesta lähtee. Kulttuurin lisäksi sanomalehtien lukemisen vaikuttavat myös 

yhteiskunnan rakenne. Jos vertaillaan maantieteellisesti, samalla leveysasteella katolisissa maissa luetaan 

vähemmän lehtiä kuin protestanttisissa maissa. Joidenkin arvioiden mukaan uskonpuhdistus edisti 

lukutottumuksia, kun hyvän protestantin oli oltava lukutaitoinen pystyäkseen lukemaan Raamattua. 

Pohjoismainen sanomalehtihistoria juontaa juurensa yhtä kauas kuin Isossa-Britanniassa ja Manner-

Euroopassa. Kansainvälinen mediakenttä on kuitenkin vaikuttanut suomalaisenkin sanomalehdistön 

kehittymiseen. Lehtikustantamot ovat seuranneet tarkkaan ulkomaisia lehtiä, joista on poimittu aineksia 

ja sisältöjä sekä vaikutteita toimituspolitiikkaan. (Gustafsson & Kemppainen 2002, 120.) 

 

Pohjoismaissa suosituimpia lehtiä ovat yleislehdet, jotka tarjoavat monipuolisen uutisvalikoiman laajalle 

yleisölle. Pohjoismaiset lehdet eivät jakaudu sosioekonomisen aseman mukaan niin kuin brittilehdet. 

Gustafssonin ja Kemppaisen (2002, 121) mukaan vain Tanskassa on nähtävissä sanomalehden 

jakautumista laatulehtiin ja iltapäivälehtiin. Näin on kuitenkin myös Suomessa. Keltainen lehdistö eroaa 

selvästi uutisoinniltaan ja varmaankin jossain määrin myös lukijoiltaan päivälehdistöstä. 

 

                                                 
4 copies per thousand, 524,2 
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Maittain maantieteellisesti katsottuna sanomalehtien lukeminen jakautuu Pohjoismaiden sisällä 

tasaisesti. Aluelehdistö on vahva pääkaupunkilehtien rinnalla. Kaikissa Pohjoismaissa on myös paljon 

pieniä lehtiä. Norjassa lehtien keskilevikki on vain 13 500, kun Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa se on 

21 000−22 000 kappaletta. (Gustafsson & Kemppainen 2002, 122.) 

 

Pohjoismaissa on myös tapana tilata lehti kotiin, toisin kuin muualla Euroopassa. Yleisin tilausjakso on 

12 kuukautta eli kotitalouksilla on suhteellisen pitkä suhde oman lehtensä kanssa. Aamukanto on hyvin 

yleistä Pohjoismaissa ja lehden lukeminen kuuluukin aamurutiineihin. Sanomalehtien kotiinkanto on 

tuntematonta sellaisissa maissa, joissa luetaan vähän sanomalehtiä. Ranskassa noin neljännes painetuista 

lehdistä kannetaan kotiin, Italiassa sitä vastoin lehtiä ei kanneta kotiin ollenkaan. Markkinat ovatkin 

jakaantuneet niin, että aamu on päivälehtien aikaa ja loppupäivä on vapaata iltapäivälehtien myynnille. 

(Gustafsson & Kemppainen 2002, 122−124.) 

 

Ruotsalaisetkin ovat suomalaisten tapaan tottuneet lukemaan lehtensä aamulla. 32 prosenttia 

ruotsalaisista on lukenut jotakin aamulehteä jo ennen kello kahdeksaa. 18 prosenttia 9−24-vuotiaista 

ruotsalaisista luki lehteä aamulla. Lehden luvun lisäksi ruotsalaiset kuuntelevat radiota aamuisin: joka 

kymmenes ruotsalainen yhdistää aamulla lehdenluvun ja radionkuuntelun. (Nordicom-Sverige 2002, 

16−17, 19.) 

 

Vuonna 2002 päivälehti vei ruotsalaisväestön mediapäivästä keskimäärin 28 minuuttia. Mediakäytön 

kärjessä oli radio 124 minuutilla ja televisio 102:lla. Päivälehti oli kolmannella sijalla. Koko 

ruotsalaisväestön aamulehden lukuaika on vuodesta 1979 supistunut vuoteen 2002 mennessä vain 

muutamalla minuutilla. Kun aamun lehteä luettiin päivässä keskimäärin 24 minuuttia vuonna 1979, oli 

vastaava luku vuonna 2002 edelleen 21 minuuttia. Kaiken kaikkiaan ruotsalaiset viettävät median 

ääressä päivittäin 351 minuuttia, josta aamulehti saa noin 8 prosentin osuuden.  (Nordicom-Sverige 

2002, 20−22.) 15−24-vuotiaiden ruotsalaisten mediapäivässä radio on tärkein media. Sitä kuunnellaan 

102 minuuttia. Televisiota katsotaan 100 minuuttia ja päivälehti on vasta seitsemännellä sijalla 16 

minuutin lukuajalla. 25−44-vuotiaiden joukossa lehden lukeminen lisääntyy niin paljon, että heidän 

ikäluokassaan lehteä luetaan jo 23 minuuttia päivässä.. (Nordicom-Sverige 2002, 23.) 

 

Pohjoismaiden suurilevikkisin lehti on Helsingin Sanomat. Lähes puolen miljoonan levikillään Hesari 

kattaa viidesosan koko Suomen lehdistön kokonaispainoksesta. Helsingin Sanomat on levikiltään lähes 

yhtä suuri kuin kaikkien lehtien yhteenlaskettu levikki Irlannissa tai Portugalissa. Suomessa 
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iltapäivälehtien levikki on kasvamassa. Levikin kasvua selittää iltapäivälehtien muuntuminen 

pääkaupungin alueellisista iltapäivälehdistä valtakunnallisiksi. (Gustafsson & Kemppainen 2002, 123.) 

 

Suomessa päivittäissanomalehtien määrä on vähentynyt 1999 vuoden 56:sta vuoden 2003 53:een. Siitä 

huolimatta Suomessa on maailman kuudenneksitoista eniten päivälehtiä suhteutettuna aikuisväestön 

määrään. (WAN 2004, 8)  

 

Yleisöt tekevät aktiivisia valintoja uutisista, joita he käyttävät, eikä median yrityksillä päättää, mistä 

heidän pitäisi olla kiinnostuneita, näytä olevan paljoakaan tehoa. Joka tapauksessa yleisöt voivat tehdä 

vain juttuja asioista, jotka heillä on saatavilla. Kuten Sparks (1992, 37) kommentoi, asiat, joita yleisöt 

saavat irti sanomalehdistä, riippuu ainakin osittain siitä mitä journalistit oikeastaan ovat kirjoittaneet. 

Tämänhetkinen tabloidisaatiobuumi uutisoinnissa on tuote, johon vaikuttavat yleisöt, journalistit ja 

taloudelliset voimat. Birdin mukaan sanomalehti tai sähköinen media, joka on täynnä skandaaleja ja 

sotaa, ei tarvitse journalisteja, jotka kaivelevat talouden epäkohtia, korruptiota tai jopa suhteellisen 

rutiininomaisia, mutta merkittäviä paikallisuutisia. Tässä mielessä valmiiksi paketoitu human interest –

tarina, erityisesti iso, paikallinen uutinen, työntää pois uutisvälineen monimuotoista tiedonjakelua. Jos 

juttuaiheita ei käsitellä median agendassa, yleisö ei voi keskustella siitä. (Bird 2003, 179.) 

 

Myös Suomessa on käynnissä keskustelu pienemmän tabloid-formaatin eduista. Silti suurimmat 

sanomalehdet julkaistaan broadsheet-koossa. Ruotsinkielinen Hufvudstadsbladet vaihtoi formaattinsa 

tabloidiksi maaliskuussa 2004. (WAN 2004, 143.) 

 

Pienemmällä formaatilla on muuallakin päin maailmaa lähdetty tavoittamaan nimenomaan nuoria 

lukijoita. Yhdysvalloissa esimerkiksi kaksi suurta päivälehteä, Chicago Tribune ja Sun-Times, toivat 

syksyllä 2002 markkinoille nimenomaan 18−34-vuotiaille suunnatut tabloidkokoiset lehtensä. Lehdet 

ovat kokonaan nelivärisiä ja niissä keskitytään nuoria kiinnostaviin aiheisiin. Chicago Tribunen nuorille 

suunnatun version nimi on Red Eye, ja sitä myydään kirkkaanpunaisissa automaateissa ympäri 

kaupunkia. Sun-Timesin versio on nimeltään Red Streak, ja se on toisin kuin Red Eye, iltapäivälehti. 

(Ifra Trend Report 2002, Saxe 2002.) 

 

Tabloidisaatioon mukaan on lähtenyt myös vuonna 2000 Svenska Dagbladet, toinen Ruotsin johtavista 

päivälehdistä. Svenska Dagbladetin levikki kasvoi, kun se vaihtoi välinemuotoaan. Myös toinen suuri 

ruotsalaispäivälehti Dagens Nyheter on osittain tabloid, kun osa lehden osastoista ilmestyy erillisinä 

liitteinä broadsheet-kokoisen päälehden välissä. Dagens Nyheter pyrki uudistuksella siihen, että lehden 
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lukeminen olisi lukijalle entistä helpompaa ja tabloid-osan voi ottaa mukaan vaikkapa joka-aamuiselle 

työmatkalle. Kokonaan tabloidiksi siirtymisellä on tosin ongelmansa. Lehdestä tulisi kokonaisuudessaan 

liian paksu. (Hämäläinen 2003,  Helsingin sanomat 4.1.2003 ja 19.5.2003.) 

 

Teollisuusmaiden sanomalehdet eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota pitkään jatkuneeseen 

hitaaseen, vajaan prosentin levikinlaskuun. EU:n alueella sanomalehdet menettivät vuonna 2002 

yhteensä 1,5 miljoonaa ostajaa tai tilaajaa ja viidessä vuodessa lehtien painokset ovat pienentyneet 

yhteensä 3,2 miljoonalla kappaleella. (Perko 2003, 7.) Vuosien 1999 ja 2003 välillä sanomalehtien 

globaalit levikit ovat kuitenkin kasvaneet viisi prosenttia. Tämä on ollut mahdollista markkinoiden 

kasvun takia kaikkialla maailmassa, mutta erityisesti itäisellä pallonpuoliskolla, jossa talous kasvaa 

muutenkin lujaa. Esimerkiksi Intiassa kasvu oli yhden prosentin viime vuonna, mutta 23 % viimeisten 

viiden vuoden aikana. Kiinassa kasvu oli taas 20 % neljässä vuodessa (WAN 2004, i.) 

 

Merkkejä tilaajalukujen laskusta näkyy Pohjoismaiden lisäksi myös Saksassa, jossa sanomalehtien 

tilaajaluvut vuodesta 1987 vuoteen 1997 laskivat 83 prosentista 80 prosenttiin. 14−19-vuotiaiden 

nuorten kohdalla lasku oli jopa 11 prosenttia. Näyttää siis siltä, että sanomalehdet ovat kadottamassa 

”huomisen lukijoitaan”. (ks. Neuberger et al. 1998) (Perko 2003, 7.) Lehdettömien talouksien määrä 

onkin 3,5-kertaistunut 1980-luvun lopulta 2000-luvulle tultaessa. (Mattila 2001, 48) 

 

 

6.4 Onnistuneita yrityksiä 
 

Tanskalainen Morgenavisen Jyllandsposten nosti 1990-luvulla levikkiään reippaasti muutamassa 

vuodessa (125 000:sta 178 000:een). Lehden päätoimittaja-toimitusjohtaja Jorgen Ejbolin mukaan 

menestys perustui uskoon perinteisen sanomalehtijournalismin mahdollisuuksista. Ejbolin mukaan 

tärkein syy lehden menestykseen oli ”vanhanaikainen journalismi”. Menestyksen toinen kulmakivi oli 

panostus journalistiseen laatuun siten, että myös toimittajavoimia lisättiin. Ejbolin teesit ovat 

(Rantalainen 1996): täytyy uskoa siihen, että sanomalehti on tärkein media, journalismi ohittaa kaiken 

muun (muun muassa tekniikan ja talouden) lehden teossa, lukijaa ei tarvitse miellyttää, toimituksen pitää 

luottaa enemmän omaan harkintaansa kuin lukijatutkimuksiin, tulee muistaa, että sanomalehti on 

tietoantoteollisuutta ja televisio viihdeteollisuutta. (Perko 2003, 15.) 

 

Vaikka sanomalehtiä on aina moitittu siitä, että ne putoavat entistä enemmän mediakehityksen junasta, 

kun eivät digitalisoidu, oikeastaan päinvastainen on totta. Sanomalehdet ovat olleet etulinjassa 
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digitaalisessa vallankumouksessa. 50 maassa, joista WANilla on tutkimustietoa, on pystyssä 3 498 

sanomalehden internetsivua, ja kasvua on edellisvuodesta 13%. Internetsivut näyttävätkin olevan 

laajempi mahdollisuus julkaisijoille. Suomessa päivittäisten sanomalehtien nettisivujen määrä on 

kasvanut vuosien 1999−2003 välillä 42:sta 49:ään. (WAN 2004, i, 6) 

 

Vaikka mainostulojakin on menetetty, sanomalehdet ovat silti maailman toiseksi suurin mainosmedia 

television jälkeen. Sanomalehdet veivät koko maailman mainospotista 38,8 % vuonna 2003. Suomessa 

sanomalehtimainonnan osuus kaikesta mediamainonnasta vuonna 1999 oli 56,4 prosenttia ja neljä 

vuotta myöhemmin 55,1.  Jos ajatellaan mainostamista, sanomalehdillä on välineenä joitakin sellaisia 

etuja, joita muilla tiedotusvälineillä ei ole. Esimerkiksi mainos on huomattavasti helpompaa, nopeampaa 

ja halvempaa tehdä sanomalehteen kuin esimerkiksi televisioon. Lisäksi sanomalehtimainokseen pystyy 

sisällyttämään huomattavasti enemmän tietoa kuin televisio- tai radiomainoksiin. (WAN 2004, 2−3.) 

Lehdet hyötyvät myös kehittyneestä yhteistyöstä mainosmyynnissä. Mainostaja saa halutessaan 

kustannustehokkaampaa ja koko Suomen kattavaa mainospalvelua yhdellä mainossopimuksella. 

Suomessa Kärkimedia on 30 päivittäisen sanomalehden markkinointiorganisaatio ja Suomen 

Paikallismediat tulee mainostyötä noin 150 paikallislehdelle. (WAN 2004, 143.) 

 

Suomalaiset sanomalehdet ovat tehneet ison työn kehittämällä sisältöjä ja ulkoasua houkutellakseen 

kaikenlaisia lukijoita. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että 75 % lukijoista sanoo, että 

sanomalehden sisällöt ovat joko kehittyneet tai pysyneet samana. (WAN 2004, 143.) 
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7 TUTKIMUSASETELMA 
 

 

Tässä luvussa paneudutaan siihen, millä tavoin etsin tutkielmani tutkimusongelmaan vastausta. Luku 

valottaa, mitkä olivat tutkielman merkittävimmät tutkimuskysymykset ja millaisia 

tiedonkeruumenetelmiä olen tutkielmassani käyttänyt. 

 

 

7.1 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Pro gradu -työni tutkimusongelma on seuraavanlainen: Millainen lehti Aamulehden tulisi sisällöllisesti 

olla, jotta se olisi niin tarpeellinen nuorelle aikuiselle yliopisto-opiskelijalle. Mitä lehden tulisi tarjota, 

jotta opiskelija kiinnostuisi lehdestä, lukisi sitä ja tilaisi sen kotiinsa? 

 

Ryhdyin purkamaan tutkimusongelmaa ottamalla selvää, millainen lehti Aamulehti yliopisto-

opiskelijoiden mielestä nyt on. Tutkimusongelma nosti esiin muutamia tutkimuskysymyksiä, joihin 

tutkimukseni on tarkoitus vastata. 

 

Päätutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Millaiset ovat yliopisto-opiskelijoiden sanomalehden lukutottumukset ja onko niitä? 

2) Kuinka tärkeä sanomalehti on opiskelijan arjessa? 

3) Jos opiskelija ei lue lehteä, mitkä ovat tärkeimmät syyt siihen, ettei lue? 

4) Minkälaista päämäärää kohti Aamulehden tulisi kulkea, jotta lehti olisi sellainen, että se kiinnostaisi 

yliopisto-opiskelijaa? 

 

Yliopisto-opiskelijoiden sanomalehden lukutottumuksia puretaan muun muassa kysymyksillä, missä 

lehteä luetaan, kuinka usein ja niin edelleen. Miten opiskelijan arki kulkee? Onko aamuisin aikaa 

perehtyä lukemaan lehteä vai vaivaavatko muut kiireet? 

 

Osittain arkirutiineihin syventyminen selittää sitä, kuinka tärkeä sanomalehti on opiskelijan arjessa. Sitä 

kautta päästään myös keskusteluun siitä, millaisia tarpeita sanomalehti tyydyttää, jos tyydyttää? Onko 

sanomalehti vain tiedonlähde vai kenties hyvä taustoittaja opiskeluja varten? Millainen merkitys on 
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sanomalehden viihdearvolla? Voiko sanomalehti tarjota sekä taustoittavaa laajaa uutisaineistoa että 

viihdyttävää vapaa-ajan lukemista? 

 

Miten lehdestä saataisiin sellainen, että se palvelisi yliopisto-opiskelijan tarpeita? Vastaako hinta laatua? 

Entä onko hinta opiskelijalle sopiva? Millaista sisältöä lehden pitäisi tuottaa, jotta se olisi kiinnostavaa 

nuoren aikuisen mielestä? Millaista sisältöä lehteen ei kaivata? 

 

 

7.2 Ihmisiä pitää kuulla 
 

 ”Määrällinen ja laadullinen tutkimus ilmaistaan usein vastakkainasetteluna.” 

 (Tuomi, Sarajärvi 2002, 5) 

 

Halusin omassa tutkimuksessani irti Tuomen ja Sarajärven esittämästä vaikeudesta toteuttaa tutkimusta 

kahdella vastakkaisella menetelmällä, joten keräsin aineiston yhdistämällä sekä kvantitatiivista että 

kvalitatiivista tutkimusta. Tutkielmani tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa keväällä 2005. Pro 

graduni koostuu kahdesta erilaisesta aineistosta. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin 

kyselylomakkeella, internetkyselynä (ks. liite 1). Toisessa vaiheessa tietämystä aiheesta syvennettiin 

ryhmäkeskustelulla. Lomakekyselyllä halusin kartoittaa yleistä tietoa yliopisto-opiskelijoiden 

sanomalehden käytöstä ja siitä, kuinka tuttu Aamulehti heille on. Ryhmäkeskustelun tarkoituksena oli 

syventää lomakkeella saatuja tietoja. 

 

Haastattelun ja kyselyn idea on yksinkertainen. Mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin 

toimii, selviää kysymällä. Kyselyyn ja haastatteluun perustuvaa tutkimusta on kritisoitu, mutta pääasiassa 

ongelmia on pidetty metodisina. (Hirsjärvi & Hurme 2001.) 

 

Hannu L. T. Heikkinen (2001, 124) kannustaa tutkijaa käyttämään luovuuttaan laadullisessa 

tutkimuksessa. Heikkisen mukaan oman luovan ajattelun käyttäminen on laadullisessa tutkimuksessa 

ensisijaista. Luovuutta voi käyttää vaikkapa yhdistelemällä erilaisia tutkimusmetodeja ja kirjoittamisen 

tapoja. 

 

Pertti Alasuutarin ajatus on, että ihmisiä tulee kuulla, eikä hän haluakaan kuulemista mitätöidä, mutta 

toisaalta ei ole olemassa sellaista ylivertaista väylää, jonka kautta vain ”totuus” voitaisiin saada selville 

(Alasuutari 2001, 75). 
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7.2.1 Kyselylomaketutkimus 
 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin siis kyselylomaketutkimuksena. Raamit kyselylomakkeelle 

antoi perinteinen postikysely, mutta toteutus oli hieman nykyaikaisempi. Tampereen yliopiston 

opiskelijat saivat ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta linkin Aamulehden internetsivuille 

(osoitteeseen: www.aamulehti.fi/vastaa/gradukysely) toteutettuun kyselylomakkeeseen. 5 Singletonin ja 

Straitsin (2002, 59) mukaan tietokoneavusteiset ja internetpohjaiset tutkimustavat haastavat perinteisen 

postikyselyn nykyään entistä useammin.  

 

Toteutin kyselylomakkeen internetkyselylomakkeena. Käytännössä lomake oli tavanomaisen 

postikyselyn tapainen, mutta vastaaminen onnistui helposti Aamulehden internetsivuilla. Uskon, että 

internetkysely oli parempi tapa tavoittaa yliopisto-opiskelijoita kuin tavanomainen postikysely, joka pitää 

palauttaa postitse takaisin tutkijalle. Internetkyselyyn vastaamiseen menee vähemmän aikaa ja se on 

vaivattomampaa, etenkin, jos vastaajalla on internetyhteys helposti saatavilla, niin kuin yliopisto-

opiskelijoilla on esimerkiksi yliopistolla. 

 

Strukturoidussa haastattelussa, kuten lomakehaastattelussa, kysymysten muotoilu ja järjestys on kaikille 

sama. Tämä perustuu ajatukseen, että kysymyksillä on sama merkitys kaikille. Vastausvaihtoehdotkin 

ovat valmiit; haastattelija pyytää vastaajaa valitsemaan vastausvaihtoehdoista itselleen kaikkein 

sopivimman. Puolistrukturoitu haastattelu poikkeaa edellisestä siinä, että kysymykset ovat kaikille samat, 

mutta ei käytetä valmiita vastausvaihtoehtoja, vaan haastateltava saa vastata omin sanoin. (Eskola ja 

Vastamäki 2001, 26.) 

 

Postikyselyssä vastaamattomuus saattaa nousta merkittäväksikin ja toisaalta avoimet vastaukset saattavat 

olla kovin niukkasanaisia. Laadullisessa tutkimuksessa niukkasanaisuus ei ole ongelma niin sanotun 

yleistettävyyden kannalta, mutta jos aineisto jää kovin niukaksi – mikä saattaa johtua esimerkiksi siitä, 

että tiedonantajalla ei ole kokemusta kysytystä ilmiöstä tai siitä, että tiedonantajat eivät osaa ilmaista 

itseään kirjallisesti – ongelmaksi saattaa muodostua, kertooko tutkimus ylipäätään mitään tutkittavasta 

ilmiöstä. Haastattelun heikkouksia verrattuna kyselyyn ovat aika ja raha. Haastattelu on kallis ja aikaa 

vievä tiedonkeruumuoto. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76.) 

                                                 
5 Opiskelijat, jotka kuuluivat seuraaville ainejärjestölistoille, saivat linkin internetsivulle: aatos@uta.fi, biopsi@uta.fi, 
boomi@uta.fi, cortex@uta.fi, epione@uta.fi, hallat@uta.fi, iltakoulu@uta.fi, interaktio@uta.fi, itu@uta.fi, kopula@uta.fi, 
laajakuva@uta.fi, germanistit@uta.fi, lexica@uta.fi, luuppi@uta.fi, mentor@uta.fi, nami@uta.fi, nefa@uta.fi, oka@uta.fi, 
pareto@uta.fi, patina@uta.fi, perusvoima@uta.fi, prevalenssi@uta.fi, reettorit@uta.fi, spsos@uta.fi, staabi@uta.fi, 
tariffi@uta.fi, tlk@uta.fi, auskut@uta.fi, motiivi@uta.fi, transla@uta.fi, udk-lista@uta.fi, 
viatores@uta.fi, voo@uta.fi, vostok@uta.fi. Osaan listoista sain yhteyden ainejärjestöjen hallitusten kautta, sillä kaikille 
listoille ei voi lähettää viestiä suoraan. 
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Kyselylomaketutkimuksen kysymysten tekemisessä tulee olla huolellinen, sillä ne luovat perustan 

kysymysten onnistumiselle, kirjoittaa Raine Valli (2001, 100.) Yksiselitteisten kysymysten avulla 

varmistetaan, että vastaaja ajattelee samalla tavalla kuin tutkija tarkoittaa. Täysin yksiselitteistä 

kyselylomaketta tuskin on olemassakaan. Sen sain minäkin tuta kyselylomakevastauksia läpikäydessäni. 

 

”Vastasin kysymykseen vain siksi, koska se oli sama kuin edellinenkin kysymys.” Nainen, 
26 vuotta 

 

Halusin kartoittaa kyselylomakkeellani sekä sitä, kuinka paljon opiskelijat lukevat Aamulehteä että sitä, 

mitä muuta he lukevat, jos lukevat. Kyselylomakkeen kuusi ensimmäistä kysymystä käsittelivätkin 

ylipäätään lehden lukemista ja tilaamista. 

 

Vallin (2001, 100) mukaan lomakkeen laadinnassa kannattaa kiinnittää huomiota lomakkeen pituuteen 

ja kysymysten lukumäärään. Toteuttamani lomake oli melko pitkä, sillä kysymyksiä oli kaikkiaan 43. 

Lisäksi kysyttiin vastaajien taustatietoja. Jos lomake on liian pitkä, vastaajat saattavat jättää vastaamatta 

osaan tai kaikkiin kysymyksiin. Tätä ongelmaa minulla ei ollut, sillä vastaajia kertyi yhteensä 973, mikä 

on melkoisen suuri määrä pro gradu -työn aineistoksi. Suurin osa vastaajista oli vastannut kaikkiin 

kysymyksiin.  

 

Valli painottaa myös, että huomiota täytyy kiinnittää myös kyselylomakkeen selkeyteen ja ulkoasuun 

sekä kysymysten loogiseen etenemiseen. Myös selkeä instruktio eli vastausohjeet kannattaa miettiä. 

Postikyselyn etuihin kuuluu se, että vastaaja voi valita itselleen sopivimman vastaamisajankohdan, ja hän 

voi näin rauhassa pohtia vastauksia ja tarkistaa niitä. Tutkimuksen luotettavuutta parantaa se, että 

kysymys esitetään jokaiselle vastaajalle täysin samassa muodossa. Kyselylomakkeessa tutkijan persoona 

ei vaikuta vastauksiin. (Valli 2001, 100−101.) Aamulehteä koskeva kysymyslomake etenee ikään kuin 

yleisestä yksityiseen. Ensimmäiset kysymykset kartoittavat sanomalehtien lukemista yleensä, sitten 

jatketaan tarkemmin Aamulehden sisältöön eri osastojen muodossa. Lopussa olevat avoimet 

kysymykset kartoittavat vastaajien mielipiteitä Aamulehdestä tarkemmin. 

 

Kysymyslomakkeen selkeyteen vaikutti pitkälti Aamulehden käyttämä Digium-ohjelma, jolla tein 

kyselylomakkeen internetiin. Ohjelma on hankittu Aamulehteen alun perin mediamarkkinoinnin 

käyttöön lyhyiden asiakaskyselyiden tekoa varten, joten sen taivuttaminen pitkähköksi 

tutkimuskyselylomakkeeksi ei ollut ohjelman varsinaista käyttötarkoitusta. Kysymysten rakentelussa 

tulisi miettiä vastausten syöttämistä tilasto-ohjelmaan – valmiit vastausvaihtoehdot kannattaa 
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numeroida, ja muutenkin on mietittävä, miten vastaukset on järkevimmin ja helpoimmin syötettävissä 

koneelle sekä mitä ja miten niistä aiotaan analysoida (Valli 2001, 100). 

 

Vallin (2001, 101) mukaan kyselylomakkeessa on mahdollista esittää runsaasti kysymyksiä. Erityisen 

hyvin pitkä kyselylomake toimii silloin, jos suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. 

Kyselylomakkeessani oli vain kolme avointa kysymystä ja 40 monivalintakysymystä sekä muutama 

monivalintakysymystä tarkentava kysymys. Kuudessa kyselylomakkeeni vastausvaihtoehdossa on lisäksi 

”jokin muu, mikä” -vaihtoehto. Valli muistuttaakin, että lomakkeen laatimisessa tärkeää on, että 

vastaajalle löytyy aina oikea vastausvaihtoehto (Valli 2001, 110). 

 

Postikyselyn suurimpana ongelmana pidetään sitä, että vastausprosentti jää usein alhaiseksi. Minulla ei 

tätä ongelmaa ollut, sillä 973 vastaajaa edustaa lähes kymmentä prosenttia Tampereen yliopiston 

opiskelijoista. Postikyselyn haittapuoliin kuuluu myös se, että vastaaja ei välttämättä vastaa kaikkiin 

kysymyksiin, päättää mielivaltaisesti, missä järjestyksessä kysymyksiin vastaa tai ymmärtää väärin asetetut 

kysymykset. Joskus voi olla vaarana, että vastaaja ei ole oikeasti sama henkilö kuin hänen pitäisi olla. 

(Valli 2001, 102.) Tutkimuksessani vaarana on se, että sama henkilö on teoriassa voinut vastata 

kyselylomakkeeseen useamman kuin yhden kerran. Digium-ohjelmalla ei saa lukittua vastauslomakkeita 

niin, että esimerkiksi samasta IP-osoitteesta sama tiedonantaja ei voisi vastata useaan eri kertaan. 

 

Raine Vallin mukaan otannan koko riippuu perusjoukon koosta ja tutkittavasta asiasta. Otos on 

tilannesidonnainen, mutta perussääntönä voidaan pitää sitä, että 50 prosentin tutkiminen koko 

perusjoukosta ei ole mielekästä. Jos on mahdollista tutkia puolet koko perusjoukosta, on varmasti 

mahdollista tutkia myös toinen puoli perusjoukosta. Tilastollisia menetelmiä varten on aina parempi, 

mitä isompi otos on. Isosta otoksesta voi tehdä yleistyksiä. (Valli 2001, 102−103.) Tutkimukseni 

otoskokoa voidaan pitää suhteellisen edustavana, sillä vastaajia on lähes kymmenen prosenttia 

perusjoukosta. Jos otosta verrataan esimerkiksi muihin nuorisotutkimuksiin, Kansallisen 

nuorisotutkimuksen otoksessa on mukana 1 000 nuorta ja toisaalta perusjoukko on huomattavasti 

suurempi: kaikki suomalaisnuoret. 

 

Lomaketutkimuksessa yleistämisongelma ratkaistaan usein käyttämällä satunnaisotantaa. Toisin sanoen 

tutkimuksen tekijä määrittelee perusjoukon, johon tulosten tulee päteä. Tästä perusjoukosta otetaan 

otos, jonka voi katsoa edustavan perusjoukkoa. (Alasuutari 2001, 27.) Tutkimuksessani perusjoukkona 

voidaan pitää Tampereen yliopiston opiskelijoita. Otoksena toimii yksinkertaisesti kyselyyn 

vastanneiden joukko (n=973). 
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Kyselylomakkeeni avointen kysymysten vastaukset herättivät hyviä ideoita ajatellen ryhmäkeskustelun 

runkoa, jonka tein ennen keskustelua. En ehtinyt käymään kaikkia lähes tuhatta vastauspaperia läpi 

ennen ryhmäkeskustelua, joka järjestettiin vain muutama päivä kyselylomakkeen vastaamisajan 

päättymisen jälkeen. Löysin silti joitakin määrääviä tekijöitä vastauksista, joita käytin hyväkseni 

ryhmäkeskustelua suunnitellessani. En oikeastaan törmännyt ongelmaan, että vastauksiin jätetään 

helposti vastaamatta tai että vastaukset ovat ylimalkaisia. Tosin, kun vastauksia oli paljon, minun ei 

tarvinnut analyysissani käyttää kaikkia avoimia vastauksia, jos vastaus oli epäselvä. Vallin mukaan 

avointen kysymysten analysointi on työlästä, sillä vastausten luokittelu ja tulosten laskeminen vie 

huomattavasti enemmän aikaa kuin valmiiden vaihtoehtojen tulkinta (Valli 2001, 111). 

 

 

7.2.2 Keskustelemaan ryhmässä 
 

Toinen osa tutkimustani oli ryhmäkeskustelu, joka toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. 

Keskusteluryhmä kokoontui 4. huhtikuuta 2005 Tampereen yliopiston puheopin laitoksen studioon, 

jossa keskustelu videokuvattiin. Useiden metodioppaiden mukaan keskustelu kannattaa kuvata, jotta voi 

palata aineistoon kerta toisensa jälkeen, jos tarvitsee. Carol Warrenin (2002, 91) mukaan keskustelut 

pitäisi aina nauhoittaa tai jopa videoida. Vastaajat suhtautuvat tosin hyvin eri tavoin videointiin, iästä ja 

sosiaalisesta statuksesta riippuen. Kaikki keskusteluuni osallistujat olivat nuoria aikuisia, joille 

videoiminen ei tuntunut olevan ongelma. Keskustelijoiden lupa videointiin pitää kuitenkin aina 

varmistaa. 

 

Eskolan ja Vastamäen mukaan haastatteluista sopiminen on yksi vaikeimmista vaiheista, koska 

torjutuksi tuleminen on kovin masentavaa ja ihmisten pyytäminen vaikeaa. Tässä yhteydessä sopii 

miettiä, kuinka paljon haastateltavia kannattaa motivoida osallistumaan haastatteluun, sillä puoliväkisin 

puristettu lupaus osallistumisesta ei lupaa hyvää itse haastatteluun. (Eskola & Vastamäki 2001, 37.) 

Joskus suostutteluun vaikuttaa myös se, miten ensimmäinen viesti haastattelusta menee haastateltavalle 

(Eskola & Vastamäki 2001, 37). Minun ensimmäinen yhteydenottoni oli kyselylomake, jossa kysyttiin 

lomakkeeseen vastanneiden kiinnostusta ottaa osaa ryhmäkeskusteluun. 

 

Ehdokkaita ei kuitenkaan kannata Eskolan ja Vastamäen mukaan suostutella tai lahjoa haastatteluun 

(Eskola & Vastamäki 2001, 37). Itse kuitenkin uskon, että sain enemmän innostuneita tulemaan 
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keskusteluun, kun lupasin pieniä palkintoja, joita Aamulehti oli keskustelijoille lahjoittanut. He saivat 

valita muun muassa laivamatkan, elokuvat tai Aamulehden tilauksen pariksi kuukaudeksi. 

Eskolan ja Vastamäen mukaan haastateltavilla on ainakin kolme motivoivaa tekijää osallistua 

haastatteluun: haastateltavalla on mahdollisuus tuoda esiin mielipiteensä, toisaalta haastateltava haluaa 

kertoa omista kokemuksistaan ja kolmantena, että osallistuminen hyödyttäisi muita samassa tilanteessa 

olevia. Vastaajia voi motivoida osallistumaan keskusteluun myös se, että heillä on aiempaa kokemusta 

tieteelliseen tutkimukseen osallistumisesta ja kokemukset ovat olleet hyviä. (Eskola & Vastamäki 2001, 

25-26.) Yliopisto-opiskelijoiden haastatteluun houkutteleminen voi olla vieläkin helpompaa kuin muita, 

sillä opiskelijoilla on tietoa, miten tieteellisiä tutkimuksia tehdään. Toisaalta motivoimassa voi myös olla 

ajatus siitä, että jossain vaiheessa voi itsekin tarvita muita opiskelijoita osallistumaan omaan 

tutkimukseen. 

 

Haastattelun etuna voidaan pitää sitä, että kun haastattelusta on sovittu henkilökohtaisesti, haastateltava 

harvoin kieltäytyy. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76.) Valitsin ensin omaan ryhmääni 14 haastateltavaa, jotka 

olin erotellut tiedekunnan, pääaineen ja sukupuolen mukaan niin, että minulla olisi edustava otos 

kaikista tiedekunnista ja erilaisista opintosuunnista. Otin yhteyttä mahdollisiin keskustelijoihin 

puhelimitse.  Kukaan ei kieltäytynyt soittovaiheessa, mutta keskusteluun osallistui vain 12 keskustelijaa. 

Eräs keskustelijoista ilmoitti esteestä ennen ryhmäkeskustelun alkua ja yksi haastateltavista päätti olla 

ilmestymättä paikalle. 

 

Milesin ja Hubermanin mukaan haastattelussa on huomattavasti suuremmat mahdollisuudet motivoida 

vastaajia kuin lomaketutkimuksessa. Haastattelussa voidaan säädellä aiheiden järjestystä, kun taas 

lomaketta käytettäessä tutkittava voi selata lomaketta eteenpäin ja lomakkeen myöhäisemmiksi 

tarkoitetut osat voivat vaikuttaa aikaisempiin. (Miles & Huberman 1994, 36.) 

 

Paikan valitseminen on tärkeä osa haastattelun suunnittelemista. Jos paikka aiheuttaa haastateltavalle 

epävarmuutta, tutkija ei pääse niin lähelle haastateltavaa ja tutkittavaa aihepiiriä kuin hän toivoisi. 

Yliopisto oli paikkavalintana siinä mielessä turvallinen, että se oli kaikille tutkimukseen osallistujille tuttu 

paikka. Haastattelutilanteen on hyvä olla mahdollisimman rauhallinen, ettei haastateltavien huomio 

kiinnity liikaa esimerkiksi ohikulkijoiden katseluun. (Eskola & Vastamäki 2001, 27–28.) Järjestin 

ryhmähaastattelutilanteen niin, että luokkahuoneen pöydät oli järjestetty hevosenkengän muotoon, jotta 

kaikki keskustelijat näkivät toisensa ja toisaalta myös siksi, että keskustelun kuvaaminen monella eri 

kameralla oli mahdollista.  
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David Morgan (2002, 141) uskoo, että ryhmähaastatteluiden suosio perustuu siihen, että 

ryhmäkeskustelu on hyvin joustava tapa kerätä tietoa kohtalaisen isolta vastaajajoukolta yhdellä kertaa. 

Ryhmähaastattelut ovat kuitenkin monissa tapauksissa käyttökelpoinen menettely, ja 

ryhmähaastattelujen suosio näyttääkin viime vuosina huomattavasti lisääntyneen. Ryhmähaastattelua 

voidaan pitää keskusteluna, jonka tavoite on verraten vapaamuotoinen. Siinä osanottajat kommentoivat 

asioita melko spontaanisti, tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Ryhmähaastattelussa tutkija puhuu useille haastateltaville yhtä aikaa ja suuntaa väliin kysymyksiä myös 

ryhmän yksittäisille jäsenille. (Hirsjärvi&Hurme 2000, 61.) Sulkusen (1990, 264) mukaan tutkija voi 

nimenomaan ryhmähaastattelun avulla tavoittaa kollektiivisesti tuotetut ja jaetut merkitysrakenteet.  

 

Ryhmän kontrolloivalla vaikutuksella on sekä myönteinen että kielteinen puoli.  Ryhmä voi auttaa myös 

väärinymmärrysten korjaamisessa. Toisaalta ryhmä voi estää ryhmän kannalta kielteisten asioiden 

esiintulon. Ryhmässä voi olla dominoivia henkilöitä, jotka pyrkivät määräämään keskustelun suunnan. 

Nämä seikat on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa ja johtopäätöksiä tehtäessä. Usein 

ryhmäkeskusteluja tai ”ryhmähaastatteluja” esimerkiksi vierastetaan sen vuoksi, että tutkija pelkää, 

etteivät ihmiset kehtaa puhua omista asioistaan muiden kuullen. Puhe jää pinnalliseksi myöntelyksi, 

jossa ryhmän sisäisiä ristiriitoja peitellään. Ryhmäkeskustelun arvokkuus tutkimusaineistona perustuu 

pikemminkin juuri siihen, että se saa keskusteluun osallistuvat puhumaan asioista, jotka jäävät 

itsestäänselvyyksinä tai muista syistä keskustelun ulkopuolelle. (Hirsjärvi&Hurme 2000, 199−200, 

133−134.) 

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan haastattelukysymykset on hyvä antaa haastateltaville jo etukäteen 

tutustuttavaksi. Itse en antanut kysymyksiä etukäteen, koska ajattelin, että etukäteen saadut kysymykset 

olisivat ohjanneet liikaa haastattelijoiden ajattelua, eikä niin spontaaneja vastauksia olisi tullut. Pidin 

teemahaastattelua hyvin onnistuneena, vaikka Tuomi ja Sarajärvi epäilevätkin, että haastattelu ei 

välttämättä onnistu, jos vastaajat eivät saa tutustua kysyttäviin asioihin etukäteen. On eettistä kertoa 

vastaajille, mitä haastattelu koskee. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.) Ryhmäkeskusteluuni osallistuneet toki 

tiesivät, että keskustelussa käydään läpi Aamulehden hyviä ja huonoja puolia. Tuskin kukaan olisi 

lupautunutkaan keskusteluun, jos he eivät olisi tienneet, mistä on kyse. 

 

Tutkija voi myös esittää ryhmälle pohdittavaksi niitä tekemiään alustavia tulkintoja, joita hän on 

mielessään jo muodostanut tekemiensä havaintojen ja keräämänsä aineiston pohjalta. Vastaväitteenä 

tutkijan esittämään tulkintaan ryhmän jäsenet voivat esimerkiksi tuoda esille tutkijalle ennalta 
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tuntemattomia seikkoja, jotka puhuvat hänen tulkintansa puolesta tai sitä vastaan. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 132.) 

 

 

7.2.2.1 Puolistrukturoitua keskustelua ryhmässä 

 

Järjestämääni ryhmäkeskustelua voi pitää puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Hirsjärvi ja Hurmeen 

(2000) mukaan teemahaastattelu on suosituin tapa kerätä tietoa Suomessa. Eskola ja Vastamäki 

uskovatkin, että haastattelu on suosittu, koska idea on yksinkertainen: Kun halutaan tietää, mitä joku 

ajattelee jostakin asiasta, kaikkein yksinkertaisinta ja usein tehokkaintakin on tietenkin kysyä häneltä. 

(Eskola & Vastamäki 2001, 24.) 

 

Useat kirjoittajat puhuvat lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun välimuodosta, 

puolistrukturoidusta tai puolistandardoidusta haastattelusta. Esimerkiksi Fielding (1993, 136) toteaa, että 

kysymysten muoto on puolistandardoiduissa haastatteluissa kaikille sama, mutta haastattelija voi 

vaihdella kysymysten järjestystä. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan puolistrukturoiduissa 

haastatteluissa kysymykset ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, 

vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Puolistrukturoiduille menetelmille on siis ominaista, että 

jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. 

 

Minun ryhmäkeskusteluani voidaan pitää dialogisena tutkimuskäytäntönä, sillä dialogisessa 

tutkimuskäytännössä tutkija on aktiivinen keskusteluun osallistuja (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76). Pyrin 

rakentamaan ryhmäkeskustelun niin, että olin yksi ryhmän keskustelevista jäsenistä, en niinkään tutkija, 

joka kyselee kysymyksiä haastattelun tapaan. Erikssonin (1992) mukaan haastattelu toimii kysymys–

vastaus-mallilla, kun sitä vastoin dialogia ohjaa kuuntelu–puhe-malli. Dialogin kuvauksessa halutaan 

korostaa tutkijan kykyä kuunnella. Dialogissa tutkija voi tehdä aloitteen, koska ilman molemminpuolista 

kommunikaatiosuhdetta dialogia ei voi syntyä. Aloitteen tekemisellä tarkoitetaan, että tutkija ei saa 

piilottaa omia ennakko-oletuksiaan tutkittavasta ilmiöstä. Dialogissa ei riitä, että erittelee omat 

oletuksensa tutkimusraporttiin, vaan hänen on tuotava ne avoimesti keskusteluun mukaan.  Oletuksena 

on, että tutkimustilanteessa tutkijan esiintuomat ennakko-oletukset toimivat eräänlaisena 

sisäänmenoväylänä dialogiin. 

 

Teemahaastattelulla taas tarkoitetaan haastattelua, joka kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista 

keskustellaan. Esimerkiksi Patton (1990, 280) käyttää tämäntapaisesta haastattelusta nimitystä ”the 
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general interview guide approach”. Teemahaastattelu on strukturoitua haastattelua vapaampi 

tutkimustapa. Vain aihepiirit on etukäteen määrätty. Menetelmästä puuttuu strukturoidulle haastattelulle 

tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelijalla on oltava teemoista tukilista, mutta ei 

valmiita kysymyksiä. (Eskola & Vastamäki 2001, 26−27.) 

 

Haastattelun etu verrattuna postikyselyyn on varmasti se, että kysymys on toistettavissa, jos vaikuttaa 

siltä, että haastateltava ei ymmärrä kysymystä tai on käsittänyt kysymyksen väärin. Myös 

jatkokysymysten esittäminen on mahdollista, toisin kuin kyselyssä. Postikyselyssä oletetaan, että vastaaja 

osaa muotoilla omat ajatuksensa kirjoitettuun muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.) 

 

Haastattelun etuihin kuuluu myös, että haastattelija voi kirjata ylös, mitä haastateltavat puhuvat ja myös, 

miten he puhuvat. On siis myös mahdollista kirjata äänenpainoja ja muuta nonverbaalia viestintää. En 

kuitenkaan litteroinut tekstejä, koska en pitänyt tarpeellisena tietoa siitä, millä äänenpainolla jokin 

mielipide esitetään. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan teemahaastattelu on avoimuudeltaan lähellä syvähaastattelua. 

Puolistrukturoitu haastattelu etenee tiettyjen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelun tarkoitus on saada selville ihmisten erilaisia 

tulkintoja asioista ja heidän asioille antamiaan merkityksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) 

 

Rajankäynti siitä, onko haastattelu teemahaastattelu vai syvähaastattelu, on todella häilyvää. 

Syvähaastattelu voi olla täysin strukturoimaton. Siinä käytetään lähinnä avoimia kysymyksiä, ja vain 

keskusteluilmiö on ennalta määrätty. Toisaalta taustoittaminen syvähaastattelussa on niin paljon 

laajempaa, että tämän tutkimuksen kohdalla on luontevampaa puhua teemahaastattelusta. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 78.) Syvähaastattelussa on tavallista käyttää vain yhtä haastateltavaa. Minulla 

haastateltavia oli 12. Toisaalta voidaan miettiä, olisiko metodi sittenkin mieluummin avoin haastattelu 

kuin puolistrukturoitu teemahaastattelu, sillä teemahaastattelussa on hyvin tärkeää, että teemat todella 

ohjaavat haastattelua. 

 

Avoimessa haastattelussa tilanne muistuttaa kaikkein eniten tavallista keskustelua. Loppujen lopuksi 

teemahaastattelun ja niin sanotun syvähaastattelun välistä rajaa voi olla vaikeaa vetää. Myös 

teemahaastattelussa voidaan päästä hyvinkin syvälle käsiteltäviin teemoihin. (Eskola & Suoranta, 1998, 

95–99.) 
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Osittain kyse oli varmasti myös avoimesta haastattelusta, koska vaikka teemat ohjasivatkin haastattelua, 

keskustelussa käytiin myös vapaana keskusteluna läpi päivän lehteä ja sitä kautta teemoja, jotka itse 

tutkittavasta aiheesta nousivat esiin. 

 

Teemahaastattelun toteuttamisesta ollaan montaa mieltä. Tuomi ja Sarajärvi painottavat, että on 

makukysymys, pitääkö kaikilta haastateltavilta kysyä samat kysymykset ja onko kysymysten oltava 

samassa järjestyksessä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77.) Minun tutkimuksessani tätä ongelmaa ei ollut, 

koska osanottajat olivat haastattelutilanteessa yhtä aikaa – näin ollen kaikki osallistujat kuulivat 

kysymykset samalla tavoin esitettyinä ja samassa järjestyksessä.  

 

Siitä huolimatta teemahaastattelussakaan ei voi kysyä ihan mitä mieleen juolahtaa. Kysymykset tehdään 

tutkimustehtävän ja ongelmanasettelun mukaisesti. Haastatteluun valitut teemat on nostettu esiin 

tutkittavasta ilmiöstä aiemmin tiedettyyn eli viitekehykseen. Alasuutarin (1999, 18) mukaan 

viitekehyksen muodostavat se, mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään sekä tutkimusta ohjaava 

metodologia. Tutkimukseni ensimmäinen osa eli sähköpostikysely oli toteutettu jo ennen 

ryhmäkeskustelua, joten keskustelun teemat nousivat esiin oikeastaan kyselystä, joka toimi tässä 

tutkimuksen viitekehyksenä.  (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77–78; Alasuutari 1999, 18.) 

 

Haastattelu on keskustelu, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja tutkijan ehdoilla. Naistutkimus on 

kuitenkin vienyt haastattelututkimusta eteenpäin siihen suuntaan, että haastattelusta on siirrytty kohti 

keskustelevampaa tutkimustapaa. (Eskola & Vastamäki 2001, 24.) 

 

Tutkijan oma asema tutkimuksessa ilmenee siitä, miten tutkija kuulee ja havainnoi keskustelua. 

Laadullisessa tutkimuksessa myönnetään, että tutkijan oma tausta vaikuttaa tutkimukseen. Tutkijahan 

on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133), joten koko tutkimuksen 

lähtökohtana ovat tutkijan omat käsitykset ja tieto tutkittavasta aiheesta. Omaa asemaani tutkijana 

määrittää osittain se, että olen työskennellyt Aamulehdessä. Minulla on siis omakohtaista kokemusta 

tutkittavasta aiheesta ja toisaalta odotuksia siitä, miten tutkittava aihe kehittyy. 

 

David Morgan (1997) esittelee paljon käytetyn haastattelumenetelmän, jonka englanninkielinen nimi on 

focus group research. Suomeksi sitä voinee nimittää täsmäryhmähaastatteluksi. Täsmäryhmän 

pääominaisuuksia on se, että ryhmä koostuu muutamasta ihmisestä, jotka on kutsuttu keskusteluun. 

Heidät on tarkasti valittu ja he ovat joidenkin alan asiantuntijoita tai esimerkiksi kuluttajia, joiden 

mielipiteillä on vaikutusta tutkittavaan ilmiöön. Ryhmällä täytyy myös olla tavoite, jonka sekä ryhmän 
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jäsenet että puheenjohtaja tai eräänlainen moderaattori6 tietävät. Ryhmän tapaamiset pyritään 

järjestämään mukaviksi ja rentouttaviksi. (Morgan 1997, 63.) 

  

Tähän taustaan peilaten voi ajatella, että minunkin keskusteluni on täsmäryhmäkeskustelu. 

Täsmäryhmiä käytetäänkin Morganin (1997, 63) mukaan silloin, kun halutaan kehitellä uusia ideoita tai 

palveluita tai paljastaa kuluttajien tarpeita – niin kuin nyt, kun kysyttiin opiskelijoiden mielipiteitä 

Aamulehdestä. 

 

 

7.3 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen yhdistämisestä 
 
Päätin yhdistää työssäni kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen muotoja, vaikka useissa 

tutkimusoppaissa varoitellaankin laadullisen ja määrällisen tutkimustavan vastakkainasettelusta. Tuomi 

ja Sarajärvi (2002) huomauttavat kuitenkin, että vastakkainasettelu on monesti turha, ja kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista tutkimusotetta voi yhdistää. (Tuomi&Sarajärvi 2002, 68.) 

 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistämistä on nimitetty monistrategiseksi 

tutkimukseksi. Layder (1993) mainitsee, että siitä on käytetty useita nimityksiä: triangulaatio, 

sekastrategia tai yhdistetyt operaatiot. Tavallisimmin niillä on hänen mielestään tarkoitettu validiuden 

lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat perustuneet usean menetelmän tai usean teorian käyttöön. 

(Layder 1993, 28.) 

 

Tähän työhön kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen ajattelutavan yhdistäminen ei kuitenkaan ollut 

itsetarkoitus, vaan ajatuksena oli toteuttaa aineiston monipuolisempaa analyysitapaa: lomakekyselyn 

vastaukset antavat pohjan, josta saatavaa tietoa ryhmäkeskustelu syventää. Robson (1995, 291) puhuu 

tällaisesta tutkimustavasta tulkintojen rikastuttamisena7.  

 

Pertti Alasuutarin näkemyksen mukaan laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa on samalla tavalla 

kaksi vaihetta: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Myös lomaketutkimuksessa tai 

esimerkiksi kvantitatiivisesta sisällönerittelystä voidaan erottaa vastaavanlaiset kaksi vaihetta. 

Ensimmäisessä vaiheessa, joka alkaa joiltakin osin jo ennen aineiston keräämistä, määritellään muuttujat 

ja koodit, koodataan kerätty aineisto ja tehdään siitä tilastolliset analyysit. Toisessa vaiheessa tulokset 

                                                 
6 englanniksi moderator 
7 englanniksi enhancing interpretability 
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tulkitaan. Jotkut tilastolliset yhteydet tulkitaan esimerkiksi osoituksiksi kausaalisuhteista. Lisäksi tulkinta-

apuna käytetään muuta informaatiota, aiempia tutkimustuloksia ja niiden pohjalta johdettuja 

hypoteeseja. Näitä kahta tutkimuksen vaihetta voidaan nimittää havaintojen tuottamisen ja selittämisen 

vaiheiksi. (Alasuutari 2000, 41.) 

 

Molemmissa tutkimustyypeissä havaintojen tuottamisen vaiheeseen kuuluu tekniikoita, joilla mahdollista 

havaintojen määrää rajoitetaan hallittavamman kokoiseksi. Lomaketutkimukselle ominaista tässä 

suhteessa on se, että suureksi osaksi tämä tapahtuu jo ennen aineiston keruuta lomaketta 

suunniteltaessa. Siinä kysytään vain tiettyjä, tutkijaa kiinnostavia ja kysymyksenasettelun kannalta 

olennaisia kysymyksiä, ja vastausvaihtoehdot määritellään valmiiksi.  (Alasuutari 2000, 42.) 

 

Alasuutarin mukaan myös selittämisen vaiheessa lomaketutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen välillä 

on paljon yhteistä. Molemmissa viitataan muihin tutkimuksiin, aiemmin testattuihin hypoteeseihin ja 

aihetta käsittelevään kirjallisuuteen itse tuotettuja havaintoja selittäessä. Oman aineiston käyttämisessä 

on sen sijaan eroa. Lomaketutkimuksessa oma aineisto esiintyy vain empiirisinä yleistyksinä, 

keskiarvoina ja tilastollisina tunnuslukuina, kun taas laadullisessa tutkimuksessa käytetään 

raakahavaintojen pelkistämisellä tuotettujen ”makrohavaintojen” ohella merkitystulkintojen tekemisen 

johtolankoina myös yksittäisiä viittauksia aineistoon. Niissä voidaan kuvata tarkemmin jotain 

yksittäistapausta tai ottaa esimerkeiksi puhesitaatteja, jotka antavat hyvän tulkintavihjeen tai illustroivat 

tehtyä tulkintaa. (Alasuutari 2000, 43.) 

 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen yhdistämistä voidaan pitää eräänlaisena triangulaationa. Tuomen ja 

Sarajärven mukaan triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten metodien, tutkijoiden, tiedonlähteiden tai 

teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa. Triangulaation käyttötarkoitus voi siis liittyä joko tutkimuksen 

totuuden ongelmaan8 tai tutkittavan ilmiön kokonaisuuden hahmottamiseen91980-luvulla syntyi toinen 

suuntaus, jossa painotetaan, että triangulaatioilla kyetään kyllä hankkimaan tutkimukseen syvyyttä ja 

leveyttä, mutta ei varsinaista paikkansapitävyyttä totuuden merkityksessä. Laadullisen tutkimuksen 

yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä, haastattelua, kyselyä, havainnointia ja dokumentteihin perustuvaa 

tietoa on mahdollista käyttää joko rinnakkain tai vaihtoehtoisina tai eri tavoin yhdisteltynä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 73, 141.) 

 

Metodisella (metodologinen) triangulaatiolla tarkoitetaan useiden metodien käyttöä. Denzin (1978) 

puhuu tässä yhteydessä toisaalta metodin sisäisestä alaluokasta, toisaalta metodien välisestä alaluokasta. 
                                                 
8 englanniksi convergence, confirmation 
9 englanniksi completeness, comprehensiveness 
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Ensin mainitulla menetelmällä hän tarkoittaa tilannetta, jossa tutkija valitsee yhden metodin, esimerkiksi 

kyselyn, ja kysyy samaa asiaa erityyppisin kysymyksin (suljetuin ja avoimin kysymyksin, asennemittarein 

jne.) Jälkimmäisellä luokalla Denzin tarkoittaa samasta ilmiöstä eri metodein tai tutkimusstrategioin 

kerättävää tietoa (haastattelu, kysely, havainnointi, tilanteiden nauhoitus tai dokumenttien analyysi.) 

(Denzin 1978, 301−304) Rice ja Ezzy (1999, 38) puhuvat ”metodisesta triangulaatiosta, jossa käytetään 

eri tutkimusmetodologioita.”. 

 

Monet tutkijat (muun muassa Brannen 1992, Robson 1995) puhuvat eri menetelmien yhdistämisen 

puolesta. Laajentamalla menetelmien käyttöä saadaan esiin laajempia näkökulmia ja voidaan lisätä 

tutkimuksen luotettavuutta. Joskus tutkimuksia jopa kritisoidaan liian yksioikoisista 

menettelyvalinnoista. 

 

Kiistanalaisin kohta triangulaatiokeskustelussa on laadullisten ja määrällisten analyysimetodien 

yhdistäminen samanaikaisesti tai jaksottamalla. Denzinin käsitteistön mukaan kiista liittyy 

metodologiseen ja tarkemmin metodin sisäiseen triangulaatioon. Toisten tutkimusnäkemysten mukaan 

laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä voi käyttää samassa tutkimuksessa, toisten näkemysten 

mukaan ei. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 38.) 

 

Hirsjärvi ja Hurme muistuttavat, että kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen saattavat koskea lähes täysin 

erilaisia osa-alueita, ja tässä mielessä ne ovat toistensa täydentäjiä. Toisaalta kvantitatiivisen osan 

perusteella saatetaan löytää sellaisia mielenkiintoisia tapauksia, joita tutkitaan tarkemmin kvalitatiivisin 

menetelmin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 30.) 

 

Yksi tärkeä etu monimetodisesta lähestymistavasta on perusteettoman varmuuden vähentäminen10. Kun 

käytetään vain yhtä menetelmää ja saadaan selviä tuloksia, voi tutkija päätyä uskomaan, että hän on 

löytänyt ”oikean” vastauksen. Kun lisänä käytetään toista menetelmää. saattaa syntyä erilaisia vastauksia, 

jotka myös poistavat näennäisen varmuuden. (Robson 1995, 290.) 

 

Avointen kysymysten vastauksiakin voi analysoida tilastollisesti. Silloin vastaukset luokitellaan ryhmiin. 

(Valli 2001, 110.) Valitsin kuitenkin avointen kysymysten analysointiin laadullisen tarkastelun, joten 

avoimet kysymykset on teemoilteltu ryhmäkeskustelun tuottamien vastausten kanssa samojen teemojen 

alle. 

 

                                                 
10 reduction of inappropriate certainty 
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Analysoin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimustuloksiani kahdella erilaisella 

analysointimetodilla: aineiston laskemisella11 ja teemoittelulla12. Sähköpostikyselystä sain hyvin laskettua 

erilaisia vastausmääriä, jotka muotoutuivat kuvioiksi ja avoimet kysymykset teemoittelin muun muassa 

lukemattomuuden syiksi ja parannusehdotuksiksi. Kerron enemmän analysointimetodeistani 

seuraavassa analyysiluvussa. 

 

 

                                                 
11 englanniksi counting 
12 englanniksi thematizing 
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8 ANALYYSI 
 
 
Tutkin Tampereen yliopiston opiskelijoiden suhtautumista Aamulehteen sähköpostikyselyllä (ks. liite 1) 

ja ryhmähaastattelulla. Sähköpostikysely toteutettiin maaliskuun 2005 kahden viimeisen viikon aikana. 

Sähköpostikyselyssä etsittiin ryhmäkeskusteluun osallistujia. 12 hengen ryhmäkeskustelu järjestettiin 

huhtikuun alussa vuonna 2005. 

 

Raine Vallin mukaan (2001, 101) vastausprosentti jää usein postikyselynä tehdyssä aineistonkeruussa 

alhaiseksi. Aineiston vastaajien määrää voidaan lisätä Vallin mukaan esimerkiksi pyrkimällä tekemään 

aineistonkeruuta vaikkapa koululuokittain tai muuten olemassa olevia ryhmiä hyväksi käyttäen. Linkki 

tutkimukseni kyselylomakkeeseen lähetettiin ainejärjestöjen sähköpostilistoille, sillä muuten kaikkia 

yliopisto-opiskelijoita olisi luultavasti ollut aika mahdotonta tavoittaa. Täytyy kuitenkin huomata, että 

kaikki yliopisto-opiskelijat eivät varmaankaan ole sähköpostilistojen jäseniä, sillä listoille kuuluminen on 

vapaaehtoista ja omaehtoiseen listalle ilmoittautumiseen perustuvaa. 

 

Sähköpostikyselyssäni ei ollut ongelmaa siinä, että vastauksia olisi tullut liian vähän. Työni ohjaaja 

Heikki Heikkilä arvioi, että jos vastauksia tulee satakunta, lomake on ollut varsin onnistunut. 

Vastaajamäärä yllätti kaikki. Kaikkiaan lomakkeen kävi maaliskuun 2005 kahden viimeisen viikon aikana 

täyttämässä 973 Tampereen yliopiston opiskelijaa eli lähes kymmenkertainen määrä odotettuun 

verrattuna. 

 

Osansa laajaan kiinnostukseen oli varmasti arvontapalkinnoilla, joilla Aamulehti tuki kyselyyn 

osallistumista. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin 50 Tukholman-

risteilyä, 20 Aamulehti-hiirimattoa ja 22 elokuvalippua. Yhteystietojen jättäminen oli vapaaehtoista, eikä 

kenenkään yhteystietoja luovutettu markkinoinnin tarpeisiin arvonnan jälkeen. 

 

Analysoin tutkimustuloksiani kahdella erilaisella analysointimetodilla: aineiston laskemisella13 ja 

teemoittelulla14. Erityisesti sähköpostikyselyn aineistoa olen laskenut, olen tehnyt tilastoja siitä, kuinka 

monta prosenttia vastaajista lukee Aamulehteä, tilaa lehteä ja niin edelleen. 

 

                                                 
13 englanniksi counting 
14 englanniksi thematizing 
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Laskemisella tarkoitetaan sen seikan selvittämistä, kuinka monta kertaa tietty ilmiö esiintyy kyseisessä 

materiaalissa. Teeman tai säännönmukaisuuden tunnistaminen perustuu juuri sen laskemiseen, että jokin 

seikka ilmenee toistuvasti ja lukuisia kertoja. (Kvale 1996, 172.) 

 

Teemoittelulle taas on olemassa monta eri lähestymistapaa. Käsitteet teema ja teemoittelu eivät suinkaan 

ole yksiselitteiset. Esimerkiksi Kvale (1996) käyttää käsitettä thematizing haastattelututkimuksen 

alkuvaiheesta, jossa määritellään koko tutkimuksen aihe, teema. Luborskyn (1994) mukaan teema on 

tietty toistuva piirre tietyn haastateltavan haastattelussa.  

 

Teemoittelulla haetaan aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Ne 

saattavat pohjautua teemahaastattelun teemoihin, ja odotettavaa onkin, että ainakin lähtökohtateemat 

nousevat esiin. Sen lisäksi tulee tavallisesti esille lukuisia muita teemoja, jotka ovatkin usein 

lähtöteemoja mielenkiintoisempia. Näin syntyviin teemoihin voivat luonnollisesti kuulua myös 

alkuperäisten teemojen väliset yhteydet. (Kvale1996, 173.) 

 

Käytännössä 973 vastauslomakkeen läpikäyminen oli erittäin hidasta puuhaa. Koska ohjelma, jolla tein 

kyselylomakkeen, ei osannut viedä tietoja suoraan sähköiseen muotoon, oli jokaikinen vastaus 

tulostettava omaksi paperinivaskakseen ja käytävä käsin läpi ennen tietojen syöttämistä Microsoft 

Exceliin. Vastausrivejä piti siis käydä läpi tukkimiehen kirjapidolla lähes 32 000 kappaletta. Lisäksi oli 

kahlattavana reilu 2 500 avointa kysymystä. 

 
 

8.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 
 

Sähköpostikyselyyn vastanneista 80 prosenttia oli naisia ja 20 prosenttia miehiä. Suurin osa vastaajista 

oli aloittanut opintonsa kyselyä edeltävänä vuonna 2004 tai 2000-luvulla ylipäänsä, mutta kauemmin 

opiskelleitakin vastaajajoukkoon mahtui. (ks. kuvio 1)  
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Kuvio 1. Opiskelujen aloitusvuosi 

 

Kauimmin opiskelleet olivat aloittaneet opintoputkensa jo 1980-luvulla, jolloin suurin osa vastaajista 

vasta syntyi. (ks. kuvio 2) 

 
Kuvio 2. Vastaajat ikäryhmittäin prosentteina 

 

Eniten vastaajia oli yhteiskuntatieteellisestä ja humanistisesta tiedekunnasta (26 ja 25 prosenttia 

vastaajista) (ks. kuvio 3). Seuraavaksi eniten vastaajia oli kauppa- ja hallintotieteellisestä tiedekunnasta 
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(15 ja 14 prosenttia vastaajista). Laiskimmin vastasivat informaatiotieteellisen tiedekunnan ja 

kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat (molemmista 10 prosenttia vastaajista). Prosentuaalisissa 

vastaajamäärissä on kuitenkin otettava huomioon myös tiedekuntien kokonaisopiskelijamäärät. 

 
Kuvio 3. Vastaajien tiedekunta vastaajien lukumäärän mukaan 

 

Suurin osa vastaajista (47 prosenttia) asuu oman perheensä tai puolisonsa kanssa (ks. kuvio 4). 

Seuraavaksi eniten opiskelijoista asuu yksin (33 prosenttia) ja kimppakämpässä tai soluasunnossa (15 

prosenttia). Vain 3 prosenttia vastaajista asuu vanhempiensa luona, vaikka suuri osa vastaajista onkin 

aika hiljattain opintonsa aloittaneita. Vanhempien luona asuvien pieni määrä osoittanee jonkin verran 

myös sitä, että Tampereen yliopistoon tullaan paljon Pirkanmaan ulkopuolelta. Vastaajien 

kotipaikkakunnat selviävät liitteestä 2. 
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Kuvio 4. Asuminen 

 

8.2 Ryhmäkeskustelun taustatiedot 
 

Kyselylomakkeella saamiani vastauksia ryydittääkseni järjestin myös ryhmäkeskustelun. Keskustelun oli 

tarkoitus olla apuna varsinkin, sitten, jos kyselylomakkeeseen ei tule riittävästi vastauksia. 

 

Halukkuutta 4. huhtikuuta 2005 järjestettyyn ryhmäkeskusteluun kysyttiin kyselylomakkeen lopussa. 

Innokkaita keskustelijoita ilmoittautui 36, joista valitsin 13, joita pyysin ryhmäkeskusteluun. Valikoin 

ryhmäkeskustelijat sillä perusteella, että he olisivat mahdollisimman edustava otos naisia ja miehiä eri 

tiedekunnista ja erilaisista pääaineista. Lisäksi kiinnitin huomiota siihen, että joukossa oli sellaisia, jotka 

lukevat Aamulehteä päivittäin ja sellaisia, joille Aamulehti oli hieman vieraampi. Olipa joukossa 

sellainenkin keskustelija, joka ei ollut koskaan edes selaillut Aamulehteä. 15 

                                                 
15 Keskustelijoiden taustatiedot: 

Nainen, kasvatustiede, luen lehteä päivittäin, tulee kotiin, N1 

Nainen, kuvajournalismi, luen lehteä päivittäin, N2 

Nainen, ranskan kieli, Aamulehti tulee kotiin, N3 

Nainen, lääketiede, luen silloin kun on aikaa, N4 

Mies, sosiologia, satunnaisesti lukee Aamulehteä, M1 

Nainen, valtio-oppi, päivittäin lukee AL:ää, N5 

Nainen, tietojenkäsittelytiede, luen lehteä, kun saan sen käsiini, N6 

Nainen, vuorovaikutteinen teknologia, ei tule kotiin, mutta luen, kun saan sen käsiini, N7 

Mies, kunnallispolitiikka, luen lehteä, M2 

Nainen, suomen kieli, kerran vilkaissut Aamulehteä, N8 
Nainen, puheoppi, luen AL:ää säännöllisesti, tulee kotiin, N9 

Mies, kunnallisoikeus, luen suht’ säännöllisesti, M3 

Asuminen

Soluasunnossa tai 
kimppakämpässä

15%

Vanhempien luona
3%

Jokin muu
2%

Yksin
33%

Oman perheen tai puolison 
kanssa
47%
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Ryhmäkeskustelijoista kolme oli miehiä ja 9 naisia. Alun perin keskusteluun piti osallistua neljännenkin 

miehen, mutta hän ei koskaan saapunut keskusteluun. Kolme miestä on 25 prosenttia keskustelijoiden 

määrästä, joten suhteessa keskustelussa oli mukana enemmän miehiä kuin kyselyn vastaajista oli miehiä 

(20 prosenttia vastaajista). 

 

Keskustelijoista viisi tarttuu Aamulehteen joka päivä, kaksi lukee suhteellisen säännöllisesti, neljä lukee, 

kun saa lehden käsiinsä ja kun on aikaa. Yksi vastaaja on kerran vilkaissut lehteä aiemmin ja lukee 

säännöllisesti Hämeen Sanomia. 

 

Ryhmäkeskustelu järjestettiin Tampereen yliopiston päärakennuksessa, puheopin studiossa. Keskustelu 

videoitiin, ja monikameravideoinnin ohjasi eräs opiskelukaverini. Keskustelijat saivat vaivanpalkaksi 

valitsemansa Aamulehden kustantaman tuotteen: elokuvaliput, laivaristeilyn tai lehden tilauksen pariksi 

kuukaudeksi. 

 

 

8.3 Aineiston teemoittelu 
 
Nostan keskusteluissa esiin tulleita teemoja esimerkkeinä mukaan analyysiin kyselytulosten rinnalle. 

Erottaakseni ryhmäkeskustelijoiden ja kyselyyn vastanneiden vastaukset toisistaan, merkitsen 

keskustelijoiden kommenttien perään kirjain-numeroyhdistelmän, joka kertoo vastaajan sukupuolen ja 

järjestysnumeron keskustelupöydässä, esimerkiksi N3. Kyselyyn vastanneiden kommentteja taas seuraa 

vastaajan sukupuoli ja ikä kyselyvuonna, esimerkiksi Nainen, 23 vuotta. 

 

Olen jakanut analyysin kolmeen eri pääteemaan, joiden kautta tarkastelen tutkimusaineistoa. 

Analysoinnin kolme pääteemaa ovat: yliopisto-opiskelijoiden tavat käyttää lehtiä, opiskelijan 

elämäntilanne mediakäytön selittäjänä ja yliopisto-opiskelijan suhde Aamulehteen. Jälkimmäisen 

teemoista jaan kahteen eri osaan, Aamulehden lukematta ja tilaamatta jättämisen syihin sekä 

parannusehdotuksiin siitä, mitä Aamulehden pitäisi tehdä saadakseen Tampereen yliopiston opiskelijat 

yleisökseen ja tilaajikseen. 

 

Valitsin teemat niin, että ne etenevät ikään kuin yleisestä yksityiseen. Tieto siitä, miten opiskelijat 

ylipäätään käyttävät mediaa ja toisaalta siitä, millaisena he näkevät elämäntilanteensa mediakäytön 

kannalta, selittää myös sitä, millaista roolia Aamulehti näyttelee Tampereen yliopiston opiskelijoiden 

elämässä. 
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Ensimmäisessä teemassa valotan hieman sitä, onko lehti ylipäätänsä tärkeä yliopisto-opiskelijan 

elämässä ja ovatko opiskelijat tottuneet lukemaan sanomalehtiä, kuten vanhemmat sukupolvet. 

Ensimmäisen teeman alla tarkastellaan myös hieman sitä, millaisia aikakauslehtiä opiskelijat lukevat ja 

miksi. Tätä teemaa määrittävät erityisesti kyselylomakkeista saadut vastaukset. Aamulehden lukemisesta 

kertovat vastaukset käsittelen vasta kolmannen teeman alla. 

 

Toisessa teemassa tarkastellaan sitä, miten opiskelijuus elämänvaiheena näyttäytyy opiskelijoiden 

mediakäytön selittäjänä kyselylomakkeen perusteella eli opiskelijoiden omasta mielestä. Aineistosta 

nousi esiin monia opiskelijan elämäntilanteeseen tyypillisiä piirteitä, jotka osoittavat, miten 

elämäntilanne voi vaikuttaa mediakäyttöön ja tässä tapauksessa erityisesti sanomalehtien lukuun. 

Opiskelijuus on hyvin ainutlaatuinen elämänvaihe, joten suhde mediaan ja sen kuluttamiseen on myös 

melko ainutlaatuinen. 

 

Kolmas teema valottaa sitä, miten Aamulehti näyttäytyy opiskelijoille. Kolmannen teeman 

ensimmäisessä kohdassa on nimenomaan tarkoitus nostaa esiin sellaisia ominaisuuksia Aamulehdestä, 

jotka ovat lehdestä riippuvia Siis asioita, joihin Aamulehdessä voitaisiin vaikuttaa ja joita voitaisiin 

muuttaa, jos haluttaisiin. Tärkeimpiä näistä ovat Aamulehden tilaajapolitiikka ja Aamulehden sisältö. 

Aamulehden sisällön kohdalla käyn läpi myös kyselylomakkeen ja keskustelun vastaukset liittyen 

Aamulehden eri osastojen lukemiseen. Kolmannen teeman toinen alateema on Aamulehteen liittyvät 

parannusehdotukset. Yliopisto-opiskelijat saivat itse määritellä, mitä tekisivät toisin, jos saisivat päättää 

Aamulehden sisällöstä. Ehkä tästä on jotain apua myös Aamulehdelle, kun siellä mietitään, miten nuoria 

aikuisia saadaan lehden ääreen. 

 

On huomattava, että teemat ovat jossain määrin päällekkäisiä. Pyrin kuitenkin käymään kunkin teeman 

läpi mahdollisimman tyhjentävästi omalla kohdallaan, jotta teemoihin ei tarvitsisi palata uudelleen ja 

uudelleen. Jonkin verran ristiinviittauksia on kuitenkin tehtävä, sillä esimerkiksi opiskelijan ”köyhyys” 

on mainittava niin opiskelijan mediakäyttöä määrittävän elämäntilanteen kohdalla kuin Aamulehden 

tilaajapolitiikkaan liittyvän tilaushinnan kohdallakin. 
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8.4 Teema 1: Lehdet Tampereen yliopiston opiskelijan elämässä 
 
 
 
Analyysin ensimmäisessä teemassa keskityn siihen miten opiskelijat suhtautuvat lehtien lukemiseen 

yleensä ja miten tärkeää lehtien lukeminen on yliopisto-opiskelijalle. Käyn ensimmäisen teeman alla läpi 

kyselylomakkeessa saatuja vastauksia.  Kyselylomakkeen (ks. liite 1) kysymykset 4, 5, 7 ja 8 käsittelivät 

tapoja käyttää lehtiä ylipäänsä. 
 

Kysymyslomakkeen kysymykset 4–5 käsittelevät lehtiä, joita Tampereen yliopiston opiskelijat lukevat ja 

tilaavat Aamulehden ohella tai sijasta. Palaan näihin kysymyksiin myöhemmin tämän teeman alla. 

Käsittelen ensin sähköpostikyselyn seitsemättä ja kahdeksatta kysymystä, jotka kartoittivat 

sanomalehtien lukemista yleensä, ei vain Aamulehden lukemista. 

 

Kyselylomakkeen seitsemäs kysymys kysyy, miksi vastaaja ylipäänsä lukee sanomalehtiä, jos lukee. Syitä 

sanomalehtien lukemiseen oli monia (ks. kuvio 5). Tärkein lehtien lukemisen syy on edelleenkin se, että 

sanomalehteä pidetään luotettavana tiedotusvälineenä. Peräti 27 prosenttia vastaajista pitää tärkeimpänä 

syynä sanomalehtien lukemiseen sitä, että lehtien välittämä tieto on luotettavaa. Toisin kuin Nuorten 

mediakäyttötutkimus 2004 siis osoittaa, nuoret osaavat arvostaa sanomalehteä tiedonlähteenä 

(Sanomalehtien  liitto/Taloustutkimus 2004, 57). 

 
 
Kuvio 5. Kysymys 7 ” Jos luet sanomalehtiä, miksi luet” 

Kysymys 7: Jos luet sanomalehtiä, miksi luet? (Voit valita useamman kuin yhden 
vaihtoehdon)

 Sanomalehdistä saan
tarvitsemani tiedon nopeasti

22%

 Sanomalehtien lukeminen on
minulle tapa

25%
  Pidän sanomalehtiä 

luotettavana tiedotusvälineenä 
27%

  Sanomalehdet kirjoittavat 
minua kiinnostavista asioista 

20%

Jokin muu syy
6%
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Toiseksi tärkeimmäksi syyksi Tampereen yliopiston opiskelijoiden sanomalehtien lukemiseen kiilaa tapa 

ja tottumus. Neljäsosalla kaikista vastaajista on tapana lukea lehteä. Nuorten aikuisten tottumus lehtien 

lukemiseen juontaa juurensa jo kotoa, sillä sanomalehtien aamukannon perinne elää Suomessa 

edelleenkin vahvana ja suomalaiset ovat sanomalehtien lukijakansaa. Maakuntalehdet eivät siis voi 

syyttää opiskelijalukijakunnan katoa lehden tilaajista sitä, että nuoret eivät olisi koskaan oppineetkaan 

lukemaan lehtiä. Näyttääkin olevan väärä luulo, että 1990-luvun alkupuolella lehtien levikit laskenut 

lama olisi vaikuttanut siihen, että tuolloin kasvuiässä olleet nykyiset yliopisto-opiskelijat eivät olisi 

oppineet lukemaan lehtiä. Vaikka lehtiä ei tilattu jokaiseen kotiin, mediakasvatusta alettiin painottaa 

koulussa ja nuoretkin jatkoivat vahvaa sanomalehtiluvun perinnettä Suomessa. 

 

Jopa 22 prosenttia vastaajista pitää sanomalehteä nopeana uutisvälineenä, vaikka sähköisiä 

tiedotusvälineitä pidetään usein huomattavasti lehtiä nopeampina tiedonvälittäjinä. Vastaajien mielestä 

sanomalehdistä saa kuitenkin tarvitsemansa tiedon nopeasti. 

 

Viidesosa vastaajista mainitsee sanomalehden lukemisen syyksi sen, että sanomalehdet kirjoittavat juuri 

häntä kiinnostavista asioista. Sekään ei siis näyttäisi olevan maakuntalehden lukemattomuuden syy, että 

lehdet eivät kirjoita opiskelijoita kiinnostavista asioista.  Pipsa Snell toteaa oman tutkimuksensa 

yhteenvetona, ettei sanomalehti ole välttämätön nuoren aikuisen elämässä, jos se ei sisällä nuoren 

elämän kannalta tärkeää tietoa. Sellaista tietoa voisi Snellin mukaan olla esimerkiksi nuoren arkeen ja 

oman elämän suunnitteluun liittyvä tieto. (Snell 2000a, 6, Snell 2000b, 6–7) Ei pidä kuitenkaan 

stereotyyppisesti sanoa, että opiskelijoita kiinnostavat vain opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyvät 

aihepiirit. Kolmannessa teemassa käyn tarkemmin läpi sitä, mitä opiskelijat haluaisivat lukea 

Aamulehdestä. Se antaa myös jonkinlaisen kuvan siitä, mitä yliopisto-opiskelijat ylipäänsä 

sanomalehdeltään kaipaavat. 

 

 

8.4.1 Sivistystä, ilmoituksia, ajanvietettä 
 

Keräsin yhteen sanomalehtien lukemisen syitä, jotka olivat vastauksena kyselylomakkeessa ”jokin muu 

syy” -kohtaan. Nämä ovat siis syitä, jotka nousivat esiin edellä mainittujen lisäksi. Muita lehden 

lukemisen syitä eritteli kuusi prosenttia vastaajista. Jaoin sanomalehtien lukemisen muut syyt neljään eri 

kategoriaan: ilmoitusten vuoksi, sivistyksen ja laajan tarjonnan takia, ajanvietteen ja muiden syiden takia. 
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71 vastaajaa ilmoittaa lukevansa sanomalehtiä sivistyksen ja laajan tarjonnan sekä ajan tasalla pysymisen 

vuoksi. Moni kertoo tarvitsevansa sanomalehden kaltaista tiedonlähdettä opiskelujensa takia. 

 
”Sanomalehdet käsittelevät ajankohtaisia asioita laajemmin kuin esimerkiksi tv-uutiset.” 
Mies 25 vuotta 

  

”Yleisten asioiden seuraaminen, tilanteen tasalla pysyminen asioissa, joita ei muista syistä 
erikseen seuraa muista kanavista.” Nainen 26 vuotta 

 

Muutamasta vastauksesta kävi ilmi, että sanomalehdet kirjoittavat asioista, joista opiskelijan täytyy tietää, 

ei niinkään asioista, jotka välttämättä koskettavat opiskelijaa itseään. 

 

”Sanomalehdistä saa syvällisemmin selville puhuttavat asiat ja seasta löytyy välillä 
yllätyksiä, mikä ei televisiouutisissa ole juuri mahdollista. En kuitenkaan seiso sen 
väittämän takana, että sanomalehdet kirjoittaisivat minua kiinnostavia asioita kovin usein, 
ne kirjoittavat asioista, joista minun pitäisi tietää ja jättävät mielestäni liian monia hyviä 
vaihtoehtoja käyttämättä.” Nainen 23 vuotta 

 

Näistä vastauksista käykin hyvin selkeästi ilmi, mikä on sanomalehden vahvuus ja miten lehtitaloissa 

kannattaisi tätä vahvuusaluetta hyödyntää. Sähköiseen, lähes reaaliaikaiseen mediaan verrattuna 

sanomalehdessä on mahdollista syventyä asioihin ja taustoittaa uutistapahtumia. Sanomalehdessä ei 

kannata lähteä toistelemaan esimerkiksi jo edellisenä iltana moneen kertaan sähköisissä välineissä 

kerrottuja asioita, kun on mahdollisuus laajentaa aihepiiriä, taustoittaa ja viedä aihetta eteenpäin. 

Sellaista sisältöä yliopisto-opiskelijatkin haluaisivat lukea. 

 

Seitsemäntoista vastaajaa ilmoittaa lukevansa sanomalehtiä ajanvietteenä. Osa vastaajista oli maininnut 

useamman kuin yhden jakamistani kategorioista, mutta jaoin vastauksen vain yhteen alaryhmään sen 

mukaan, mitä syytä vastaaja eniten painotti.  

 

”Tapan aikaa tai viihdytän itseäni syödessä.” Nainen 21 vuotta 
 

Erkki Hujanen mainitsee oman tutkimuksensa yhteydessä, että hänen aineistossaan sanomalehden 

viihteellinen tai ajanvietteellinen merkitys näyttäytyy erittäin vähäisenä. (Hujanen 2000, 18). Saman voi 

todeta minun aineistostani. Jos 973 vastaajasta vain 17 vastaajaa pitää sanomalehteä pääasiassa 

ajanvietekeinona, ei sanomalehti näytä olevan kovinkaan tärkeä ajanviete. Tämä myös kumoaa sen 

ajatuksen, jonka mukaan nuoret ja nuoret aikuiset lukijat haluavat sanomalehdiltään pelkästään 

viihteellistä aineistoa, eivätkä osaa arvostaa esimerkiksi niin sanottuja kovia uutisia. 
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Ilmoitusten takia sanomalehtiä lukee seitsemän vastaajaa. Laitoin yläotsikon alle niin kauppojen 

ilmoitusten takia sanomalehtiä lukevat kuin työpaikkoja tai asuntoja lehdistä etsivätkin. 

 

”Tietoja alennuksista ja kauppojen tarjouksista sekä tapahtumista.” Nainen 29 vuotta 
 

Toimituksen kannalta hyvä tieto on, että vain seitsemän vastaajaa lukee lehtiä pelkästään mainosten 

takia. Tällaista joukkoa palveleekin paremmin ilmaisjakelulehti kuin kotiin tilattava päivälehti. Tietenkin 

sanomalehti saa suuren osan tuloistaan ilmoituksista, joten on positiivista, että ilmoituksiakin pidetään 

tärkeänä lehden sisältönä. Ilmoitustulot ovat merkittävä lehtien tulonlähde, sillä esimerkiksi vuonna 

2003 sanomalehdet saivat 56 prosenttia tuloistaan ilmoituksista ja loput tilauksista sekä irtonumeroista. 

(ks. Löyttyniemi 1997, 117−199; Sauri 2005c) Toisaalta ilmoitukset ovat sellaista lehden sisältöä, jonka 

lähes kaikki lukijat ainakin silmäilevät läpi, kunhan heidän ensin saadaan tarttumaan lehteen lehden 

journalistisen sisällön vuoksi.  

 

Sekalaisia muita kuin edellä mainittuja syitä sanomalehden lukemiseen oli yhteensä 26 erilaista. 

Kahdeksan vastaajaa ilmoitti tähtäävänsä toimittajaksi ja seuraavansa lehdistöä sen vuoksi. 

 
”Haluan sanomalehden toimittajaksi ja haluan pysyä kärryillä alasta.” Nainen 25 vuotta 
 

 
Sanomalehti näyttäytyy tärkeänä tiedotusvälineenä myös muille ammattiryhmille kuin toimittajille. 
 

”Saan sanomalehdistä opetusmateriaalia työhöni (toimin äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajana lukiossa)” Nainen 26 vuotta 

 
”Olen Tampereen kaupungin auktorisoitu matkailuopas, ja minun on tiedettävä 
kotikaupunkini asioista.” Nainen 28 vuotta 
 
”Työssäni joudun seuraamaan tiedotusvälineitä, ja Tampereen asioista tiedottaa 
säännöllisesti (joskin usein puolueellisesti) vain AL.” Nainen 28 vuotta 
 

 
Myös sanomalehteen välineenä liittyviä vastauksia mainittiin muiden syiden kohdalla. 
 

”Luen uutisia mieluummin paperilta kuin katson silmiä rasittavalta tietokone- tai tv-
ruudulta.” Nainen 20 vuotta 

 
”Ei aikaan sidottu media toisin kuin TV/radio. Näytöltä ei aina jaksa lukea lehtiä.” 
Nainen 29 vuotta 

 
”Sähköinen media ei kiinnosta.” Mies 27 vuotta 
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8.4.2 Yliopiston naisistuminen näkyy lehtivalinnoissakin 
 

Käsittelen Aamulehden tilaajalukuja erikseen kolmannen teeman alla, mutta käyn tässä läpi, mitä muita 

lehtiä yliopisto-opiskelijat tilaavat. Muiden sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen kertoo siitä, kuinka 

paljon opiskelijat yleensä lukevat, kuinka tärkeä roolia lehdet näyttelevät heidän elämässään ja toisaalta 

näyttää jotain suuntaa siitä, millaisista asioista opiskelijat haluavat lukea. 

 

Sähköpostikyselyn neljäs kysymys käsitteli sitä, mitä lehtiä opiskelijat lukevat Aamulehden lisäksi. 

Kyselyyn vastanneet opiskelijat tilaavat Aamulehden lisäksi 129 erilaista sanoma- ja aikakauslehteä. (ks. 

liite 3). Yli viiden maininnan lehtiä oli yhteensä 11, joista Helsingin Sanomilla oli eniten tilaajia (36). 

Vaikka luku on suhteessa vastaajiin melko pieni, on silti yllättävää jos noinkin moni opiskelija tilaa sekä 

Aamulehteä että Helsingin Sanomia. Helsingin Sanomien sunnuntainumeroa kertoi tilaavansa 

Aamulehden lisäksi 8 opiskelijaa. Sunnuntainumero voi toimia hyvänä lisänä toiselle päivälehdelle. On 

myös mahdollista, että Helsingin Sanomia tilaavat eivät ole lukeneet kysymystä riittävän tarkkaan, vaan 

ovat vain määritelleet tilaavansa Helsingin Sanomia eivätkä ole huomanneet, että kysymyksessä kysyttiin 

nimenomaan Aamulehden lisäksi tilattavia lehtiä. 

 

Erkki Hujasen tutkimusten perusteella Helsingin Sanomien tilaajat näkevät lehtensä tarjoavan 

maakuntalehteä enemmän luettavaa. Heille on tyypillistä, että he haluavat tarkastella ja lukea asioita 

laajemmin kuin yhden maakunnan näkökulmasta. Hujasen aineistosta nousevat esiin myös nuoret ja 

liikkuvat ei-tilaajat, jotka kokevat maakuntalehdet poliittisesti värittyneiksi ja siksi pitävät Helsingin 

Sanomia neutraalimpana ja liberaalimpana valintana. (Hujanen 2000, 137, 169). Näin Aamulehdestä 

ajattelevia oli myös minun aineistoissani, mutta palaan siihen kolmannen teeman alla, jossa käydään läpi 

tarkemmin Aamulehteen liittyviä lukuja. 

 

Tärkein aikakauslehti niille vastaajille, jotka tilaavat myös Aamulehteä, on selvästi Trendi, joka mainittiin 

kyselyssä 27 kertaa. Seuraavaksi eniten mainintoja on Annalla (12), Me Naisilla (11) ja Kodin 

Kuvalehdellä (10). Nämä lehdet osoittavat hyvin paitsi vastaajien sukupuolen, myös yliopisto-

opiskelijoiden naisistumisen, sillä Trendiä, Annaa, Me Naisia ja Kodin Kuvalehteä voinee tituleerata 

puhtaasti naistenlehdiksi. 

 

Useita mainintoja on myös yleisaikakauslehdillä Imagella (14) ja Suomen Kuvalehdellä (8). 

Kauppalehteä tilaa Aamulehden lisäksi kymmenen vastaajaa. Ikisuosikki Aku Ankka tulee seitsemälle 

vastaajalle ja matkailulehti Mondo kuudelle. 
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Kahdesta viiteen mainintaa keräsi 38 lehteä ja yhden maininnan lehtiä oli 77. Opiskelijoille tulee kaikkea 

kansanmusiikkilehdistä Tekniikan maailmaan ja saksankielisestä Valituista paloista paikallislehtiin. 

 
Erkki Hujasen tutkimusten mukaan aikakauslehtiä tilataan elämänvaiheen perusteella. Hujasen 

aineistossa perheenäiti kertoo tilanneensa vielä puolenkymmentä vuotta sitten nuorten lehteä, minkä 

jälkeen hän oli siirtynyt käsityölehteen, kunnes aika oli Vauva-lehden. (Hujanen 2000, 115) Myös 

opiskelijoiden tilaamat lehdet kertovat jotakin heidän elämästään. Suurin osa aikakauslehdistä on jonkin 

sortin lifestyle-lehtiä ja harrastelehtiä. Mitään yleispätevää linjaa lehtien kirjosta ei voi päätellä, paitsi 

ehkä sen, että lehtien joukko on yhtä heterogeeninen kuin opiskelijaporukkakin erilaisine oppiaineineen, 

taustoineen ja vapaa-ajanviettotapoineen. 

 

Yllättävää oli huomata, että Tampereen lähialueiden paikallislehtiä tilaa vain harva, vaikka melko suuri 

osa yliopistolaisista on kotoisin Pirkanmaalta. Tampereen yliopiston mukaan vain 37,2 prosenttia 

kyselyyn vastanneista opiskelijoista tulee muualta kuin Pirkanmaalta (Tampereen yliopisto 2005.). Siitä 

huolimatta esimerkiksi Kuorevesi-Mänttä-Vilppula, Akaan seutu, Lempäälän-Vesilahden sanomat ja 

Ylöjärven sanomat saivat kukin vain yhden maininnan. 

 

Yhden maininnan sarjaan kuuluu muitakin paikallisia, joskin Pirkanmaan ulkopuolisia, sanomalehtiä, 

kuten Keski-Uusimaa ja Etelä-Saimaa. Niitä tilataan varmaankin kotiseuturakkauden nimissä, sillä 

esimerkiksi yksi vastaajista oli erikseen vastannut hänelle tulevan vanhan kotikuntansa paikallislehden, 

muttei valottanut tarkemmin, mikä kyseinen lehti oli. 

 

Yksi mahdollinen syy Pirkanmaan paikallislehtien vähyyteen listalla voi olla se, että Aamulehti riittää 

Pirkanmaalta kotoisin oleville opiskelijoille tiedonlähteeksi koko maakunnasta ja omasta vanhasta 

kotikunnasta. Toinen syy voi olla niinkin yksinkertainen kuin raha: sekä maakuntalehden että 

paikallislehden tilaaminen tulee kalliiksi opiskelijabudjetilla. Opiskelijan niukkaan rahatilanteeseen 

palaan lähemmin toisessa teemassa. 

 

Kaikki vastaajat eivät maininneet, mitä lehteä he tilaavat Aamulehden lisäksi, vaikka olivat valinneet 

kyllä-vaihtoehdon. Jotkut vastaajat kritisoivat kyselylomaketta, josta ei saanut enää valitsemaansa 

vaihtoehtoa poistettua. Tämä on selvästi kankean internetvastauslomakkeen negatiivisia puolia, joihin 

olisi pitänyt kiinnittää huomiota lomaketta laadittaessa. 

 

”Miksi tuota täplää ei saa poistettua?” Nainen, 24 vuotta 
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”En tilaa mitään. Tota valintaa ei vaan saa pois, hätäsenä, kun jotain laitoin.” Mies, 22 
vuotta 

 
Tilaaminen terminä aiheutti myös vastaajille jonkin verran päänvaivaa. Toiset pitivät ammattiin liittyviä 

lehtiä tilattuina, jos ne tulivat kotiin esimerkiksi ammattijärjestön jäsenyyden kautta, toiset taas eivät. 

Esimerkiksi lääketieteeseen liittyviä lehtiä oli laitettu sekä tilattavien lehtien joukkoon että erillisiin 

kommentteihin. 

 

”En varsinaisesti tilaa, mutta jäsenetuna tulee Hyvä Terveys, Suomen Lääkärilehti ja 
Aikakauskirja Duodecim.” Nainen, 25 vuotta 
 
”Saan luontaisetuna muitakin ammattilehtiä.” Nainen, 27 vuotta 

 
”Oman alan ammattikirjallisuutta.” Mies, 25 vuotta 

 
”Urheiluun liittyviä aikakauslehtiä.” Mies, 27 vuotta 
 

 

8.4.2.1 Voiko sanomalehden korvata aikakauslehdellä? 

 

Viidennessä kysymyksessä (ks. liite 4) tiedusteltiin tilaako vastaaja Aamulehden sijasta jotakin muuta 

sanoma- tai aikakauslehteä. Kysymyksenasettelusta tuli palautetta, sillä muutama vastaaja oli kirjoittanut, 

ettei aikakauslehti voi korvata lainkaan sanomalehteä. Kysymyksen asettelu oli kieltämättä jokseenkin 

typerä, sillä en itsekään osaa kuvitella tilannetta, jossa aikakauslehti korvaisi sanomalehden. Lähinnä 

ajattelin kysymyslomaketta tehdessäni, että ”Aamulehden sijasta” -kysymykseen saan vastaukseksi muita 

sanomalehtiä, enkä niinkään aikakauslehtiä. 

 

Aamulehden tutkimuksen mukaan (Siivonen & Sonninen 2000) mukaan nuori suomalainen pitääkin 

sanomalehteä tärkeänä, se on osa aamun rituaaleja.: suihku, lehti, aamiainen. Toisaalta harva nuori pitää 

lehteä ”suorastaan välttämättömänä”. Nuoret kunnioittavat sanomalehteä ja arvioivat sen 

luotettavammaksi ja hyödyllisemmäksi kuin muut mediat. (Snell 2000, 18.) Ehkä juuri sen vuoksi 

kysymyksenasettelua karsastettiin. Ei kai kunnioitettua sanomalehteä voi korvata aikakauslehdellä? 

 

Kysymyksen neljä ja viisi kohdalla voi lisäksi olla mahdollista, että vastaajat eivät ole lukeneet 

kysymyksiä tarkkaan. Ainoa erottava tekijähän oli yksi sana: siis tilaako Aamulehden lisäksi tai sijasta 

jotain muuta sanoma- tai aikakauslehteä. Eräs vastaaja ihmettelikin kysymyslomakkeessa, miksi samaa 

asiaa kysytään kahteen kertaan. Ei kysyttykään, sillä vastaajan olisi pitänyt valita kysymysten neljä ja viisi 

välillä. Tämä oli ongelmallinen kohta myös internetkyselylomakkeen laadinnassa, sillä ohjelmalla, jolla 
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lomakkeen tein, ei saanut lukittua vain toista vastausta niin, että lopulta vastaaja olisi vastannut vain 

toiseen kysymykseen. 

 

Eniten Aamulehden sijasta opiskelijat tilaavat Aamulehden kovinta kilpailijaa, valtakunnallista Helsingin 

Sanomia. 152 vastaajaa tilaa Helsingin Sanomia. Hesari toimiikin monelle luultavasti sen oman 

kotipaikkakunnan tutun lehden korvikkeena. Ei ole enää mitään järkeä tilata oman paikkakunnan lehteä, 

kun on muuttanut uudelle paikkakunnalle. Toisaalta uuden kotipaikkakunnan lehti Aamulehti tuntuu 

vieraalta, joten valitaan valtakunnallisen lehden virkaa toimittava Helsingin Sanomat.  

 

”Harva hesalainen tai turkulainen tilaa Aamulehteä tai toisin päin. Hesari voi jollekin tulla, 
mutta se johtuu siitä, että sitä pidetään sellaisena ykköslehtenä, niin kuin se varmaan 
onkin” M2 

 

Tunneside sanomalehteen syntyy tuttuuden ja henkilökohtaisuuden kautta. Piia Elonen (2005) on pro 

gradu -tutkielmassaan saanut selville, että maakuntalehti Keskisuomalaisesta puuttuu Jyväskylän 

yliopistossa opiskelevien opiskelijoiden mielestä muun muassa laatu, nuorten ja opiskelijoiden asiat, 

oman kotiseudun ja koko Suomen asiat sekä rohkeus ja uudet ideat. (Elonen 2005, 78–82). Elosen tulos 

on hyvin tyypillinen vastaus, minkä muualta tullut opiskelija voi uuden paikkakuntansa lehdestä antaa. 

Lehti on eräänlainen yhteisöllisyyden merkki ja jos opiskelija ei tunne kuuluvansa kyseiseen yhteisöön, 

hän ei halua lukea yhteisön tunnusmerkkiä eli sanomalehteä. 

 

Helsingin Sanomien jälkeen viisi tai enemmän vastauksia saivat seuraavat lehdet: Hämeen Sanomat (8), 

Image (11), Kumppani (6), Suomen Kuvalehti (14) ja Trendi (10). Ei ole oikeastaan yllättävää, että 

Hämeen Sanomat on maakuntalehdistä Aamulehden jälkeen tilatuin. Hämeen Sanomien levikkialueella 

asuva opiskelija voi aivan hyvin käydä opiskelemassa Tampereella, kun välimatka ei ole erityisen pitkä. 

Trendi näyttää olevan naistenlehdistä suosituin yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. 

Yleisaikakauslehdistä suosituimpiin lukeutuvat nuorekas Image ja perinteinen Suomen Kuvalehti. 

Kumppani taas on kehitysyhteistyöhön keskittyvä aikakauslehti. 

 

Alle viiden maininnan lehtien joukkoon mahtuu myös tämän kysymyksen alle jos jonkinmoisia 

julkaisuja, Aku Ankasta Le Monde Diplomatiqueen. Pääasiassa nimikkeet ovat lähes samoja kuin 

neljännenkin kysymyksen kohdalla. (ks. liitteet 3 & 4)  
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8.5 Teema 2: Opiskelijan elämäntilanne sanomalehtiin suhtautumisen selittäjänä 
 

Toisen teeman alla käyn läpi sitä, miten opiskelijuus elämänvaiheena selittää opiskelijoiden 

mediavalintoja. Ensimmäisessä teemassa käsiteltiin sitä, miksi opiskelijat lukevat sanomalehtiä. Tässä 

teemassa avaan sitä, mitkä ovat opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät syyt, jotka selittävät sitä, miksi 

sanomalehti jää lukematta. Hyvin suuri osa kyselyyn vastanneistahan lukee sanomalehtiä, mutta 

joukossa on myös niitä, jotka eivät koe lehden palvelevan heitä. 

 

Sanomalehtien lukemattomuuden syitä kysyttiin kysymyslomakkeen kahdeksannessa kysymyksessä. (ks. 

liite 1) Kysymykseen vastanneiden mukaan sanomalehtien lukemattomuuden tärkein syy ei näytä olevan 

sanomalehdistä riippuvainen. Jopa 64 prosenttia vastaajista, jotka eivät lue sanomalehtiä, kertoo 

ajanpuutteen olevan tärkein syy sanomalehtien lukemattomuuteen (ks. kuvio 6). Erityisen merkittävää 

ajanpuute on juuri yliopisto-opiskelijoiden ryhmässä, sillä kiireisyys on eräs opiskelijan elämänvaihetta 

määräävä tekijä. Erkki Hujasen tutkimusten mukaan eniten maakuntalehden ohi kulkevatkin nuoret ja 

nuoret aikuiset. (Hujanen 2000, 232). Ajanpuute ei varmasti ole vähäisin syy sanomalehdestä 

ohikulkemiseen. 

 

 
 
Kuvio 6. Kysymys 8 ”Jos et lue sanomalehtiä, mikset?” 

Kysymys 8: Jos et lue sanomalehtiä, mikset? (Voit valita useamman kuin yhden
vaihtoehdon)

 Saan tarvitsemani tiedon
muualta helpommin

21%

Ajanpuute
64%

  En luota sanomalehdistä
saamaani tietoon

2%

  Sanomalehdet eivät käsittele 
minua kiinnostavia asioita

6%

Jokin muu syy
7%
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Kuten jo tutkielman neljännessä luvussa mainitsin, nuoret ovat tottuneet kiireeseen ja sen hallintaan 

(15/30 Research 2006, 69). Nuoren aikuisen on opittava priorisoimaan sitä, mihin aikansa laittaa. 

Useimmiten uutiset voivat olla helpommin saatavilla ja nopeammin omaksuttavassa muodossa 

sähköisessä mediassa, ikään kuin ajanpuutteeseen sopivassa pikapaketissa. 

 

Suurin osa vastaajista piti tärkeimpänä lehden lukemisen ajankohtana aamua. Kun aamulla on kiire, ei 

lehdelle jää aikaa ja siksi lehti jää tilaamatta ja lukematta. Opiskelijan epäsäännöllinen elämäntilanne 

tekee sanomalehdestä tarpeettoman ”hyödykkeen”. 

 

”Olen aamu-uninen ja sanomalehden paras lukuhetki on aamupalan ääressä, mutta 
minulla on silloin yleensä liian kiire.” Nainen 24 vuotta 
 
”Ei ole tarpeeksi aikaa, jotta olisi hyötyä tilata. Olisi turhaa tilata, kun lukeminen jäisi 
vähiin.” Mies 29 vuotta 
 
”En ehdi lukea niin paksua lehteä aamuisin ja iltapäivällä olen kuullut useimmat uutiset jo 
muualta.” Nainen 21 vuotta 

 
Lehti luetaan voittopuolisesti aamulla, kun on herätty tai kun aamutoimet on tehty. Vain 

poikkeustapauksissa lehti jää iltaan. Joku lukee lehden säännöllisesti heti herättyään aamukahvin 

yhteydessä, mutta esimerkiksi yksinäisen naisihmisen elämään ei kuulu säännöllistä aikaa, jolloin hän 

lukisi lehteä. Hän ei myöskään lue välttämättä joka päivä lehteä. Jos hän lukee, paikka saattaa olla yhtä 

lailla työpaikka kuin koti. (Hujanen 2000, 117) Ilta- ja etenkin iltamyöhäisyyden hetket pyhitetään 

televisiolle. Lehden lukeminen koetaan aikaa ja keskittymistä vaativaksi puuhaksi, johon ei tunnu 

riittävän aikaa kotitöiden, harrastusten ja töiden rinnalla. (Hujanen 2000, 157) Ne, jotka lukevat 

Aamulehden aamulla, lukevat sen kotona, kuten tavallista. He ovat myös Aamulehden tilaajia. Ne, joille 

lehteä ei tule, eivät lue sanomalehteä joka päivä, vaan hakeutuvat lehden ääreen, kun muistavat, ehtivät 

ja jaksavat. 

 

Ajanpuute on siis merkittävä syy sekä sanomalehden lukemattomuudelle että tilaamattomuudelle 

opiskelijoiden keskuudessa. Ryhmäkeskustelussakin ajanpuute nousi merkittäväksi syyksi lehden 

lukemattomuudelle. Lehteä ei ole joka päivä aikaa lukea ja siksi tilauskin saattaa jäädä.  

 

”En ainakaan koe, että joka aamu olis aikaa Aamulehden lukemiseen. Opiskelua on ja 
sitte tv-uutisista saa nopeesti jollain lailla paremman tiedon. Tai netistä. Joskus 
viikonloppuisin vois kuvitella, et vois tilata vaikka lauantai- ja sunnuntainumerot.  
Iltapäivällähän se tieto on vanhaa sitte jo.” M2 
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Pipsa Snellin (2000a, 7) tutkimuksen perusteella nuorten aikuisten elämänrytmi näyttäisi olevan entistä 

nopeampaa ja erityisesti aamulla nuorella aikuisella on kiire. Snellin mukaan (2000b, 7) tämä johtuu 

muun muassa siitä, että nuorten urbaanissa kulttuurissa eletään enemmän illalla kuin aamulla, jolloin 

aikaa aamulehdenlukuun jää hyvin vähän tai ei ollenkaan. Nuoret valvovat illalla myöhään ja vastaavasti 

nukkuvat aamulla mahdollisimman pitkään. Lehteä ei joko ehditä lukea aamulla, tai jos ehditään, on 

lukeminen lähinnä nopeaa selailua, eikä pitkiin juttuihin ehditä paneutua. Illalla lehden uutisaines taas 

tuntuu turhalta, kun uutiset on päivän mittaan jo kuultu muualta, nopeampaa kautta. 

 

Vaikka kyselyyn vastanneet pitivät sanomalehteä edelleen nopeana välineenä, se ottaa kuitenkin oman 

aikansa jokaisen päivästä. Radiouutisia tai tv-uutisia voi kuunnella ja katsella vaikka matkalla jonnekin, 

broadsheet-kokoista lehteä sen sijaan on vaikea levittää ruuhkabussissa. Isokokoinen lehti on myös 

ajankäytöllinen ongelma. Kun lehti on liian iso, sitä ei tule luettua. 

 

”Broadsheet-kokoa on todella epäkäytännöllistä lukea.” Nainen 22 vuotta 
 
 
”Liian paksuja joskus, liian paljon asiaa – yhden lehden lukemiseen menisi ikuisuus, jos 
kaikki asiat siitä lukisi” Nainen 26 vuotta 

 

Erkki Hujanenkin mainitsee tutkimuksissaan, että lehdeltä edellytetään helppolukuisempaa ulkoasua ja 

tekstiosioita, koska lehteen käytetään kiireinen hetki ja sen lukeminen on yleistä jonkun toisen 

toiminnon ohessa. Myös Hujasen aineistossa lehden kokoon viitataan. Nykyinen sanomalehden iso 

koko vaatii kärsivällisyyttä ja kohtalaisen tilavan ja rauhallisen paikan lukemiseen, mieluimmin ison 

pöydän. (Hujanen 2000, 158) Broadsheet-kokoinen sanomalehti tuntuu vaivaavan myös opiskelijoita: 

heidän elämäänsä sopisi paremmin lehti, joka on helppo kuljettaa mukana kiireellisessä elämässä. 

 

Toiseksi tärkein tekijä sanomalehtien lukemattomuuteen on se, että vastaajat kokevat saavansa 

tarvitsemansa tiedon muualta helpommin. Reilu viidesosa (21%) vastaajista on tätä mieltä. Kuten jo 

mainitsin, lehteä lukemattomat opiskelijat löytävät tarvitsemansa jostain muualta: internetistä, 

televisiosta, radiosta. Kun tieto löytyy jostain muualta helpommalla, se tekee sanomalehdestä omalla 

tavallaan tarpeettoman.  

 

Tiedon saamisen helppouteen liittyy jossain määrin varmasti myös raha. Jos lehti tulisi kotiin, se olisi 

kohtalaisen helppo lukea, mutta rahanpuutteen vuoksi sitä ei tilata kotiin. Lehden lukeminen koetaan 

hankalaksi, kun pitää erikseen mennä jonnekin, missä lehden saa luettua. Internetistä tai televisiosta 
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uutiset saa helpommin – ja jopa ilmaiseksi. Televisiolupamaksun moni opiskelija jättää huoletta 

maksamatta, mutta lehtitilauksen maksamatta jättäminen aiheuttaa huomattavasti enemmän ongelmia. 

Eikä maksamatonta lehteä kanneta kotiin. 

 

Kuusi prosenttia yliopisto-opiskelijoista kokee, että sanomalehti ei käsittele heitä kiinnostavia asioita. 

Erkki Hujasen tutkimuksen mukaan ratkaisevaa lukemispäätöksessä on aihe ja sen kiinnostavuus lukijan 

mielestä. Jutun elementeistä lukemiseen vaikuttavat eniten otsikko sekä kuva, jotka voivat herättää 

kiinnostuksen jutun pariin. (Hujanen 2000, 157.) Siihen, mitkä olisivat opiskelijoiden mielestä 

kiinnostavia aihepiirejä Aamulehdessä, palataan seuraavan teeman alla. 

 

Seitsemän prosenttia vastaajista pitää jotakin muuta kuin lomakkeessa annettuja syitä syynä 

sanomalehden lukemattomuuteen. Syyt ovat hyvin samantapaisia kuin jo aiemmin esiin nousseet. 

Rahanpuute, ajanpuute ja lehden hankala saatavuus, kun lehteä ei tilaa kotiin, nousevat tärkeimmiksi 

syiksi. Myös lehden epäkäytännöllinen välinemuoto mainittiin moneen kertaan. 

 

 

8.6 Teema 3: Aamulehti Tampereen yliopiston opiskelijan silmin  
 

Kolmannen ja viimeisen teeman alla käsittelen sitä, kuinka moni tutkimukseeni osallistuneista 

Tampereen yliopiston opiskelijoista lukee Aamulehteä tai tilaa sitä. Käyn läpi myös eri Aamulehden eri 

osastojen lukemista ja sitä, miksi jotkut osastot ovat kiinnostavampia kuin toiset. Teeman toisessa 

osassa pohditaan myös sitä, millainen Aamulehden tulisi olla, jotta alueen yliopisto-opiskelijat 

tarttuisivat maakunnan ykköslehteen. Tarkoituksena on myös miettiä, mitä Aamulehdessä voitaisiin 

tehdä toisin, jotta nuoret aikuiset olisivat myös tulevaisuuden lukijoita ja juurtuisivat lehden tilaajiksi. 

Analyysin kolmas teema on siis jaettu kahteen alateemaan: yliopisto-opiskelijan mielipiteisiin 

Aamulehdestä ja parannusehdotuksiin, jotka saisivat opiskelijat tilaamaan Aamulehden. 

 

 

8.6.1 Aamulehden tilaajapolitiikka 

 

Olen jakanut Tampereen yliopiston opiskelijoiden ajatukset Aamulehdestä vielä kahteen alateemaan: 

Aamulehden tilaajapolitiikkaan ja sisältöön. Tilaajapolitiikan alla käsittelen Aamulehden tilaajalukuja 
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Tampereen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa ja muun muassa tilaushintoja. Sisällön kohdalla käyn 

läpi sitä, mitä opiskelijat ajattelevat Aamulehden sisällöstä ja eri osastoista.  

 

Tutkielman kohderyhmässä oli mukana sekä Aamulehden tilaajia että ei-tilaajia, sillä vastaajia etsittiin 

yliopiston ainejärjestöjen sähköpostilistoilta. Ei-tilaaja-termin esitteli Erkki Hujanen (2000), joka käsitteli 

ei-tilaajia muun muassa maakuntalehden ei-tilaajia käsittelevässä lisensiaatintyössään ja väitöskirjassaan 

(2007). 

 

 

8.6.1.1 Liian kallis tilattavaksi 

 

Tässä alateemassa käsittelen Aamulehden tilaajapolitiikkaa. Erittelen syitä siihen, että Aamulehti jää 

tilaamatta. Yli puolet, 52 prosenttia kyselyyni vastanneista lukee Aamulehteä säännöllisesti. (ks. kuvio 7) 

44 prosenttia vastaajista lukee Aamulehteä silloin tällöin ja neljä prosenttia ei koskaan. 

 

 
Kuvio 7. Kysymys 1 ”Luen Aamulehteä” 

 

Kuvio 1: Luen Aamulehteä

Säännöllisesti 
52% 

Silloin tällöin 
44% 

En koskaan
4%
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Vaikka 52 prosenttia lukee Aamulehteä säännöllisesti, vain 42 prosenttia tilaa lehteä kotiinsa. (ks. kuvio 

8) 30 prosenttia vastaajista on joskus tilannut Aamulehteä ja melkein saman verran vastaajista, 28 

prosenttia, ei ole koskaan tilannut Aamulehteä. 

Kuvio 8. Kysymys 3 ”Aamulehden tilaaminen” 

 
Tilaajien kohdalla on otettava huomioon, että esimerkiksi Tampereen opiskelija-asuntosäätiön TOAS:n 

asuntoihin oli juuri ennen tutkimusta toteutettu kampanja, jossa opiskelija sai tilauksen ilmaiseksi 

kotiinsa yhden kuukauden ajaksi. Tämä saattaa siis vääristää tilaaja- ja säännöllisten lukijoiden määrää 

jonkin verran. Viimeinen aloituspäivä ilmaistilaukselle oli 28. helmikuuta 2005, joten ilmaisjaksot olivat 

käynnissä tutkimuksen aikana. 

 
 
Erkki Hujasen ei-tilaaja-aineistojen perusteella kiireinen ja epäsäännöllinen elämäntapa vahvistavat 

tilaamattomuutta tai ohjaavat ihmisiä lyhytkestoisiin lehtitilauksiin, jotka mielletään omaan 

elämäntapaan sopivammaksi ja edullisemmaksi kuin kestotilaus. Pätkäelämään kuuluu pätkälehti, eikä 

pätkäelämässä haluta muutenkaan sitoutua ”pitkälle menevästi”. (Hujanen 2000, 232) Opiskelijuus on 

tyypillinen esimerkki pätkäelämästä. Erityisesti erilaiset pätkittäin tarjottavat edulliset tilaukset ja 

ilmaisjaksot ohjaavat myös opiskelijoiden lehtitilauksia hyvin merkittävässä määrin. 

 

Kysymys 3: Aamulehden tilaaminen

Tilaan Aamulehteä
42% 

Olen joskus tilannut 
Aamulehteä

30%

En ole koskaan tilannut
Aamulehteä 

28% 
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”Mulla taas sitte, ku tän hetken taloudellinen tilanne ei oo paras mahdollinen, ni se 
rajoittaa. Ehkä opiskelijatarjoukset, kuukausi ja kakskymppiä, niitä tulee joskus otettua, 
mutta välillä täytyy pärjätä ilman. Mulle tulee kuitenkin yks lehti vakituisesti, täytyy sitte 
pärjätä ilman tätä välillä.” M3 

 

 
Kysymyslomakkeen kuudes kysymys oli osoitettu vain sellaisille vastaajille, jotka eivät koskaan olleet 

tilanneet Aamulehteä. Ei-tilaajien tärkein Aamulehden tilaamattomuuden syy on Aamulehden hinta (ks. 

kuvio 9).  

 
Kuvio 9. Kysymys 6: ”Jos et ole koskaan tilannut Aamulehteä, mikä on seuraavista tärkein tilaamattomuuden syy?” 

 

32 prosenttia Aamulehden ei-tilaajista piti lehden tilaushintaa opiskelijalle liian suurena. Raha, tai 

lähinnä sen puute, liittyy läheisesti opiskelijuuteen. Rahattomuus on toisaalta myös tärkeä syy jättää lehti 

tilaamatta, koska tärkeämpiäkin asioita on olemassa. Sanomalehti ei ole opiskelijan elämässä elintärkeä 

tuote, koska sillä ei pysy hengissä. 
 

Rahalla on opiskelijan tilauspäätöksiin vaikutusta, vaikka markkinointi- ja levikkiosastoilla saatetaankin 

ajatella, ettei lehden tilaaminen kaadu tilaushintoihin. Jos opiskelijalta kysytään, se lehti valitaan, joka on 

halvempi. Tilaushinnoissa Helsingin Sanomat vie voiton. 

 
”Välillä tilaan Aamulehden, välillä Hesarin. Halvempi tarjous tekee tilauspäätöksen.” 
Nainen, 29 vuotta 

Kysymys 6: Jos et ole koskaan tilannut Aamulehteä, mikä on seuraavista tärkein 
tilaamattomuuden syy?

Tilaaminen on liian kallista 
32% 

 Sisältö ei ole riittävän
laadukasta 

10%

Ulkoasu ei miellytä minua 
2%

Imago ei miellytä
6%

En tunne Aamulehteä
4%

  Jokin toinen lehti on parempi 
ja luen sitä 

20% 

  En ole kiinnostunut 
sanomalehtien lukemisesta 

5% 

Jokin muu syy
21% 
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”Pätkissä olen tilannut molempia, en koskaan yhtä aikaa.” Nainen, 26 vuotta 

 
 

”Välillä olen tilannut molempia yhtä aikaa. Hesari kuitenkin voitti.” Nainen, 26 vuotta 
 

Helsingin Sanomat voitti tarjouskilpailun tutkimuksen toteuttamisen aikaan selkeästi. Kun Aamulehti 

mainosti Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kalenterissa tarjousta, jolla sai 25 prosentin opiskelija-

alennuksen, Helsingin Sanomat tarjosi seuraavalla sivulla 50 prosentin alennusta. Aamulehdestä 50 

prosentin alennuksella tilauksen saavat vain uudet opiskelijat. Aamulehden mainoksen viereisellä sivulla 

myös Hufvudstadsbladet tarjoaa 50 prosentin opiskelija-alennusta. (Tamyn kalenteri 2005−2006, 

224−226). 

 

”Kyllä sen (alennuksen) 50 prosenttia pitäs olla. Sillon kun sen sai, niin se ei tuntunu niin 
pahalta se summa”. N4 
 
”Ehkä suurin syy. Tai on se, se hinta. Se on niin kova”. M3 

  
”Mäkin mietin joka kerta, kun se lasku tulee, että pitäskö irtisanoo. Että maksan tän ja 
sitte irtisanon tilauksen”. N4 

 

Aamulehden hinta on selkeä pointti, johon lehdessä voitaisiin vaikuttaa, jos haluttaisiin. Pelkästään jo 

tieto siitä, että Helsingin Sanomien opiskelija-alennus on noinkin paljon suurempi kuin Aamulehden, 

saa jonkinlaisen vastarinnan nousemaan Aamulehden tilaamista kohtaan. Asiassa on kyse niin paljon 

enemmästä kuin rahasta. Kyseessä on myös imago – se, millaisen kuvan lehti haluaa itsestään 

opiskelijoille antaa. 

 

8.6.1.2 Levikkialueen ulkopuolella 

 

Toiseksi tärkein Aamulehden tilaamattomuuden syy oli vastaajien mainitsema ”jokin muu” syy. Muista 

syistä tärkeimpiä olivat ajanpuute (22), asuminen toisella paikkakunnalla (14), joku muu tilaa lehteä (18) 

ja se, että sisältö ei miellytä (19). Lisäksi mainittiin epäekologisuus (4). Kaikki edellämainitut ovat hyvin 

tyypillisiä opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä syitä. En käsittele tässä kohtaa enempää ajanpuutetta 

tilaamattomuuden selittäjänä, koska olen sen teeman käynyt läpi jo aiemmin kakkosteeman alla. 

 

Merkittävä ”muu syy” Aamulehden tilaamattomuuteen on se, että kaikki Tampereen yliopiston 

opiskelijat eivät asu lehden levikkialueella. Toisella paikkakunnalla asuminen on selkeä syy, miksi 

johonkin paikkakuntaan selkeästi sitoutuvan lehden, niin kuin Aamulehden, tilaaminen jää.  
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”Asun Hyvinkäällä, joten tilaan täällä ilmestyvää paikallislehteä. Tampereen asiat ei 
kiinnosta.” Nainen 26 vuotta 
 
”Asun nyt Turussa, eikä sitä jaeta täällä aamulla. Myös viikonlopun lehdet tulevat 
maanantain keskipäivällä.” Nainen 57 vuotta 

 
”Olen viikosta vain puolet Tampereella, joten ei kannata tilata lehteä, kun puolet jäisi 
lukematta.” Nainen 24 vuotta 

 
 
On täysin ymmärrettävää, että opiskelijat eivät halua tilata sellaisen lehteä sellaisen maakunnan alueelta, 

missä he eivät edes asu. Tähän on Aamulehden tilaajapolitiikalla hyvin vaikea vaikuttaa. Ainoa ratkaisu 

olisi pyrkiä entistä enemmän valtakunnalliseksi, mutta Suomen kokoisessa maassa ei taida olla tilaa 

usealle valtakunnalliselle sanomalehdelle. Toisaalta sanomalehden rakentama alueellinen identiteetti 

rakentuu muutakin kautta kuin pelkästään paikallisuudesta. Piia Elosenkin (2005, 100) Jyväskylän 

yliopiston opiskelijoille tehdyissä haastatteluissa opiskelijat eivät kokeneet, että Keskisuomalainen on 

heille tehty. Siksi sanomalehti jäi usein tilaamatta. Elosen haastatteluissa opiskelijat kertoivat, että 

sanomalehteä jäsennetään vahvasti työelämän kautta: Keskisuomalainen on tehty työntekijöille. Kun 

opiskelijat eivät ole töissä ainakaan kokopäiväisesti, he eivät koe kuuluvansa keskiluokkaiseen 

työväkeen, joiden elämäntilanne on muun muassa rahatilanteen ja ajankäytön kannalta hyvin erilainen 

kuin opiskelijalla. Samantyyppisessä tilanteessa ovat myös Tampereen yliopiston opiskelijat 

Aamulehden kanssa. Vaikka ei olisikaan niin, että lehden pitäisi suoranaisesti kirjoittaa opiskelijoiden 

asioista, sen pitäisi ainakin ottaa huomioon opiskelijat osana yhteisöä, jota sanomalehti luo. 

Tampereellakin on hurja määrä opiskelijoita, jotka tulevat muualta, eivätkä ensin tunne olevansa tämän 

yhteisön jäseniä. 

 
 

8.6.1.3 Luonnonystävä ei tilaa lehteä 

 
Eräs opiskelijoiden mainitsema ”muu” syy Aamulehden tilaamattomuuteen oli se, että lehtien 

tilaaminen tuhoaa ympäristöä. Opiskelijat tuntuvat olevan hyvin tiedostavia ympäristöasioissa. Kokosin 

tällaiset vastaukset epäekologisuus-nimittäjän alle. Näissä vastauksissa sanottiin, että sanomalehden 

tilaaminen tuhoaa ympäristöä paperintuhlauksen vuoksi tai että sanomalehdestä kertyy suuri määrä 

paperijätettä ulos kannettavaksi. Parikymmentä vastaajaa piti tätä merkittävänä syynä 

tilaamattomuudelleen. Ainoa vastaus epäekologisuuteen on viedä entistä enemmän materiaalia 

verkkoon. Harva kuitenkaan on valmis maksamaan samanlaista tilaushintaa verkossa kokonaan 

luettavissa olevista lehdistä kuin perinteisestä sanomalehdestä. Aamulehden näköisversiokin on 
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kokonaan luettavissa internetissä. Kuitenkaan lehden omat asiakkaatkaan eivät saa sitä ilmaiseksi 

käyttää. 

 

”Aamulehden verkkoversion lukeminen tulisi olla kestotilaajalle ilmaista.” Mies, 31 vuotta 
 

 

Osa kyselyyn vastaajista kritisoi kyselyä siitä, että vain ei-tilaajat saivat lomakekyselyssä kritisoida 

Aamulehteä. Heidän mukaansa kyselylomake antoi sellaisen kuvan kuin tilaajat olisivat täysin tyytyväisiä 

tilaamaansa tuotteeseen, eikä heillä olisi mitään parannettavaa. Kyselylomaketta laatiessani sen sijaan 

ajattelin, että lomakkeen lopussa olevat avoimet kysymykset antavat kaikille yhtäläisen mahdollisuuden 

kommentoida sekä Aamulehden parhaita puolia että heikkouksia. Analyysiluvun kolmannen teeman 

toisessa osassa esitelläänkin parannusehdotuksia, joilla Aamulehdestä saataisiin kiinnostavampi 

yliopisto-opiskelijoiden silmissä. 

 

 

8.6.1.4 Ovelasti kalliin lehden äärelle 

 

Koti näyttää olevan edelleen paras paikka lukea sanomalehteä. 540 vastaajaa lukee Aamulehden 

kotonaan. (ks. kuvio 10) Seuraavaksi eniten vastauksia sai yliopisto ja kahvilat tai ravintolat. Moni 

käyttää hyväkseen lähistöllä asuvia vanhempiaan (154 vastausta) ja lukee lehden heidän luonaan.  
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Kuvio 10. Kysymys 2: ”Jos luen Aamulehteä, luen” 

 

Joku muu, joka tilasi lehteä opiskelijan puolesta oli useimmiten jompikumpi vanhempi, isovanhempi tai 

muu sukulainen. Myös työpaikan ja kämppäkaverin tilaama lehti mainittiin useaan kertaan. 

 

Lähes yhtä paljon vastauksia keräävät kirjastot, työpaikat ja ystävien kodit. Opiskelijat osoittavat 

varsinaista kekseliäisyyttä, kun kysytään, missä muualla lehteä voi lukea (ks. liite 5). Mainintoja saavat 

muiden kuin vanhempien lisäksi muutkin sukulaiset ja erilaiset julkiset tilat. Moni käyttää hyväkseen 

rautatieasemalla päivystävän lehtimyyjän kojua ja ottaa ilmaisen lehden mukaansa hypätessään junaan 

koti- tai työmatkalle. Monen asuintalossa on myös kerhohuone, johon lehteä tilataan ja jossa 

Aamulehden voi käydä ilmaiseksi selaamassa. Lehden pääsee selaamaan myös ainejärjestötilassa tai 

vaikkapa lääkärin vastaanotolla. Kovinkaan sitoutunutta lehdenluku tuskin kuitenkaan on, jos haluaa 

lehden lukea säännöllisesti. Kukaan tuskin ramppaa lääkärissä niin usein, että voi kutsua lehdenlukuaan 

säännölliseksi, jos joskus selaa lehden odotusaulassa. 

 

Samansuuntaisia tutkimuksia on tehty muuallakin. Esimerkiksi Turun Sanomille tehdyssä tutkimuksessa 

selvisi, että nimenomaan nuoret ikäryhmät säilyttävät lukukontaktin lehteen hyvin, vaikka eivät tilaakaan 

lehteä. Esimerkiksi 60 prosenttia Turun Sanomien tutkimukseen vastanneista opiskelijoista lukee 

säännöllisesti lehteä tilauksen lopettamisen jälkeenkin. (Snellman-Rannikko, 1996, 28–31) 

Kysymys 2 "Jos luen Aamulehteä, luen"

Kotonani 
31% 

Yliopistolla
18%

Vanhempieni luona
9%

Kirjastossa
8% 

Työpaikalla 
8% 

Kahvilassa tai ravintolassa
13% 

Ystävien luona
9%

Jossain muualla
4%
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”Semmosia ihan käytännön pikkujuttuja, että mä luen Aamulehden kirjastossa, jos luen ja 
jos se sattuu olemaan varattu, kun mä kävelen siitä ohi, niin se saattaa jäädä siitäkin syystä 
selaamatta. Jos se on vielä sittekin käytössä, kun tuun takaisin.” M1 

 

Kaksikymmentä prosenttia vastaajista ei halua tilata Aamulehteä, koska ”jokin toinen lehti on parempi 

ja luen sitä” (20 prosenttia vastauksista). Tämä aihepiiri ja ne lehdet, jotka Aamulehteä lukemattomia 

kiinnostivat, käsiteltiin jo teemassa yksi. Seuraavaksi tärkeimmät tilaamattomuuden syyt olivat se, että ei-

tilaajat eivät tunne Aamulehteä (10 prosenttia vastaajista). Suurin osa tähän ryhmään kuuluvista on 

varmaankin niitä opiskelijoita, jotka asuvat Pirkanmaalla tai ovat vastikään muuttaneet alueelle, eivätkä 

ole vielä ehtineet lehteen tutustua. Aamulehden imago ei miellytä kuutta prosenttia vastaajista. Palaan 

tähän vielä tarkemmin Aamulehden sisällön kohdalla. Viittä prosenttia vastaajista ei kiinnosta lukea 

sanomalehtiä lainkaan. 

 

Eräs tärkeimmistä tilaamattomuuden syistä näyttää siis olevan Aamulehden oma tilaajapolitiikka. 

Maakuntalehti on tehnyt tilaamattomuuden helpoksi, sillä ilmaisnumeroita jaetaan jatkuvasti ympäri 

kaupunkia ja lehden äärelle tuntuu olevan erittäin yksinkertaista päästä, vaikka sitä ei tilaisikaan. 

 

Myös Erkki Hujasen tutkimuksessa kävi ilmi, että moni Keskisuomalaisen lukijoista on huomannut, että 

sanomalehden voi lukea kodin ulkopuolella julkisilla paikoilla tai työpaikalla niin, että siitä ei tarvitse 

maksaa suoranaisesti mitään. (Hujanen 2000, 231) 

 

Opiskelijoiden oveluus päästä lehden äärelle mitä erilaisimmilla tavoilla palkitaan. He ovat ymmärtäneet, 

että lehdestä ei tarvitse tai edes kannata maksaa, kun se on saatavilla ja luettavissa niin helposti. Moni 

lukee lehden säännöllisesti, vaikkei sitä tilaakaan kotiin. Ja miksi tilaisi, jos lehti on ulottuvilla ilmaiseksi. 

Opiskelijalla on tärkeämpiäkin menoeriä, kuten asuminen ja eläminen. Tässä kohtaa onkin hyvä miettiä, 

onko lehden äärelle pääsy tehty jopa liian helposti. Toimiiko Aamulehti jopa itseään vastaan lehden 

ilmaisjakelussa, kun tuntuu, että lehti on saatavilla ilmaiseksi niin monesta paikasta, ettei opiskelijan edes 

tarvitse nähdä suuremmin vaivaa saadakseen lehden käsiinsä. Ilmaisen lukemisen kohdalla lehtitalot 

eivät voi syyttää muita kuin itseään. He ovat totuttaneet nuoret lukijansa siihen, että lehti on ilmaiseksi 

saatavilla, eikä siitä tarvitse maksaa. 

 

Lehtitaloissa on satsattu ehkä liikaakin kestotilaajien asiakkuusohjelmiin, eikä ole mietitty sitä, että 

nuoria mahdollisia tilaajia ei kiinnosta kestotilaajien edut, jotka on yleensä suunnattu vanhemmille 
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tilaajille. Tämä joukko pitäisi ensin saada tilaajiksi ja miettiä sitten, miten heidät saadaan pidettyä 

tilaajajoukossa. 

”Aamulehti jakelee aivan liikaa tilaajalahjoja! Haluan lehteni kohtuuhintaan, en lahjuksia ja 
risteilyjä!!!” Nainen, 27 vuotta 

 

8.6.2 Aamulehden sisältö tökkii 
 

Aamulehden sisältö tilaamattomuuden syynä nousi esille kyselylomakkeen (liite 1) kuudennessa 

kysymyksessä. Ilmeisesti kyselylomakkeessa oli jotain vikaa tai sitten vastaajat olivat huolimattomasti 

lukeneet lomakkeen vaihtoehdot, sillä osa vastaajista halusi määritellä omin päin, mikä Aamulehden 

sisällössä nyppii, eikä halunnut valita ”sisältö ei ole riittävän laadukasta” -vaihtoehtoa. Yhteiskunnallisen 

kirjoittamisen poliittinen sävy ja muuten lepsu ote ajattelussa nousi monessa vastauksessa esiin. 

 
”Päätoimittajan linja on mielestäni kyseenalainen. Heittää liian vahvan oikeistolaissävyn 
koko lehden ylle.” Mies 25 vuotta 

 
”En pidä Aamulehden journalistisesta tyylistä: omituisia kielikuvia, epäselviä ilmauksia 
erityisesti otsikoissa. Tulee epäammattimainen kuva tai tahattoman humoristinen kuva. 
Luen mieluummin erikoisalojen lehtiä tai Helsingin Sanomia.” Nainen 29 vuotta 

 

Pidän tätä tilaamattomuuden syytä myös imagosyynä. ”Tahattoman humoristinen kuva” ei ole kovin 

hyvää mainosta asiapitoiselle maakuntalehdelle. Lisäksi Aamulehdellä on edelleen porvarillisen 

sanomalehden maine ja sen imagon muuttaminen yleislehdeksi tuntuu olevan hyvin vaikeaa. 

 

Kyselylomakkeen kysymykset 9−24 käsittelivät Aamulehden eri sivustojen lukemista. Tarkoitus oli 

päästä selville siitä, mitkä sivut kaipaavat kehittämistä ja mitkä ovat erityisen kiinnostavia. Kysymykset 

9−20 koskivat päivittäin ilmestyviä osastoja ja kysymykset 21−24 käsittelivät erikoissivuja, kuten 

sunnuntaisivuja ja viikkoliitteitä sekä teemasivuja. Eri osastojen lukemista kuvaava kuvio 11 alla. 
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Kysymykset 9 - 20

0 20 40

Kysymys 9: Luen pääkirjoitussivua

Kysymys 10: Luen mielipidesivua

Kysymys 11: Luen kotimaan osastoa

Kysymys 12: Luen Tampere ja naapurit -osastoa

Kysymys 13: Luen talousosastoa

Kysymys 14: Luen ulkomaat-osastoa

Kysymys 15: B-osan Tänään-sivuja

Kysymys 16: Luen kulttuurisivuja

Kysymys 17: Luen urheilusivuja

Kysymys 18: Luen Aamulehden sarjakuvia

Kysymys 19: Luen radio- ja tv-sivuja

Kysymys 20: Luen ilmoituksia Aamulehdestä

5-7 päivänä viikossa 3-4 päivänä viikossa 1-2 päivänä viikossa harvemmin kuin kerran viikossa en koskaan
 

 

Kuvio 11. Kysymykset 9–20: Eri osastojen lukeminen 

 

Eri osastojen lukemista koskevilla kysymyksillä (9−24) kartoitettiin, mitä osastoja vastaajat lukevat 

päivittäin ja mitä vain silloin tällöin. Kaiken kaikkiaan jälkikäteen ajatellen kysymyksen muotoilu ei ollut 

kovinkaan järkevä. Tulokset antavat kyllä osviittaa siitä, miten paljon kutakin osastoa yliopisto-

opiskelijoiden keskuudessa luetaan, mutta ei siitä, miksi joku lukee jotain osastoa ja jotain toista ei. Syy 

lukemattomuuteenhan voi olla esimerkiksi se, että vastaaja ei ole kiinnostunut jostain tietystä osastosta 

eikä se, että hänen mielestään kyseinen Aamulehden osasto on huono. Asiaa olisi voinut valaista 

tarkemmin, jos olisi kysynyt, minkälaisia lehtijuttuja vastaajat ylipäänsä lukevat. 

 

Jonkin verran edellä mainitun ongelman ratkaisuun olisivat varmasti auttaneet kysymykset 25−40, joissa 

kysyttiin sitä, kuinka kiinnostavana vastaaja pitää kyseisiä osastoja. Huomasin kuitenkin, että vastaukset 

olivat suunnilleen samoja kuin kysymyksiin 9−24, joten en nähnyt mitään syytä käyttää toisia 

monivalintakysymyksiä. Päätin siis rajata aineistosta pois vastaukset 25−40, sillä aineiston analysoiminen 

olisi vienyt entistä enemmän aikaa, jos olisin käynyt nekin vastaukset yksitellen läpi, kun vastauksista ei 

olisi saanut irti mitään sen enempää kuin aiemmista monivalintakysymyksistä oli saatavissa irti. Lisäksi 

minulla on käytössäni vielä kyselylomakkeen avoimet kysymykset ja ryhmäkeskustelu, jossa käytiin läpi 

koko lehti osasto osastolta. 
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Suurimman jokapäiväisen yleisön yliopisto-opiskelijoista saa kotimaan uutisosasto. Lähes 40 prosenttia 

kyselyyn vastanneista lukee Aamulehden kotimaan uutiset vähintään viitenä päivänä viikossa. Reilun 

puolet vastaajista Aamulehden kotimaan osasto saavuttaa vähintään kolmena päivänä viikossa. Alle viisi 

prosenttia vastaajista ei lue kotimaan uutisia lainkaan. Ryhmäkeskusteluun osallistujat lukevat myös 

uutisosaston lähes päivittäin, erityisesti tietenkin ne, joille lehti tulee kotiin. 

 

”Mä ainakin tykkään Päivän sitaatista ja Mistä kysymys -palstasta. Ne on aina todella 
ajankohtaisia ja kiinnostavia”. N1 

 
”Mää luen yleensä etusivulta sen otsikon ja sitte sisältä sen jutun. Kun mää tiedän, että se 
on kuitenkin supistetummin siellä edessä se juttu. Etten mää lähde sitä kahteen kertaan 
ees lukemaan”.  M3 

 
”Kotimaan uutiset on välillä aika kovaa provokaatioo kyllä”. N5 

 

Keskisuomalaisen lukijatutkimuksissa on havaittu, että nuoret aikuiset ”kypsyvät” lukemaan kotimaan 

uutissivuja vasta 26 ikävuoden paikkeilla ja säännöllistä kotimaan uutissivujen lukemisesta tulee vasta yli 

35 vuoden iässä. (Mäkinen 2000, 76; ks. Elonen 2005, 7) Näyttää kuitenkin siltä, että minun 

tutkimusryhmäni on kypsynyt lukemaan kotimaan uutissivuja säännöllisesti jo hieman aiemmin. Bird 

taas väittää, että nuoret ihmiset eivät ole kiinnostuneita uutisista. Esimerkiksi vuonna 1996 tehdyn 

kyselyn mukaan alle 50-vuotiaat ihmiset onnistuivat erittelemään paremmin urheilun ja viihteen alan 

ihmisiä kuin poliitikkoja ja kansainvälisiä merkkihenkilöitä. Esimerkiksi 15 prosenttia vastaajista ei 

pystynyt nimeämään Israelin pääministeriä, kun 75 prosenttia tiesi, kuka juontaa Tonight Show’ta. Osa 

tästä selittyy yksinkertaisesti elämänvaiheen eroilla: vanhemmilla ihmisillä on enemmän aikaa keskittyä 

uutisiin. Mutta enemmänkin se on sekä syy että seuraus uutistoiminnan muutoksesta. Birdin mukaan 

suuri osa nuoremman sukupolven ihmisistä, joilla on pääsy todella laajan viihdetarjonnan pariin, näyttää 

luopuneen ajatuksesta, että asioista tietäminen olisi käyttökelpoista ja välttämätöntä. (Bird 2003, 180–

181) 

 

Erkki Hujasen mukaan erilaisista juttutyypeistä ylipäänsä luetuimpia ovat juuri uutiset. Uutissivujen 

juttujen lukemispäätöstä ohjaa pääasiassa juttuaihe ja sen kiinnostavuus. Kuva ja otsikko tempaavat 

mukaansa, mutta lopulta ne ratkaisevat vähemmän lukemispäätöksessä. Hujasen tutkimuksissa vähiten 

politiikan uutisia lukivat nuoret lukijat. Eniten valtakunnan jutut kiinnostavat korkeammin koulutettuja. 

Valtakunnan juttuja pidetään eri toten silloin mielenkiintoisina, kun aihe koskettaa jollakin tavalla lukijan 

omaa elämää.  (Hujanen 2000: 110–112) Pietikäisen mukaan yleisesti esitettyjä syitä seurata uutisia ovat 

tottumus ja halu tietää maailman menoista. (Pietikäinen 2003, 100) 
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Sanomalehteä on perinteisesti pidetty uutismediana, mutta Pipsa Snellin mukaan valossa sen rooli 

uutisten välittäjänä olisi heikentymässä. Nuoret hakevat Snellin mukaan sanomalehdestä erityisesti 

omaan elämäänsä ja sen suunnitteluun liittyvää tietoa. Jos lehteen palataan myöhemmin päivällä, on 

lukemisessa erilainen ote. Lukeminen liittyy tällöin rentoutumiseen päivän kiireiden jälkeen. 

Pidempiinkin artikkeleihin syvennytään, ja myös viihdyttävät (ei kuitenkaan viihteelliset) ja kepeät jutut 

kiinnostavat. (Snell 2000a, 6–8 ja Snell 2000b, 9) Snellin tutkimat nuoret ovat hieman nuorempia kuin 

minun tutkimukseni nuoret aikuiset. Voikin olla, että puhtaasti niin sanottuun nuorten ikäryhmään 

kuuluvat kaipaavat enemmän juttuja toisista nuorista ja nuorten elämästä kuin yliopisto-opiskelijat 

kaipaavat juttuja toisistaan ja yliopistoelämästä. Toisaalta nuorten aikuisten kiireinen elämänrytmi estää 

lehtijuttuihin syventymisen päivän päätteeksi, kuten Snellin tutkimuksessa oli. 

 

Birdin mukaan uutisyleisöt pitävät dramaattisista human interest -jutuista enemmän kuin poliittisista ja 

taloudellisista aiheista. Hänen mukaansa se ei välttämättä ole paha asia, sillä uutisetkin voisivat ja niiden 

pitäisikin olla nautittavia. Keskustelut, joita katsojat ja lukijat käyvät uutisjutuista, palvelevat 

yhdistämällä ihmisiä yhteen ja antamalla puheenaiheita maailmassa, jossa yleiset siteet harvenevat 

entisestään. Skandaaleista kirjoitetut tarinat tarjoavat sisäänmenoväylän jokapäiväisiin keskusteluihin 

moraalista, rajoista ja hyväksyttävästä käyttäytymisestä. (Bird 2003, 179.) 

 

Sen sijaan jos edelleen verrataan minun aineistoani Snellin aineistoon, ovat vastaajani samoilla linjoilla 

Snellin kyselyyn vastanneiden kanssa. Liiallinen viihteellisyys ei viehätä minunkaan tutkimukseni 

vastaajia. Ryhmäkeskustelijoita haittasi Aamulehden muuttuminen entistä iltapäivälehtimäisemmäksi. 

Keskustelijoiden mielestä päivälehden on pysyttävä lestissään ja uutisoitava asioista vakavalla otteella, 

eikä vitsaillen. Muuten uskottavan sanomalehden mainetta syö liian innokkaasti iltapäivälehden kanssa 

samoista aiheista uutisoiminen. 

 

”Sellaisia pikku-uutisia on kiva lukea, mutta sitten, kun niitä mainostetaan siinä 
etusivullakin jotain skandaalinomaista, kuten ”Tony Halme sitätätäjatota”, niin sitten 
ihmetyttää, että onko tää lehti yhtään niin asiapohjainen kuin pitäisi olla”. N1 

 
”Mä oon ihan samaa mieltä. Kun se tulee siinä etusivulla esiin. Jos uutisoidaan siinä 
etusivullakin juttua, joka on just jossain Iltalehdessä ollut, kuten Matti Nykänen. Ei se nyt 
missään etusivulla ollut, mutta mainostettiin kuitenkin, niin se ehkä pikkasen sitä 
uskottavuutta syö”. M1 

 
Toiseksi eniten ehkä hieman yllättäenkin päivittäin Aamulehdestä luetaan tv- ja radiosivuja sekä 

sarjakuvia. Tv- ja radiosivujen päivittäislukuprosentit heiluvat kolmenkymmenen paremmalla puolella, 
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sarjakuvia lukee päivittäin hieman alle 30 prosenttia vastaajista. Koskaan sarjakuvia ja tv-ohjelmatietoja 

ei lue kymmenisen prosenttia vastaajista. 

 

Tosin Erkki Hujasen tutkimusaineiston mukaan ei ole lainkaan yllättävää, että suosituksi aihepiiriksi 

nousee esimerkiksi televisio-ohjelmat. Hujanen painottaa, että lukemisen kohteet valitaan oman 

kiinnostuksen mukaan. Suosituiksi aihepiireiksi Hujasen aineistossa nousivat tapahtumien ja televisio-

ohjelmien lisäksi yleisönosasto, luonto, eläimet, urheilu. (Hujanen 2000, 118) 

 

Seuraavaksi eniten Tampereen yliopiston opiskelijat lukevat ulkomaanuutisia. Ulkomaiden tapahtumat 

kiinnostavat vähintään viitenä päivänä viikossa reilua neljäsosaa vastaajista. Moni vastaajista pitää 

ulkomaan uutisointia todella tärkeänä. Tässä yliopisto-opiskelijat eroavat ehkä jonkin verran 

Sanomalehtien liiton tutkimuksista. Nuorison mediakäyttötutkimuksessa (2001) ”maailman tapahtumat” 

ovat tärkein syy tarttua sanomalehteen, kun laajemman ikärakenteen Aluemediatutkimuksessa maailman 

tapahtumat ovat vasta neljännellä sijalla (Suomen Lehdistö 6/2004). 

 

Erkki Hujasenkin tutkimuksissa (2000, 110) kaikenlaiset lukijat näyttivät löytäneen ulkomaanjutut 

lehdestä. Jaana Hujanen sen sijaan pitää maailman tapahtumien seuraamista suorastaan 

kansalaisvelvollisuutena ja sanomalehtien lukemista valistuneena kansalaisuutena. (Jaana Hujanen 2003, 

94, Julkunen 1998) 

 

”Mä luen nää kyllä aika tarkkaan. Mutta mun mielestä on sellaista nähtävillä aika paljon, 
että jos ulkomailla tapahtuu semmosta jotain oikein isoa, niin mun mielestä sitä vatvotaan 
liikaa, että sais olla vähän monipuolisemmin. Nykkin tässä on tästä paavista tiätysti. Ja 
sitten noi sitten noita Irakin asioita niitä on luettu melkein neljä vuotta, niin sitten mun 
mielestä koko sivu on Irakin asioita melkein aina. Sais keskittyä vähän muuhunkin.” M1 

 
”Niin ja siitähän oli just vähän aikaa sitten lehdessä juttu, että esimerkiksi nämä maailman 
kriisipesäkkeet niin vain se kaikkein akuutein tilanne näkyy. Et just jos se tiedostetaan se 
tilanne, niin toivois, että siihen vois jotenkin vaikuttaa”.  N1 

 

Ulkomaanuutisten kanssa lähes saman verran päivittäislukijoita saa mielipidesivu. Yliopisto-opiskelijat 

tuntuvat pitävän erittäin tärkeänä sitä, että lehdessä on mielipidesivu. Osa mainitsee kirjoittaneensa 

itsekin mielipidesivulle ja kokee saavansa äänen monien kuultavaksi lehden kautta. Ryhmäkeskusteluun 

osallistuneiden yhteinen mielipide oli, että mielipidesivua tarvitaan ja mielipidesivun laitaan ilmestyneet 

tekstiviestimielipiteet ovat hyvä piristysruiske. 

 



 

 104

”Siellä on hyviä älähdyksiä. Kun vaan muistaa, että ne on tekstiviestejä ja niitä ihmiset voi 
kirjoittaa missä mielentilassa tahansa. Sellaisenaan kuitenkin ihan hyvä. Ja mun mielestä 
mielipidesivu sais olla koko aukeaman kokoinen”.  M1 

 

Heikoimmin kaikista osastoista näyttää menevän taloudella. Vain alle kymmenen prosenttia vastaajista 

lukee Aamulehden talousosastoa vähintään viitenä päivänä viikossa. Moni mainitsee erikseen avoimissa 

kysymyksissä, että talous aiheena kyllä kiinnostaa, mutta Aamulehden taloussivut ovat ”ala-arvoiset”. 

Erkki Hujasen (2000,110) mukaan talousjuttujen lukijat kokevat jutut jollakin tavalla vaikuttavina omaan 

elämäänsä. Talouslehtiin verrattuna Aamulehden taloussivuja pidettiin kansantajuisempina. 

 

”Koko aihepiiri niin vieras. Jos alkais lukemaan, niin menis sellaiseksi tankkaamiseksi, että 
mitäs siinä nyt sitten tapahtuu. Olis varmaan tosi hyödyllistä lukea näitä taloussivuja”. N1 

 
”Jos tätä taloussivua vertaa vaikka Kauppalehteen, niin nää jutut on helpompitajuisesti 
kirjoitettu, siellä on ihan omanlaisensa sanasto”. M2 

 

Lähes tasoissa lukijamäärissä ovat Tampere ja naapurit -sivu sekä Tänään-ajankohtaissivut. Tänään-

sivuilla on vähemmän päivittäisiä lukijoita, mutta toisaalta sillä on myös vähemmän lukijoita, jotka eivät 

koskaan lue Tänään-sivuja. 

 

Erkki Hujasen mukaan lähes kaikki lukijoista ovat kiinnostuneita paikallisista uutisista. Vähiten 

kiinnostavina lukijat pitävät maakunnallisia juttuja, mikä selittänee sitä, että Tampere ja naapurit -sivulla 

ei ole hurjaa lukijamäärää. Hujasen aineistossa Keskisuomalaisen ydinalueella Jyväskylässä asuvat nuoret 

piittaavat vähän tai eivät näe maakunnallisia juttuja millään muotoa kiinnostavina. (Hujanen 2000, 111) 

 

Hujanen pitää paikallisuutta ja maakunnallisuutta lehden vahvuutena. Hänen mukaansa paikalliset 

ihmiset ja tapahtumatiedot koskettavat taustoista riippumatta lähes jokaista ihmistä ja paikallisia uutisia 

pidetään kaikille hyödyllisinä. Hujasen aineiston ei-tilaajat myöntävät jäävänsä paitsioon paikallisista 

asioista, joista paikallinen lehti on kertonut. (Hujanen 2000, 180). Omassa aineistossani en voi pitää 

paikallisuutta tai maakunnallisuutta vahvuutena, sillä se näyttää nimenomaan karkottavan juurettomat 

opiskelijat pois lehden parista. 

 

Pitää hyvin paikkansa, kun Hujanen kirjoittaa, että paikallisuuden mielletään kuuluvan 

asuinpaikkakunnalla ilmestyvään seitsenpäiväiseen sanomalehteen kuuluvaksi niin voimakkaasti, että sen 

katsotaan erottavan lehden muusta mediasta. (Hujanen 2000, 196.) Paikallisuus on tärkeä osa 

maakuntalehteä, mutta se voi olla myös osa, joka karkottaa opiskelijat lehden äärestä. Eräs kyselyyn 

vastaajista kiteyttää paikallisuuden merkityksen opiskelijoille kertomalla, mitä Aamulehdessä on liikaa: 
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”Hurraa-tamperelaisuutta.” Mies, 38 vuotta 

 

Aamulehden paikallisuuteen keskittyvän Tampere ja naapurit -sivun jättää kokonaan lukematta hieman 

alta kymmenen prosenttia vastaajista. Määrä selittynee sillä, että suurin osa vastaajista on muualta 

Tampereelle muuttaneita opiskelijoita, joilla ei ole sidoksia sen enempää Tampereelle kuin sen 

naapurikuntiinkaan. Paikallisista opiskelijoista löytyy puolustajiakin. 

  

”Tässäkin on tullu keskustelua jo siitä, että ei haluta tilata, koska tää on niin alueellinen 
lehti. Eiks tää nyt kerro jo siitä, ettei haluta lukea vain alueellisia?” N6 

 
”Mun mielestä taas jos palataan vielä äkkiä siihen, että tää on niinku alueellinen lehti, kun 
tätä lukee lähinnä pirkanmaalaiset ja satunnaisesti muutkin, mut mun mielestä on tärkeetä, 
että tää on just Tampereelle ja Pirkanmaalle ja aluekuntiin keskittynyt, koska tää Tampere 
on niin iso tätä aluekuntien elämää. Että ei mua ainakaan kiinnosta yhtään, mitä tua 
Oulussa tai jossain Pohjanmaalla tapahtuu ku ihan pienesti. Että ei mua nyt kiinnosta, että 
onks siellä joka kolmas koiranomistaja”. M3 
 

 

Tänään-sivu jää lukematta aika monelta vastaajalta. Menovinkit saadaan monen vastaajan mielestä 

paremmin paikallislehti Tamperelaisesta. Vain B-osan kansi eli Tänään-sivun kansijuttu luetaan 

tarkkaan. 

 
”Musta aika pirtee ollu aina”. M1 

 
”Rytmittää lukemista”. N5 

 
”Hyvä, että laidasta laitaan aiheita”. N3 

 

Urheilu- ja kulttuurisivut jakavat mielipiteitä vahvasti. Myös Erkki Hujasen (2000,110) mukaan urheilu- 

ja kulttuurisivut ovat juuri ne, jotka jakavat lukijoita. Vaikuttaa siltä, että ne lukijat, jotka lukevat 

urheilusivuja, eivät lue kulttuuria ja toisin päin. Myös ryhmäkeskustelussa kulttuurin ja urheilun jako 

nostatti tunteet pintaan. 

 

”Urheilualaan kuuluu niin paljon lajeja, niin jotkut tulokset vie sivun, kun kerrotaan 
maalintekijät, maalintekoajat ja kaikki. Et silleen ymmärrän, miks se  vie tilaa, vaikka en ite 
luekaan niitä. Seuraavana päivänä ei kyllä ketään kiinnosta, onks matsi hävitty vai ei. Tai ei 
ainakaan sais kiinnostaa.” M2 

 
”Kulttuurihan on silleen, että jakaa paljon mielipiteitä.  Sama kun urheilu. Että mun 
tuttavapiirissä on paljon sellaisia, jotka selaa suoraan sinne urheiluun ja keskitytään siihen. 
Mun mielestä tommonen päivän urheilupaketti, ni kyllä tekee tiukkaa, että noille nykyisille 
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sivuille mahtuu. Sitä vois olla enemmän. Kuitenkin urheilu on niin iso juttu ja monta lajia. 
Tässä vaan noi valtalajit pääsee sivuille, että välillä tuntuu, että vois olla juttua vähän 
pienemmistäkin. Ja Palstanpää on hyvä. Mutta on vaikee saada meneen kaikkia 
urheilujuttuja”. M3 

 
”Henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tulee joka tuutista liikaa. Ja liikaa korkeakulttuurista. 
Monesti lehdet näkee kulttuurin liian kapea-alaisena, että  sinfoniaorkesteri on vaan 
kulttuuria ja mikään muu ei ole kulttuuri”. M2 
 

Pääkirjoitussivua lukee kuutisentoista prosenttia kaikista vastaajista 5–7 päivänä viikossa. Suunnilleen 

sama määrä vastaajista ei lue koskaan pääkirjoitussivua. Entisenä Kansallisen kokoomuksen 

äänenkannattajana Aamulehti jakaa lukijakuntansa mielipiteet edelleen ja erityisesti pääkirjoitussivuilta 

huokuu vastaajien mielestä porvarillinen tausta. 

 

”Se on ihan totta (että porvarillinen tausta näkyy). Jos ei ihan suoraan nää siitä sen päivän 
jutusta, niin rivien välistä pystyy lukemaan hyvin. Jos on joku yhteiskunnallinen asia, 
johon ne ottaa kantaa tässä, niin toi on yks aika kapeanäköinen kanta. Ajaa vaan jotain 
yrittäjien asiaa. Vähän tulee Kauppalehden otsikot mieleen ja se on huono juttu”. M3 

 
”Mun mielestä sen pitäisi olla läpinäkyvämpää, jos on asenteellinen ja puolueellinen. Ettei 
sitä piiloteta sinne rivien väliin ja yritetä olla objektiivisia”. N3 

 
”Mä veikkaan, että se lähtee ihan tuolta päätoimittajatasolta. Että toimittajat ei välttämättä 
ole enää puolueellisia, mutta on aika selvää, minkä aatteen miehiä päätoimittaja on”, M2 
 
 

Samankaltaisia ominaisuuksia löytyi Piia Elosen (2005) aineistosta, kun hän tutki maakuntalehti 

Keskisuomalaisen ja opiskelijoiden suhdetta. Elosen tutkimat opiskelijat tiedostavat, että 

Keskisuomalainen ei suhtaudu kaikkiin asioihin neutraalisti tai puolueettomasti. Elosen mukaan 

opiskelijat ovat huomanneet, että tiettyjä aiheita ja henkilöitä koskevassa kirjoittelussa 

Keskisuomalainen on ottanut selvästi jonkin kannan. Lähes 23 prosenttia Elosen tutkimista 

opiskelijoista analysoi Keskisuomalaisen näin: ”Lehti ei ole puolueeton, vaan juntti, mauton ja 

suvaitsematon.” (Elonen 2005, 78). Vaikuttaa siltä, että opiskelijat ovat hyvin tietoisia lehtien 

menneisyydestä ja sen vuoksi osaakin yhdistää maakuntalehdet joihinkin puolueisiin. Juntteus taas 

liitetään hyvin usein jostain syystä paikallisuuteen, joka määrittää maakuntalehtiä melko paljon. 
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Kysymykset 21 - 24
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Kysymys 21: Luen Moroa

Kysymys 22: Luen Valoa

Kysymys 23: Luen Sunnuntai-sivuja

Kysymys 24: Luen teemasivuja

säännöllisesti joskus en koskaan
 

Kuvio 12. Kysymykset 21–24: Liitteiden ja teemasivujen lukeminen 

 

Aamulehden perinteisten osastojen lukemisen lisäksi kysymyslomakkeessa ja ryhmäkeskustelussa 

kysyttiin, kuinka paljon opiskelijat lukevat Aamulehden erilaisia liitteitä ja teemasivuja. Kysymys numero 

21 käsittelee viikkoliite Moroa, kysymys 22 viikkoliite Valoa, kysymys 23 sunnuntaisivuja ja kysymys 24 

teemasivuja, joita ovat: Ruoka, Tiede, Matkailu, Sydän ja sielu, Auto ja liikenne, Koti ja asuminen, 

Maahanmuuttajat, Terveys, Tietokone, Vapaa-aika, Kuluttaja, Seniorit, Muoti ja Liikunta. 

 

Kuten yllä olevasta kuviosta näkyy, perjantaisin Aamulehden välissä ilmestyvä viikkoliite Valo on 

löytänyt yleisönsä hyvin juuri yliopisto-opiskelijoiden joukossa, joka ikänsä puolesta kuuluukin Valon 

kohderyhmään. Lähes neljäkymmentä prosenttia vastaajista lukee säännöllisesti Valoa ja vain alle 

kymmenen prosenttia vastaajista ei tartu viikkoliitteeseen koskaan. Vuonna 2004 perustettua Valoa 

kritisoitiin vielä vuosi perustamisen jälkeenkin Helsingin Sanomien Nyt-viikkoliitteen kopioksi. Lehden 

laajat tv-jutut saivat osakseen sekä puolesta että vastaan -mielipiteitä. 

 

”Siinä on monesti aika heppoisia juttuja. Vähän niin kuin Nyt-liitteellä, mistä se on 
kopioitu varmaan aika suoraan. Tehdään tyhjästä asiaa.” N2 

 
”Sillä Valollahan on aina se yksi iso juttu, joka on sen lehden kannessa ja sitten se on sen 
lehden teemakin. Tuntuu, että siihen ei ole vedetty mitään linjaa. Toisinaan ne on 
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semmoisia tosi hyviä ja vakaviakin aiheita, esim. oli homoliite ja se homojuttu oli tosi 
hyvä. Sitten taas joku värikynät tai tämmöinen aiheena. Hei meillä on tässä ryhmä, joka 
harrastaa itse musiikin tekemistä ja jotain perkeleen värityskirjojen värittelyä ja se oli niin 
kuin se teema. Tehään jostain tommotteesta toimittajan kaveripiiristä joku mukamas-
hauska ja todella hepponen aihe. Pitäisi olla vähän tujumpi sen liitteen pääjuttu. 
Mielipiteitä herättävämpi, tunteita herättävämpi, vakavampi ja rosoisempi aihe”. N9 

 
”Kyllä mä sen ainakin luen. Siinä on ehkä vähän liikaa sitä tv-painotusta. Enemmän voisi 
olla juttuja niiden tilalla.  On hyvä, että siellä on ne ohjelmat, mutta ei joka ohjelmasta 
tarvitse kirjoittaa niin tarkasti”. N5 

 
 
Myös sunnuntaisivuilla, jotka ovat tosin kyselyn jälkeen uudistuneet kahdeksi eri liitteeksi, Asioiksi ja 

Ihmisiksi, on kattava lukijakunta. Hieman ehkä yllättäenkin kolmisenkymmentä prosenttia vastaajista 

lukee Moroa säännöllisesti, mikä on enemmän kuin teemasivujen lukijaosuus. Moro sai nimittäin 

osakseen melko vahvaakin kritiikkiä sekä sähköpostikyselyssä että ryhmäkeskustelussa. Moro ei viehätä 

Tampereelle muualta muuttaneita opiskelijoita, koska se on liian paikallinen ja liian sisäpiirimäinen. Sen 

sijaan esimerkiksi Tampereen historiasta vakavasti kirjoitetut jutut viehättävät opiskelijoita.  

 

”Mää oon ite ihan umpitamperelainen ja tuntuu, että se on jäänyt ihan jollekin Kummeli-
aikakaudelle se liite. Voin kuulla päässä näiden Tampereen kiälisten uutisten äänen, kun 
luen sitä. Se on jotenkin niin vastenmielinen liite. Mää en pidä siitä yhtään”. N9 

 
”Morossa on tilaa semmoselle keski-ikäiselle, siinä on ne Älährykset ja välährykset”. N4 

 

Tamperelaishuumoria viljelevää Moroa ei kuitenkaan haluttu lakkauttaa, vaikkei se vastaajien mieleen 

ollutkaan. 

 
”Siinä on hyvin vahva semmoinen alueellinen identiteetti ja mun mielestä se sopii siihen 
aika hyvin. Se, mitä mie luen sieltä, niin siellä on välillä sellaisia aika hyviä juttuja 
Tampereen historiasta ja semmosia vanhoja juttuja. Se sopii siihen ihan hyvin. Mutta 
sellaiset paikalliset kevennykset ja muut voisi poistaa itse sieltä Aamulehdestä sinne 
Moroon”.  N5 

 
”Mä en oo ainakaan sitä mieltä, että se pitäis lopettaa. Mun mielestä semmonen 
monipuolinen sanomalehti. Siellä voi olla myös kevyitä uutisia. Tosin tommonen Oho! ja 
7päivää -uutisointi ei oo ihan kohdallaan. Lehden pitää myydäkin. Moro-liite profiloi 
Aamulehteä juuri sillä, että se on tamperelainen. Sillä se juuri eroaa muista”. M2 

 

 

8.6.3 Aamulehti paremmaksi 
 

Kolmannen eli viimeisen teeman viimeisessä alateemassa käsittelen Tampereen yliopiston opiskelijoiden 

ehdotuksia siitä, miten Aamulehteä voisi parantaa. Aamulehteen liittyviä parannusehdotuksia sain 
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lähinnä kyselylomakkeen avoimista kysymyksistä ja ryhmäkeskustelusta. Opiskelijat olivat hyvin 

yksimielisiä siitä, miten lehteä pitäisi kehittää ja toisaalta mitkä osa-alueet kaipaavat eniten kehittämistä.  

 
Jos maakuntalehden ongelma on se, että opiskelijat eivät koe saavansa lehdestä riittävästi 

henkilökohtaiseen kiinnostukseen liittyviä asioita irti, miten toiveeseen pitäisi vastata. Kuulemalla 

nuorten aikuisten mielipiteitä lehden sisällöstä. Kyselylomakkeen ensimmäisessä avoimessa 

kysymyksessä tiedusteltiinkin, mitä Aamulehdessä pitäisi olla enemmän ja miksi. Vain neljä vastaajaa 

mainitsi, että lehti kelpaisi sellaisenaan. 

 

Avoimet kysymykset ovat hyvä tapa saada laajempaa tietoa tietystä aihepiiristä, mutta oman kyselyni 

perusteella avoimia kysymyksiä voi pitää eräänä tutkimuksen kyllästymispisteenä. Näyttää nimittäin siltä, 

että suurin osa vastaajista oli puutunut vastaamiseen jo ennen avoimia kysymyksiä ja jätti vastaamatta. 

Saatuja vastauksia voi kuitenkin pitää suuntaa antavina siitä, millaisia asioita yliopisto-opiskelijat 

arvostavat sanomalehdessä ja millaista journalismin heidän mielestään pitäisi olla. Olen yhdistänyt tässä 

teemoittelussa kaikkia kolme avointa kysymystä, enkä siis erittele kutakin avointa kysymystä erikseen 

omana kappaleenaan. 

 

Jaoin vastaukset kolmeen eri yläkategoriaan: journalistisiin ideoihin, enempään sisältöön lehden jo 

olemassa oleville osastoille ja erilaiseen otteeseen. Yläkategorioille tein vielä alaluokitukset. Lisää sisältöä 

lehden jo olemassa oleville osastoille -kategoriassa mainittiin erikseen (sulkeissa mainintojen määrä): 

ulkomaan uutiset (90 mainintaa) kulttuuri (42), teemasivuja (26), urheilua (22) ja tiedettä (8). 

 

Journalistisiin ideoihin jaon toiveet laajoista artikkeleista eri aiheista (59), jutut omasta tilanteesta (12), 

paikallisuudesta (14) ja jutuista Pirkanmaan ulkopuolelta (4). 

 

Erilaista otetta -luokitukseen kasasin asennetta (28) vaatineet toiveet ja parempaa oikeinkirjoitusta 

peränneet (7) vastaajat. Muita parannusehdotuksia, jotka eivät taipuneet mihinkään yläkategoriaan, 

laskin 94. 

 
 

8.6.3.1 Lisää laatua nykyisille osastoille  

 
Kaikkein eniten opiskelijat kaipaavat Aamulehden sivuille siis lisää laadukkaampaa ulkomaan uutisointia 

(90 vastausta). Monessa vastauksessa ulkomaan uutisointia kritisoitiin Aamulehdessä suppeaksi ja sitä 

pidettiin pintapuolisena. Opiskelijat toivoivat myös nykyistä laajempia ulkomaan sivuja. Moni kertoo 
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olevansa erityisen kiinnostunut kansainvälisistä tapahtumista ja kansainvälisestä politiikasta ja toivookin 

voivansa lukea syvempiä artikkeleita näistä asioista oman maakuntansa lehdestä. 

 

Lisäksi vastaajat toivovat, että ulkomaansivuilla voitaisiin uutisoida muidenkin mantereiden asioita kuin 

Euroopan ja Yhdysvaltojen. Suuri osa vastaajista kertoo kaipaavansa sitä, että ulkomaantoimittajat 

rantautuisivat harvinaisemmille alueille ja kuvailisivat tunnelmia sekä selostaisivat paikan päältä. 

Aamulehden ulkomaan osastoa verrattiin monessa vastauksessa valtakunnanlehden Helsingin Sanomien 

ulkomaan sivuihin. 

 
”Ulkomaanosaston uutiset ovat suoraan Reutersilta eikä lehti harrasta minkäänlaista 
itsenäistä uutishankintaa. Tämä tulee näkyviin erityisesti Helsingin Sanomiin verrattaessa.” 
Mies, 24 vuotta 
 
”Niin sanottujen kehitysmaiden asioita saa lehdestä lukea ani harvoin. Voiko olla, ettei 
Afrikassa tapahdu mitään uutisoimisen arvoista? On ikävää, että uutisiin päätyy vain 
asioita, jotka koskettavat maailmantaloudessa keskinäisessä asemassa olevia alueita. 
Kaipaisin Aamulehteen tasapuolisempaa tiedonvälitystä eri maailmankolkkien asioista ja 
eri näkökulmista tapahtumiin. Sellaisia uutisia ulkomailta, jotka eivät välttämättä nouse 
muissa tiedotusvälineissä esiin. Puolueettomampaa ja neutraalimpaa kirjoitustyyliä kaipaan 
myös. Tai sitten sitä, että avoimesti kerrottaisiin, mistä lähtökohdista kirjoittaja tekstiään 
kirjoittaa.” Nainen, 24 vuotta 

 
”Ulkomaanuutisia, laajempia reportaaseja. Nykyään kovin lyhyesti selitetty.” Nainen, 26 
vuotta 

 

Toiseksi eniten vastaajat toivovat Aamulehteen lisää kulttuurisivuja. 42 vastaajaa mainitsee kulttuurin 

erityiseksi kiinnostuksen kohteekseen, josta haluaisi lukea enemmänkin. Myös kulttuurisivuja 

huomattavan moni vertaa Helsingin Sanomien vastaaviin. Erityisesti kulttuurisivuja kritisoidaan 

korkeakulttuurin suosimisesta ja monien alakulttuurien huomioimattomuudesta. Nuoret aikuiset 

kaipaavat kulttuurisivuille enemmän asiaa pop- ja rockkulttuurista, sarjakuvista, elokuvista ja nuorista 

kulttuurivaikuttajista. Aamulehden kulttuuriosasto tiivistyy monessa vastauksessa sanaan ”keski-

ikäinen”. 

 

”Alakulttuureista enemmän juttuja. Esimerkiksi kulttuuri- ja teemasivuilla. Kulttuuri 
ylipäätään on kiinnostavaa, mutta ehkä Aamulehti on liiaksi keskittynyt jo etabloituneihin 
ja keskiluokkaisen kulttuuritarjonnan arvioimiseen ja kuvailemiseen. Hyvä tavoite olisi 
ainakin tamperelaisen koko kulttuurin kirjon esiintuominen. Aamulehti tosin on 
ansioitunut hiukkasen tässä suhteessa, esim. noin puolen vuoden takainen Valon juttu 
omituista musiikkia soittavista muusikoista, yhteisömaalareista, improvisaatio-orkesterista. 
Se oli aiheeltaan kiinnostava juttu.” Nainen, 29 vuotta 
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26 vastaajaa toivoo enemmän teemasivuja. Lähes kaikista teemasivuista tuli toiveita. Eniten toivottiin 

kuitenkin lisää ruokaan ja liikuntaan liittyviä teemasivuja. 

 

”Teemasivuja, niistä saa erittäin hyviä vinkkejä, ideoita ja näkökantoja eri asioihin.” 
Nainen, 25 vuotta 

 

”Aamulehdessä pitäisi olla enemmän tiedettä, liikuntaa, terveyttä ja ruokaa koskevia 
teemasivuja, koska ne ovat usein ajankohtaisia ja mielenkiintoisia.” Nainen, 21 vuotta 

 

Seuraavaksi eniten, 22 vastaajaa, peräsi laajempia urheilusivuja Aamulehdeltä. Erityisesti nykyistä 

valtakunnallisempi urheilu-uutisointi oli monen vastaajan toivelistalla. Tämäkin on varmasti esimerkki 

siitä, että muualta muuttaneet opiskelijat kaipaavat omankin kotiseutunsa tietoa, vaikkakin sitten 

urheilu-uutisten muodossa. 

 

”Enemmän urheilu-uutisia muista kuin tamperelaisista urheilijoista. Kaikkia lukijoita eivät 
pelkästään tamperelaisurheilijat kiinnosta, koska ovat esimerkiksi kotoisin muualta kuin 
Tampereelta.” Nainen, 28 vuotta 

 

”Urheiluosio voisi olla myös laajempi. Urheilusivuille voisi lisätä eri urheilijoiden 
haastatteluja.” Mies, 23 vuotta. 

 
Laajempi tiedesivusto oli muutaman vastaajan toiveissa. 
  

” Tiedeartikkeleita, koska ajankohtaista tietoa tieteen saavutuksista ei muualta saa.” 
Nainen, 20 vuotta 
 

 
  

8.6.3.2 Erilaista otetta 

 
Keräsin erilaista otetta -otsikon alle porvarillisuutta, kirjoitusvirheitä ja periaatteellisia asioita koskevia 

parannusehdotuksia. Suorat journalistiset parannusehdotukset ovat seuraavan alateeman alla. 

 

Aamulehden porvarillista taustaa kritisoitiin monessa vastauksessa, kuten jo aiemmin mainitsinkin. Otin 

poliittisesti värittyneet kommentit tämän erilaista otetta -kategorian alle. Aamulehden kokoomuslaista 

taustaa arvosteltiin yli 50 vastauksessa. 

 

”Tasapuolisia mielipiteitä, eikä piilotettuja kokoomuslaisia mielipiteitä.” Mies, 26 vuotta 
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”Yhteiskuntakritiikkiä, aitoa sellaista poroporvarillisen lauma-/pikkusieluisen yleisen 
epäautenttisen ihmisen lörpöttelyn sijasta.” Mies, 28 vuotta 
 
”Oikeistolaista propagandaa. Välillä käy mielessä, ovatko pääkirjoitukset ja kotimaan sivut 
kirjoitettu kokoomuksen puoluetoimistossa tai Evassa.” Mies, 30 vuotta 
 
”Aamulehti vaikuttaa makuuni hieman liian porvarilehdeltä. Aamulehti on ymmärtääkseni 
joskus ollut kokoomuksen äänenkannattaja ja se mielestäni edelleen näkyy uutisoinnissa.” 
Nainen, 20 vuotta 
 
”Monipuolisempaa näkökulmaa, ei vain porvarillista. Talousdiskurssi on vallitseva tapa 
jäsentää asioita. Ja asioita katsotaan oikeistolaisesta näkökulmasta. Ällöttävin esimerkki oli 
muutama vuosi sitten lehdessä ollut juttu ”Porvarin päiväuni”, jossa haaveiltiin Tanja 
Karpelasta ja Sauli Niinistöstä seuraavana presidenttiparina.” Nainen, 29 vuotta 
 
”Poliittinen tausta paistaa aika näkyvästi läpi.” Nainen, 26 vuotta 

 
 
 

Monen kirjoittajan mielestä Aamulehti kirjoittaa liikaa enemmistön äänellä, eikä vähemmistöjä päästetä 

ääneen. Kulttuuritoimittaja Maila-Katriina Tuomisen vetämät Maahanmuuttaja-teemasivut saivat 

positiivista palautetta, mutta yliopisto-opiskelijoiden mielestä maahanmuuttajien kaltaisia vähemmistöjä 

pitäisi ottaa huomioon jatkuvasta eikä vain silloin tällöin. 

 
”Vaihtoehtoisia näkökulmia, erilaisia elämäntapoja. Eurooppa- ja Amerikka-
keskeisyydestä luopumista edes joskus. Aamulehti on oikeistolaisten äänitorvi, joitakin 
yksittäisiä juttuja lukuun ottamatta ja uutiset ovat aina sitä samaa huttua. Tietyt aiheet ja 
näkökulmat pääsevät uutisotsikoihin ja toiset ei. Tilaisin oitis Aamulehden, jos se 
muuttuisi edes hiukan moniarvoisemmaksi ja moniäänisemmäksi.” Nainen, 25 vuotta 

 
”Kyse on enemmänkin nykyisen sisällön parantamisesta. Juttua ei oikein tahdo riittää ja 
huumoria väännetään väkisin…” Mies, 26 vuotta 

 
”Vaihtoehtoista näkökulmaa, toisinajattelijoiden ja vähemmistöjen ääntä. Aamulehti on 

 tietyllä tavalla hieman konservatiivinen lehti, joka kirjoittaa asioita vallanpitäjien ja 
 valtavirran näkökulmasta.” Nainen, 21 vuotta 
 

 

Laitoin tämän kategorian alle myös oikeinkirjoitusta toivoneet vastaajat. Erityisen moni tuntui 

kiinnittäneen huomiota siihen, että oikeinkirjoituksen taso Aamulehdessä oli heikentynyt. 

 

”Tulevana kielen ammattilaisena minulta jää usein juttuja lukematta pelkästään sen takia, 
että ne ovat kielellisesti kökköjä. Jutun (tai toimittajan) uskottavuutta syövät 
kielioppivirheet, kummalliset rakenteet, joita Aamulehdessä vilisee valitettavan paljon.” 
Nainen, 29 vuotta 
 
”Virheetöntä kielioppia.” Nainen, 28 vuotta 
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”Kielenhuoltoa: kiireestä huolimatta pitäisi hallita edes alkeelliset oikeinkirjoitus- ja 
kielioppisäännöt. Itse en pysty edes kiireessä kirjoittamaan yhtä laadutonta tekstiä.” 
Nainen, 29 vuotta 

 

 ”Aamulehden kirjoitustyyli ei iske.” Mies, 22 vuotta 
 

 

Huolittelemattoman kielen lisäksi Tampereen yliopiston opiskelijoita vaivaa Aamulehdessä juttujen tyyli, 

jota kuvaan sensaatiomaisuudeksi. Sensaatiomaisuus sisältää niin viihteellisyyttä, iltapäivälehtimäisyyttä 

kuin roskajournalismiakin. Vastaajien mielestä tällaisesta sensaatiomaisuudesta on päästävä eroon 

Aamulehden tason parantumiseksi. Tampereen yliopiston opiskelijoiden mielestä sensaatiomaisuus syö 

päivälehden uskottavuutta laatutiedotusvälineenä. Monista vastauksista käy ilmi, että liiallinen 

viihteellisyys ja iltapäivälehtimäisyys ovat kyselyyn vastanneiden mielestä lukijoiden älyn aliarvioimista. 

 

”Toisinaan on liikaa kummallista tunteilua ja/tai voivottelua uutisissa, mikä ärsyttää, 
koska pidän asiallisista uutisista. Tunteet ja reaktiot generoin sitten kyllä ihan itse. 
Reportaasit, kolumnit ja kommentit yms. luonnollisesti ok (ja ehkä jopa etenkin) 
tunteellisina, mutta itse uutiset eivät.” Nainen, 38 vuotta 

 

”Jonkin verran näkyy niin sanotussa keltaisessa lehdistössä esiintyviä aiheita käsitteleviä 
juttuja ja jopa otsikointia. Mielestäni ne vievät lehdeltä hieman uskottavuutta.” Mies, 23 
vuotta 

 

”Aamulehden monet jutut ovat liian kärjistettyjä ja skandaalihakuisia. Aamulehti on 
mielestäni liian paljon perinteisen sanomalehden ja iltapäivälehden hybridi. Jos haluan 
lukea skandaaleista ja kauhistella kaikkea mahdollista lukemaani, ostan iltapäivälehden, 
joka on rehellisesti sitä, mitä se on. Jos taas haluan luotettavaa ja analyyttistä 
tiedonvälitystä, tartun nykyään mieluummin Hesariin kuin Aamulehteen.” Nainen, 23 
vuotta 

 

”Aivan liikaa niin sanottua roskajournalismia. Ero Helsingin Sanomilla ja Aamulehdellä 
on kuin yöllä ja päivällä, edelleenkin. Esimerkiksi eräässä suomalaisessa sanomalehdessä 
on horoskooppeja; näin alas Aamulehti ei ole mennyt, mutta jos Aamulehteä vertaa 
Hesariin, niin Aamulehti harrastaa hitusen tämänsuuntaista linjaa. Eli informoidaan myös 
asioita, jotka kuuluvat enemmän iltapäivälehtiin.” Nainen, 30 vuotta 

 

 ”Liikaa hömppää.” Mies, 28 vuotta 
 

”Liian paljon eläkeläisille suunnattuja, joskus jopa sensaatiohakuisia juttuja. Mummot 
uskovat yllättävän kritiikittömästi kaiken, mitä lehdessä lukee, joten asioita pitäisi käsitellä 
vastuuntuntoisemmin tai suurentelematta.” Nainen, 24 vuotta 
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”LIIKAA viihdettä. Toivon sanomalehdeltä asiaa, en hömppää. Tai jos hömppää, niin 
sitten edes älykästä satiiria tms.” Nainen, 26 vuotta 

 

 ”Iltapäivälehtimäisyys esimerkiksi otsikoinnissa häiritsee.” Nainen, 24 vuotta 

 

 

8.6.3.3 Journalistisia ideoita 

 
Tärkeimmät journalistiset vaatimukset keräsin viimeiseen ”journalistiset ideat” -kategoriaan. Ideat, joita 

vastaajat esittelevät Aamulehden laatua parantaakseen ja Aamulehden tilaamista lisätäkseen, ovat lähes 

ideaalin toimituksen toimintatapoja ja täydellisen lehden malleja. Toisaalta, ehkä joihinkin niihin on 

myös mahdollista päästä, eivätkä ne ole vain utopistisia haaveita. 

 
”Juttujen kirjoittajille enemmän aikaa perehtyä syvällisemmin asioihin. Tästä seuraisi 

 juttuihin enemmän taustoitusta ja näkökulmia ja edelleen kiinnostavampia juttuja.”
 Nainen, 44 vuotta 
 

”Enemmän laadukkaita, hyviä, luotettavia, ajankohtaisia juttuja, joiden avulla pysyy ajan 
tasalla. Sekä sitten sellaisia, jotka tekee mieli leikata talteen odottamaan eläkepäiviä.” 
Nainen, 22 vuotta 

 

Hyvin monet tähän kategoriaan kuuluneista vastauksista toivoivat laajempia, taustoittavia artikkeleita, 

mikä oli oikeastaan koko tutkielman tärkein toive opiskelijoilta sanomalehdille ja erityisesti 

Aamulehdelle. 

 

”Enemmän Alanurkan kaltaisia taustoittavia kirjoituksia. Hyvin kirjoitetuista 
taustoittavista artikkeleista saatava tieto ei vanhene niin nopeasti kuin viimeisin käänne 
jossain yhdentekevässä uutisdraamassa.” Mies, 25 vuotta 

 

”Pidempiä ja huolella tehtyjä reportaaseja niin kotimaasta kuin ulkomailta. Laadukasta 
jälkeä on miellyttävä lukea ja sen huomaa, jos juttuun on panostettu.” Nainen, 24 vuotta 

 

”Laajoja ja laadukkaita reportaaseja kiinnostavista ehkä hieman erikoisemmista aiheista 
Hesarin sunnuntaisivujen tyyliin. Ne nostaisivat lehden profiilia valtakunnalliselle tasolle 
ja lisäisivät kiinnostavuutta. Nyt Aamulehti on ”vain” tamperelaisten kaupunkilehti.” 
Nainen, 28 vuotta 

 

”Taitavasti kirjoitettuja artikkeleja.” Nainen, 28 vuotta 
 

”Kriittisyyttä. Esimerkiksi mielipidesivuilla tulisi ehdottomasti julkaista vain omalla 
nimellä kirjoitettuja kirjoituksia hyvin arkaluontoisia kirjoituksia lukuun ottamatta. 
Muutenkin Aamulehti on yleensä sellaisten ihmisten lehti, jotka eivät ole kauhean 
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kiinnostuneita yhteiskunnallisten ilmiöiden erittelystä: pikemmin Aamulehden lukijat ovat 
vähän sellaisia päivittelijöitä ja kauhistelijoita. Tällainen mielikuva minulle tulee lukiessani 
Aamulehteä ja keskustellessani siitä muiden ihmisten kanssa.” Nainen, 26 vuotta 

 

”Ehkä vielä enemmän juttuja uutisten taustoista. Sanomalehti on kuitenkin suhteellisen 
hidas tapa saada tietoa. Samat uutiset on yleensä jo lukenut netistä tai nähnyt tv:stä. Sen 
sijaan laadukkaita taustajuttuja näkee muissa medioissa kohtuullisen harvoin.” Mies, 27 
vuotta 

 

Näyttää siis siltä, että opiskelijat haluavat vakavasti otettavaa journalismia, jota voinee kuvata puhtaaksi 

laatujournalismiksi. Viihteellisyyden tai sensaatiohakuisuuden voi heittää romukoppaan, sillä niin ei 

ainakaan houkutella nuoria aikuisia lukijoita. Tampereen yliopiston opiskelijat kaipaavat maakunnan 

ykköslehdeltä Aamulehdeltä ajan kanssa toimitettuja, hyvällä suomella kirjoitettuja taustoittavia ja laajoja 

artikkeleita, jotka antavat ajattelemisenaihetta. Turha päälle liimattu ”kansan lähelle tuleminen” 

esimerkiksi viihteellistämällä juttuja, ei näytä purevan nuoriin aikuisiin lukijoihin. Olen poiminut satojen 

vastausten joukosta yhden avointen kysymysten vastauksen, joka kiteyttää mielestäni todella hyvin koko 

opiskelijajoukon toiveen: 

 

”Tärkeintä on keskittyä laatuun. Sama neuvo pätee niin sisältöön, ulkoasuun kuin 
journalistisiin linjauksiinkin. Hutaisemalla tehdyn huomaa kyllä. Kylmä fakta on se, 
hyvälle löytyisi kyllä lukijoita.” Nainen, 26 vuotta 
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9 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT 
 
 
Pro gradu -tutkielmassani selvitin, millaisia ovat Tampereen yliopiston opiskelijoiden sanomalehden 

lukutottumukset – tai onko niitä. Lisäksi pohdin yleisemmin sitä, kuinka tärkeää osaa sanomalehti 

näyttelee pirkanmaalaisopiskelijan arjessa. Lähemmin olen ollut kiinnostunut siitä, millainen Aamulehti 

parhaiten palvelisi nuorta aikuista opiskelijalukijaa tulevaisuudessa. Tavoitteena oli nostaa esiin niitä 

ongelmia, joita sanomalehtitalon kannattaisi huomioida tulevaisuuteen suuntautuvassa 

tuotekehittelyssään. 

 

Olen syventynyt työssäni opiskelijan arkirutiineihin tai pikemminkin rutiinittomaan arkeen selittääkseni 

sitä, kuinka lehti mahtuu siihen. Tätä kautta päästään myös keskusteluun siitä, millaisia tarpeita 

sanomalehti tyydyttää, jos tyydyttää. Onko sanomalehti vain tiedonlähde vai kenties hyvä taustoittaja 

opiskeluja varten? Millainen merkitys on sanomalehden viihdearvolla? Voiko sanomalehti tarjota sekä 

taustoittavaa laajaa uutisaineistoa että viihdyttävää vapaa-ajan lukemista? 

 
Käytännössä pyrin pääsemään yliopisto-opiskelijan pään sisälle tekemällä internetkyselyn. Kysely 

toteutettiin Aamulehden internetsivuilla maaliskuun lopussa 2005. Linkki kyselyyn lähetettiin ennen 

vastausajan alkamista yliopiston ainejärjestöjen sähköpostilistoille. Mukana oli saatekirje, joka kertoi, 

että kyseessä on pro gradu -tutkimus. Hieman alle parin viikon vastausajan aikana kyselyyn vastasi 

huikea määrä Tampereen yliopiston opiskelijoita: kyselyllä oli 973 vastaajaa. 37 heistä ilmoitti 

halukkuutensa ottaa osaa ryhmäkeskusteluun. Valitsin vapaaehtoisten joukosta 12 keskustelijaa reilun 

tunnin kestäneeseen ryhmäkeskusteluun, jossa kartoitettiin vielä syvemmin kyselylomakkeessa esille 

tulleita asioita. 

 

Risto Kuneliuksen mukaan (2000, 10) journalismin ulkopuoliset arvioijat mukautuvat usein tyytyväisen 

ja kuuliaisen yleisön osaan. Tampereen yliopiston opiskelijoiden kohdalla näin ei näytä olevan, vaan 

monet asiat on sanottu kyselyssäni suoraan. Aamulehteä kritisoidaan sekä puolueellisuudesta, 

laaduttomasta journalismista että liian pinnallisista ja sensaatiomaisista artikkeleista. 

 
Yli puolet vastaajista, 52 prosenttia, lukee Aamulehteä säännöllisesti, mutta tilaajia on vähemmän, 42 

prosenttia. Kyse ei siis ole siitä, etteivätkö nuoret aikuiset lehdenlukijat lukisi sanomalehtiä tai arvostaisi 

niitä. Suurin syy ylipäänsä sanomalehtien lukuun onkin se, että yliopisto-opiskelijat pitävät sanomalehteä 

luotettavana tiedotusvälineenä. Jopa 27 prosenttia kaikista vastaajista mainitsee lehden lukunsa 

tärkeimmäksi syyksi sen, että sanomalehtien välittämä tieto on luotettavaa. Seuraavaksi eniten yliopisto-
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opiskelijoita sanomalehden ääreen vetää lukemisen tapa ja tottumus. Ei siis näytäkään olevan niin, että 

lama-aikana varttuneet yliopisto-opiskelijat olisivat jääneet kotona ilman lehdenluvun tottumusta. 

Luotettavana uutisvälineenä pidettävää sanomalehteä kyllä luetaan, kunhan se saadaan käsiin. 

Erämetsän mukaan nuoret ihmiset lukevat lehtiä kuitenkin kaiken kaikkiaan vähemmän kuin 

vanhemmat. Sanomalehtien lukeminen kasvaa lähes lineaarisesti nuorista ikäryhmistä kohti vanhoja 

ikäryhmiä. (Erämetsä 1990, 21.) 

 

Suurin osa kyselyyn vastanneista on syntynyt 1980-luvun alkupuolella ja aloittanut opintonsa 

yliopistossa 2000-luvulla. Tämä sukupolvi on kasvanut mediakritiikkiin, sitä on opetettu koulussa, sitä 

on tullut joka tuutista. Nuoret aikuiset ovat oppineet lukemaan lehteä, kuten kyselykin kertoo. Siitä 

huolimatta lehdestä ollaan valmiita luopumaan, jos hinta nousee liian korkeaksi. Pienellä opintotuella 

ostetaan mieluummin juustoa leivälle kuin roskaa paperikoriin, niin kuin eräs vastaajista kiteytti. 

 

 

9.1 Kauas tilaajat karkaavat 
 

Lehden lukemisen ja tilaamisen välinen ero on opiskelijalle merkittävä. Kuten Kuneliuskin toteaa, enää 

ei ole itsestään selvää, että ihmiset tilaavat sanomalehteä. Varsinkin, kun saatavilla on ilmaisjakelulehtien 

ja television runsas ja ilmainen tarjonta (Kunelius 2000b, 17).  Suurin osa opiskelijoista lukee lehteä, 

mutta ei koe sitä niin tärkeänä asiana elämässään, että tilaisi sitä. Merkittävä syy tilaamiseen on lehden 

hinta. Yhä useampi opiskelija tilaisi lehden, jos sen saisi edullisemmin kuin nykyiset tilaushinnat ovat. 

Opiskelijoiden saaminen lehden tilaajiksi tuntuukin toteutuvan varsin yksinkertaisella reseptillä: 

opiskelijoiden tilaushintaa alentamalla. 

 

Toinen yksinkertainen resepti opiskelijoiden saamiseksi lehden tilaajamääriin mukaan, on vaikeuttaa 

lehden ääreen pääsemistä. Sanomalehden tilaamattomuus ei todellakaan tarkoita sitä, että lehdetön 

ihminen ei lukisi sanomalehtiä lainkaan. Opiskelijat ovat hyvin ovelia, kun on kyse ilmaisesta lehden 

lukemisesta. Birdin mukaan (2003, 165) erityisesti nuoret ihmiset ovatkin hyvin ovelia integroimaan 

median uusilla tavoilla elämäänsä. Kuka ottaa ilmaisnumeron mukaan rautatieaseman esittelijältä, kuka 

koukkaa kotimatkalla kirjastoon lukemaan, kuka käyttää hyväksi yliopiston lehtitarjontaa. Kun lehti voi 

olla myös ilmainen hyödyke, jonka saa käsiinsä muualtakin kuin omasta postiluukusta, miksi turhaan 

maksaa siitä? Vaikka koti onkin opiskelijoidenkin mielestä paras paikka lukea sanomalehteä: kun raha 

ratkaisee, ilmainen vaihtoehto on paras. Ilmaisen lehden eteen ollaan valmiita tekemään vähän 

uhrauksiakin. 
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Lisäksi Aamulehdellä on tapana antaa ilmaistilausjaksoja silloin tällöin. Toisaalta ilmaistilaukset tietenkin 

houkuttelevat lehden ääreen, mutta toisaalta ne myös opettavat opiskelijat odottamaan ilmaistilausta. 

Kyselylomakkeen vastausten perusteella moni tuntui tietävän, kuinka usein ilmaistilauksia on 

odotettavissa ja kuinka pitkiä ilmaiset tilausjaksot yleensä ovat.  

 

Melko moni vastaajista kritisoi internetkyselyssä sitä, että Aamulehti syytää tilaajilleen jos jonkinmoista 

tilaajalahjaa, mutta ei pidä tilaushintoja huokeana. Ainakin yliopisto-opiskelijat toivoisivat mieluummin 

edulliset tilaushinnat kuin ”ylimääräistä krääsää, jota koti on jo pullollaan”. Eräs vastaajista muistutti, 

että keski-ikäisiä tilaajia houkutellaan lahjoilla, mutta nuoria ei. Hän oli luultavasti hyvin oikeassa. 

 

Opiskelijat mainitsivat ajanpuutteen monessa kohtaa syyksi sille, että sanomalehteen ei tule tartuttua 

eikä sitä tule tilattua. Tämäkin on hyvin tyypillinen piirre nuoren aikuisen opiskelijan elämässä. Jossain 

määrin tuntuu siltä, että perinteisen sanomalehden on hyvin vaikea vastata opiskelijalle tyypillisen 

pätkittäisen elämän haasteisiin. Lisäksi kiireisen elämän vastapainona moni opiskelija toivoo vapaa-

ajaltaan omaa aikaa ilman ylimääräisiä välttämättömiä tekemisiä. Sanomalehden näkökulmasta 

katsottuna tälle asialle ei oikein voi mitään. On vain luotettava siihen, että lehti löytää lukijansa hyvällä 

sisällöllä, vaikka ajankäytöstä kilpailijoita on paljon. Sanomalehden välinemuodon muuttuminen 

enemmän tähän suuntaan auttaisi ajankäyttökilvassa sanomalehteä varmasti. Jos sanomalehti olisi 

muodoltaan aikakauslehtimäisempi, se olisi helpompi ottaa mukaan ja sitä voisi lueskella vaikka 

matkustaessaan joukkoliikennevälineissä. 

 

Sanomalehdessä pitäisi ajatella erityisesti sitä, mitä lisäarvoa lehden lukija saa verrattuna muihin 

välineisiin maksaessaan lehdestä. Tietohan on periaatteessa ilmaista ja sen äärelle pääsee kuka tahansa. 

Internetissä tieto liikkuu ilmaiseksi ja ilmaiseksi netin ääreen pääsy on tehty nyky-yhteiskunnassa 

helpoksi. Ilmainen internet on saatavilla niin kirjastoissa, kahviloissa kuin yliopistollakin. Osa 

opiskelijoista pitää myös tv:n katsomista eräällä tavalla ilmaisena tiedonsaantina jättämällä maksamatta 

tv-luvan. 

 

Kritiikkinä omaa tutkimustani kohtaan täytyy mainita, että kysymyslomakkeessa olisi voinut kysyä 

suoraan, mikä saisi tilaamaan juuri Aamulehteä. On selvää, että vastaus on luettavissa rivien välistä 

muiden kysymysten vastauksista, mutta jälkikäteen ajatellen asiaa olisi voinut kysyä myös omana 

kysymyksenään. Tuolloin vastaaja olisi joutunut pysähtyä miettimään, millainen olisi unelmien 
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sanomalehti, eikä ruotimaan ajatuksiaan Aamulehden nykyasusta, joka ei suurinta osaa vastaajista 

miellyttänyt kovinkaan paljon. 

 

 

9.2 Laatu ratkaisee 
 

Kysely osoitti, että opiskelijat kaipaavat lehdeltään laatua. Samantapaisia havaintoja on tehnyt Touko 

Perko (2002), jonka mukaan nuoret arvostavat mediassa nimenomaan laatua: he haluavat lukea 

laadukkaita juttuja.  Joskus mietityttää, missä laatu sitten lymyää, jos kaikki tietävät, että laatua kaivataan? 

 

Suurin osa kyselyyni vastaosa vastaajista kaipasi Aamulehteen enemmän taustoittavia, laajoja artikkeleita. 

Nuoret aikuiset tuntuvatkin pitävän sanomalehteä nykyään enemmänkin taustoittajana kuin varsinaisena 

uutisvälineenä. Laajojen tausta-artikkelien lisäksi opiskelijat kaipaisivat Aamulehdeltään kulttuuria ja 

laajempaa ulkomaan uutisointia. Molempien osastojen kohdalla Aamulehteä verrattiin Helsingin 

Sanomiin, jonka molemmat osastot päihittävät opiskelijoiden mielestä Aamulehden vastaavat. 

 

Sivistys ja laaja tarjonta ovat myös tärkeässä roolissa opiskelijoiden lehtivalinnoissa. Moni käyttää 

sanomalehteä myös tiedonlähteenä opiskeluissaan, joten lehden on kerrottava muita välineitä laajempaa 

taustaa ollakseen tarpeellisen tiedon tarjoaja. Perusuutiset pystytään kertomaan sähköisissäkin 

tiedotusvälineissä, mutta laajemman taustoittamisen mahdollisuus on vain sanomalehdissä. 

 

Sanomalehtien kannalta on laadun vaatimuksen toteuttaminen ja edullisuuden toteuttaminen on 

kuitenkin melko vaikea yhtälö. Opiskelijat toivoivat laajoja artikkeleita erityisesti ulkomaan osastolle. 

Käytännössä tämä tarkoittaisi joko omien toimittajien lähettämistä ympäri maailman tai kalliiden 

ulkomaisten lehtien artikkeleiden ostamista ja kääntämistä. Toisin sanoen nykyistä paljon suurempia 

taloudellisia satsauksia lehden journalistiseen sisältöön. Toisaalta samaan aikaan tilaajahinta täytyisi pitää 

alhaisena, jotta uusia tilaajia saataisiin houkuteltua. Sanomalehden perusta ovat kuitenkin lukijat ja 

tilaajat, jos näitä ei ole, miksi lehteä ylipäänsä tehdään. Näin ajatellen lukijoiden ja tilaajien toiveisiin 

pitää vastata. Jos yleisö on tyytyväinen, lehdellä on tilaajansa. Kaiken järjen mukaan lukijoiden toiveiden 

täyttämisen pitäisi olla se, mihin rahaa syydetään, ei järjettömän suuren voiton tavoitteluun. 

Taloudellinen menestys seuraa, kun lukijat oppivat arvostamaan lehteä ja haluavat tilata sen. 

 

Laadun painottamisessa nousee esiin eräs toinenkin ongelma kuin vain edullinen hinta. Opiskelijalukijat 

kaipaavat sanomalehdeltään sekä laatua eli pitkiä, taustoittavia artikkeleita että helppoutta ja 
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käytettävyyttä. Tässä tullaan toiseen dilemmaan. Miten opiskelijoille saadaan pakattua sisältö pieneen ja 

helposti käytettävään, ehkä jopa mukavasti mukaan otettavaan muotoon, jos kuitenkin 

laatuvaatimuksena on laatua ja pitkiä artikkeleita? Voitaneen kai sanoa, että sanomalehti on 

tarkoitusperiltään nuorten aikuisten elämässä menossa kohti aikakauslehden funktiota ja jopa muotoa. 

Aamulehden kannalta tilanne näyttää siinä mielessä hyvältä, että se vuosi sitten lanseerasi uuden 

sunnuntaiosion, joka jakautuu kahteen osaan: Ihmisiin ja Asioihin. Näyttääkin siltä, että Aamulehden 

kohdalla Asiat-liite vastaa aika hyvin opiskelijoiden taustoittavien artikkeleiden kaipuuseen. Liitteiden 

tabloid-kokokin tukee opiskelijoiden toiveita voida kuljettaa lehteä julkisissa liikennevälineissä 

paremmin kuin perinteinen broadsheet-lehti. 

 

 

9.2.1 Läheisyys lämmittää yleisön 
 

Sanomalehden täytyy olla lukijalleen läheinen, se kävi ilmi myös minun tutkimuksessani. Viidesosa 

vastaajista mainitsee sanomalehtien kirjoittavan juuri häntä kiinnostavista asioista. Opiskelijoiden 

tapauksessa ei pidä suoraviivaisesti ajatella, että kyseessä ovat vain opiskeluun, opintotukeen ja 

yliopistoon liittyvät asiat. Piia Elonen (2005, 131–132) ehdottaa omassa tutkielmassaan, että yliopistoon 

pitäisi perustaa oma aluetoimituksensa, joka uutisoisi yliopiston asioista niin kuin sanomalehdet 

uutisoivat maakuntansa eri alueilta. Olen Elosen kanssa kuitenkin hieman eri mieltä. Se, että 

sanomalehti saataisiin yliopisto-opiskelijan lähelle, ei tarkoita sitä, että sanomalehden pitäisi sisältää 

yliopistoon tai opiskelijamaailmaan liittyviä aiheita. Opiskelijamaailmasta raportoivat erilaiset 

tiedotusvälineet, kuten ylioppilaskunnan oma lehti. On tärkeää, että yliopistomaailmakin on mukana 

maakuntalehden juttuvalikoimassa, mutta siitä ei pidä tulla sen tärkeämpää tekijää kuin muistakaan 

lehden aihepiireistä. Sitä paitsi opiskelijuus on paljon muutakin kuin vain yliopistoa. Se on muun muassa 

epäsäännöllistä, mutta vapaata elämää, pätkittäisiä töitä, opintotukea, bileitä ja ainejärjestötoimintaa. 

Lisäksi opiskelijan elämässä on paljon muutakin sisältöä kuin vain opiskelijuuteen liittyviä asioita. 

Fishkeller  (1997) huomauttaa, että media on osa nuorten ihmisten elämää melko hajautuneesti, sillä 

koulutus, perhe ja sosiaaliset suhteet luovat ajattelua ja identiteettiä. (Drotner 2000, 159.) 

 

Maakuntalehti on hankalassa roolissa nuoren aikuisen opiskelijan elämässä. Suuri osa yliopisto-

opiskelijoista on tullut opiskelupaikkakunnalle muualta, eikä siksi tunne alueen asioita. Alueen 

tärkeimpiin identiteetin rakentajiin kuuluu paikkakunnan sanomalehti. Mutta haluavatko yliopisto-

opiskelijat rakentaa opiskelupaikkakunnallaan yhteistä identiteettiä? Opiskelu on vain väliaikainen 

elämänvaihe ja valmistumisen jälkeen työt voivat viedä opiskelijan jälleen aivan uudelle paikkakunnalle 



 

 121

ja uudenlaiseen ympäristöön. Mainitsin jo tutkielmani alkukappaleissa, että aikuisiakin lukijoita 

havitellaan sanomalehtien tilaajiksi mitä erilaisimmin keinoin. Jostain syystä nuoret aikuiset opiskelijat 

ovat eräänlainen väliinputoajajoukko, johon kukaan ei ole halunnut tarttua. Eräs syy siihen, että 

yliopisto-opiskelijat ovat perinteisesti olleet melko unohdettu segmentti tilaajaluvuissa, voi olla siinä, että 

he eivät kaiken kaikkiaan vain ole kovin kiinnostava tilaajasegmentti. Vakiintuminen jollekin 

paikkakunnalle tai johonkin ympäristöön vakiinnuttaa nuoren monesti myös oman alueen 

sanomalehteen. Ongelma vain on se, että opiskelijoiden vakiintuminen paikkakunnalle on epävarmaa, 

joten lehdet eivät ehkä halua käyttää voimavarojaan mahdollisesti jo menetettyihin tulevaisuuden 

tilaajiin. 

 

Pirkanmaa on jossain mielessä hieman hedelmätöntä maaperää uusien lehtitilaajien houkuttelemiseksi, 

sillä jostain syystä Pirkanmaalla tilataan muutenkin lehtiä vähiten koko Suomen alueella. Vain 65 

prosenttia läänin kotitalouksista tilaa sanomalehteä. (Sanomalehtien liitto/Taloustutkimus 2004, 15.) 

Vaikea arvioida, mistä tämä johtuu, mutta jossain määrin lukemaan voi vaikuttaa maakunnan suuri 

opiskelijaporukan määrä. 

 

Sanomalehdelle on ongelmallista olla yhtä aikaa sekä maakunnallinen että valtakunnallinen. Erkki 

Hujanen muistuttaakin (2000, 256), että olennainen kysymys tulevaisuudessa on, suuntautuuko 

seitsenpäiväinen lehti paikallisuuteen, viihteellisyyteen vai pyrkiikö se säilyttämään laadukkaan 

yleislehden maineensa. Jos opiskelijoiden muodostamaa lukijakuntaa ajattelee, on vastaus selkeä: 

laadukas yleislehti. Paikallisuudella ei opiskelijoita houkutella, sillä yliopistolaiset eivät välttämättä koe 

olevansa paikallisia. 

 

 

9.2.2 Liika viihteellisyys vieraannuttaa 

 

Ajanvietteenä sanomalehtiä lukee verrattain harva opiskelija. Nuoret aikuiset käyttävät ajanvietteenään 

muita tiedotusvälineitä ja lehti näyttäytyykin jo aiemmin mainituissa perinteisissä rooleissaan. 

Sanomalehtien ei siis tarvitse kehityksessään pyrkiä viihdelehtien ajanvietteen ja viihdyttämisen 

suuntaan, ainakaan, jos katsotaan yliopisto-opiskelijoiden lukutottumuksia. 

 

Touko Perkonkin mukaan nuoret arvostavat hyvää journalismia. Sanomalehtien perustehtävä nuorten 

mielestä on tarjota uutisia ja esitellä niiden taustoja sekä tulkita tapahtumia. Nuoret haluavat jättää 
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viihteen radiolle ja televisiolle, jotka sopivat nuorten mielestä paremmin tähän tehtävään. Myös liiallinen 

viihteellisyys on nuorten mielestä jätettävä iltapäivälehtien kontolle. (Fogt 2005, 15) 

 

Oman aineistoni perusteella moni opiskelija ajattelee, että liiallinen sensaatiojournalismi syö lehden 

uskottavuutta ja heikentää sen mahdollisuuksia toimia laatulehtenä. Suurin osa kyselyyni vastaajista pitää 

edelleen sanomalehteä luotettavana tiedotusvälineenä, mutta luottamus varmasti horjuu, jos aineisto 

muuttuu liian sensaatiohakuiseksi. Aamulehteä syytettiin monessa vastauksessa liian kevyehköstä 

suhtautumisesta yhteiskunnallisiin asioihin. Moni vastaaja yhdisti tämän viihteellistymisen 

lisääntymiseen ja piti suuntausta vääränä. 

 

”Vähän löperö ote yhteiskunnallisiin asioihin. Terävyys ja kriittisyys usein puuttuu. Kaikki 
on kivaa.” Nainen 30 vuotta 

 

 

Viihteellisyys onkin hankala paikka Aamulehdessä. Viihteellistä aineistoa on lehdessä lisätty huimasti 

viime vuosien aikana, muun muassa Tänään-sivuille ja liitteisiin. Melko usein viihteellisyydellä 

tarkoitetaan kuitenkin pääasiassa kirjoittelua muun muassa B-luokan julkkiksista. Näyttää kuitenkin siltä, 

että liiallinen sensaatiohakuisuus näyttää vievän lehteä entistä enemmän hakoteille. Kriittinen nuori 

aikuinen ei etsi sanomalehdeltään viihdettä, vaan laatua. Nuorille lukijoille tarjotaan automaattisesti 

monesti viihteellisempää aineistoa, koska luullaan, että nuoret lukijat ovat niitä pullamössösukupolven 

hömppäilijöitä, jotka eivät osaa edes kunnolla lukea, saati prosessoida lukemaansa. Siksi he eivät siis voi 

arvostaa kunnollista journalismia saati uutisia. Kuten tutkimuksenikin osoittaa, tällaiset arviot ovat 

vääriä. 

 

Aamulehden uutispäällikkö Tuulia Rautio ja Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Kaius Niemi olivat 

Nuorten ääni -toimituksen haastateltavana YleX:n radiojutussa toukokuussa 2007. Niemi painotti 

haastattelussa, että nuoria lukijoita ei yritetä houkutella viihteellisellä aineistolla, vaikka siltä saattaakin 

joskus tuntua. 

 

”Mä en usko, että semmoisella viihteellisemmällä materiaalilla kalastellaan niinkään nuoria 
yleisöjä. Jos ajatellaan, että ketkä on niitä viihteen kuluttajia, niin kyllä se on yleensä 
vanhempaa väkeä ja keski-ikäisiä myös. Että se ei oikeastaan ole sellaista 
kohderyhmäajattelua suoranaisesti, että ikään kuin me tarjottais nuorille ihmisille 
hömppää ja vanhemmille kunnollista sisältöä. Ei missään nimessä. Me uskotaan siihen, 
että tämmöisen ison lehden täytyy tarjota kaikenlaisia asioita.” 

 
 
Samaa mieltä on Aamulehden uutispäällikkö Tuulia Rautio. 
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”Ei tehdä viihdeuutisia tai viihteellisiä uutisia, mutta me voidaan tehdä uutisia viihteestä. 
Ja siinä on aika iso ero, että miten.” 

 
 
Jos Suomen suurimmissa päivälehdissä tiedetään noin hyvin, mitä nuoret ja nuoret aikuiset lukijat eivät 

ainakaan toivo, miksi asian eteen ei tehdä mitään? Jos teini-ikäiset Nuorten ääni -toimituksen toimittajat 

saavat sanomalehdistä sellaisen kuvan, että nuorille tarjotaan viihteellistä aineistoa ja minunkin 

tutkimukseni vastaajat toivoivat, että viihteellinen aineisto vähenisi Aamulehdessä, ei mielikuva viihteen 

lisääntymisestä voi olla tuulesta temmattu. Vaikka ongelma tiedostetaan toimituksissa, onko kuitenkin 

niin, että nuoria ja nuoria aikuisia lukijoita pidetään toimituksissa edelleen Jyrki Lehtolan kolumnissaan 

mainitsemaan tapaan pullamössösukupolvena, joka ei ymmärrä mistään mitään? 

 

Aamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunen (2001) totesi kuusi vuotta sitten esitelmässään 

Nuorten maailma -konferenssissa, että nuoria on turha edes yrittää miellyttää. Jos nuoria ei edes yritetä 

miellyttää, tehdäänkö lehteä kuolevalle lukijakunnalle? Tämän hetken ikääntyneet ja suuret ikäluokat 

eivät tilaa sanomalehteä enää kymmenien vuosien päästä. Epäileväisimmät sanovat, että onhan 

sanomalehtien kuolemista ennustettu ennenkin. Niin varmaan onkin, sitä ei käy kieltäminen, mutta 

onko kukaan oikeasti pysähtynyt miettimään sitä, että tilaajakunnat varmasti pienenevät ikäluokkien ja 

median käyttötapojen muuttuessa. Nuoria aikuisia ei oteta huomioon, kun puhutaan tilaajien 

houkuttelemisesta. Pidetäänkö heitä jo menetettynä yleisönä vai onko heitä ikinä pidettykään 

potentiaalisina lehden tilaajina? Kriittisiksi lukijoiksi kasvaneet nuoret aikuiset yliopisto-opiskelijat 

tietävät, mitä tiedotusvälineeltään haluavat ja osaavat vaatia sitä. Nyt pitäisi nimenomaan houkutella ja 

yrittää miellyttää tulevaisuuden tilaajia. Sitä paitsi näyttää siltä, että nuorten opiskelijoiden mielestä hyvä 

ja kiinnostava sanomalehti on laadukas. Eikö laatulehti palvele kaikkia lukijoitaan ja tilaajiaan? Hyvästä 

kannattaa maksaa. 

 

 

9.2.2.1 Tunne ei ole viihdettä 

 

Ei pidä kuitenkaan sekoittaa viihteellisyyttä ja ihmisläheisyyttä tai tunteellisuutta keskenään. Lotta 

Tuohino (2007, 3) kirjoitti keväällä Journalistissa, että ”jostain syystä läpeensä riscattu, päivälehdeksi 

harvinaisen sensaatiohakuinen Aamulehti näyttää onnistuvan liikuttamistehtävässään keskimääräistä 

paremmin”. Tuohinon mukaan journalismi on perustehtäviensä äärellä, jos sanomalehden 

kokonaisuuteen mahtuu myös tunteellisuutta. 
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”Mikä kummallinen elementti tuottaa sanomalehtijutun tunneälyttömyyden? Miksi se on 
juurtunut niin syvälle journalismikäsitykseemme? Mitä kustantajatkin palkkansa eteen 
tekevät, elleivät murehdi sitä, että kuivat jutut sytyttävät lehdet itsestään tuleen?” 
Lotta Tuohino Journalistin kolumnissa Järki ja tunteet 25.5.2007. 

 

 

Tuohino muistuttaa, että Erkki Hujanen (2007) on arvostellut sanomalehtiä epäkiinnostavuudesta, 

jonka aiheuttaa se, että jutut eivät kosketa lukijan tunteita ja älyä. Epäkiinnostavuus taas saa aikaan sen, 

että lehti jää tilaamatta. Sen lisäksi, että lehden pitäisi sopia elämän- ja rahatilanteeseen, juttujen pitäisi 

koskettaa lukijaa jollain tavoin. Tuohinon mukaan journalistinen teos viehättää, kun siihen on annettu 

jotain personallista. Hänen mukaansa Aamulehti onnistuu tunteiden välittämisessä hyvin. 

 

 

9.3 Irti porvariperinteestä 
 

Edellä on mainittu useita asioita, joilla Aamulehti voi houkutella yhä enemmän Tampereen yliopiston 

lukija- ja tilaajakuntaan, jos se haluaa muuttaa joitakin toimintatapojaan nykyisestä. Erityisen paljon 

Aamulehteä koskevaan kritiikkiin tuli poimintoja lehden oikeistolaisesta taustasta ja siitä, miten 

suppealla näkökulmalla lehteä tehdään. Moni vastaajista piti porvarillisuutta yleiskuvaajana Aamulehden 

journalismille. Vastaajat arvioivat, että vain enemmistö pääsee Aamulehdessä ääneen, koska lehti on 

vallanpitäjien puolella, ei tavallisten kansalaisten. Eräs vastaajista kiteytti sen, mitä Aamulehdessä on 

liikaa, näin: 

”Porvarillista hapatusta. Epä-älyllisiä pääkirjoituksia. Yksinkertaistavia poliittisia 
analyyseja.” Sinistä väriä. Mies, 25 vuotta 

 

Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Kaius Niemi totesi YleX:n radiohaastattelussa viime keväänä, 

että pelkästään lehdistöä on turha syyttää siitä, jos jonkinlainen uutisointi ei miellytä. Hänen mukaansa 

uutisoinnin tapa on osaltaan selitettävissä suomalaisella yhteiskuntarakenteella eikä pelkästään 

puolueellisella tai keski-ikäisellä uutisoinnilla. 

 
”Ehkä tässä on suomalainen laajempikin ongelma. Jos katotaan eduskuntaa nyt, niin siellä 
on kaksi ihmistä, jotka on alle kakskymppisiä. Ja toistakymmentä alle 35-vuotiasta. Ja 
missä se massa on, niin on yli 55-vuotiasta. Ehkä se kuvaa sitä, että missä politiikkaa tällä 
hetkellä tehdään, niin se on suurten ikäluokkien dominoima se kenttä. Kyllä se näkyy, 
valitettavasti.” 
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9.4 Lopuksi 
 

Kun ryhdyin tekemään tätä pro gradu -tutkimusta, olin hieman huolissani siitä, millaisia vastauksia saisin 

kyselyyni. Pelkäsin, että vastaukset olisivat tyypillisiä ”enemmän juttuja opiskelijoiden elämästä” tai 

”lisää artikkeleita opintotuen pienuudesta” -tyyppisiä. En tiedä, miksi minulla oli niin stereotyyppinen 

käsitys siitä, mitä opiskelijat haluavat, vaikka itsekin olen opiskelija ja pidän yliopisto-opiskelijoita varsin 

järkevänä porukkana. Vastaukset olivat kuitenkin aivan jotain muuta kuin olin ennakkoon ajatellut. 

Moni vastaaja analysoi niin Aamulehteä kuin suomalaista sanomalehtikenttääkin varsin analyyttisesti. 

 

Tärkeimpänä havaintona aineistostani haluan nostaa esiin sen seikan, että vastauksista ja 

ryhmäkeskustelun annista näkee, kuinka tarkkaan sanomalehti luetaan ja miten tärkeää roolia se 

ihmisten elämässä näyttelee. Joskus toimituksissa harhaudutaan ajattelemaan, että ”ei tätä juttua kukaan 

kuitenkaan lue”. Kyllä lukee – ja tarkkaan. Sen takia kiireessäkin pitäisi muistaa, että lehteä tehdään 

lukijoille. Valitettavasti myös kiire näkyy. Moni vastaajista totesikin, että toimittajat tarvitsevat työlleen 

lisää aikaa, sillä kiire näkyy. Tarkkasilmäisiä lukijoita. 

 

Sitä, että nuoret aikuiset haluavat lehdeltä laadukasta journalismia, ei voi pitää yllätyksenä. Touko 

Perkon ja monien muiden tutkimuksissa sama löydös on ollut esillä jo aiemmin. Ja miksi yliopisto-

opiskelijat eivät vaatisi laatua? Kyselyyn vastannut huikea 937:n Tampereen yliopiston opiskelijan 

joukko ei voi olla väärässä: Hyvä laatu, parempi lehti. Jos jostain maksaa, saa vaatia laatua. Se on sitten 

eri asia, kuinka paljon laadusta ollaan valmiita maksamaan. 

 

Tutkimuksen perusteella Aamulehdellä on hyvät mahdollisuudet muuttua palvelemaan nuoria aikuisia, 

jos siellä niin halutaan. Tilaushintaa alas, juttujen tasoa ylös, monipuolisuutta, moniarvoisuutta ja 

puolueettomuutta. Resepti on valmis. Kakun leipomiseen menee kauemmin, jos siitä halutaan tehdä 

maukas. Uunissa lässähtämisen mahdollisuuskin näin isossa taikinassa on. 
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Tampereen yliopiston opiskelijat ja Aamulehden lukeminen  
 
Tampereen yliopiston opiskelijoita ja Aamulehden lukemista käsittelevä tutkimus koostuu 
kahdesta osasta. Tämä on tutkimuksen ensimmäinen osa, kyselylomake. Mikäli haluat 
osallistua tutkimuksen toiseen osaan, ryhmäkeskusteluun, ilmoita halukkuudestasi lomakkeen 
lopussa. Valitse seuraavista kysymysvaihtoehdoista itseäsi lähinnä oleva.  
 
1. Luen Aamulehteä 
 

a) säännöllisesti 

b) silloin tällöin 

c) en koskaan 
 
2. Jos luen Aamulehteä, luen (voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon) 
 

a) kotonani 

b) yliopistolla 

c) vanhempieni luona 

d) kirjastossa 

e) työpaikalla 

f) kahvilassa tai ravintolassa 

g) ystävien luona 

h) jossain muualla 
 
Jos vastasit h:n, missä? 

 
 
3. Aamulehden tilaaminen 
 

a) tilaan Aamulehteä 

b) olen joskus tilannut Aamulehteä 

c) en ole koskaan tilannut Aamulehteä 
 
Vastaa kysymyksistä 4 ja 5 vain toiseen. Jos tilaat Aamulehteä, vastaa kysymykseen 4. Jos et 
tilaa, vastaa kysymykseen 5.  
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4. Tilaatko Aamulehden lisäksi jotakin muuta sanoma- tai aikakauslehteä? 
 

a) kyllä 

b) en 
Jos vastasit a:n, mitä lehtiä tilaat? 

 
 
 
5. Tilaatko Aamulehden sijasta jotakin muuta sanoma- tai aikakauslehteä? 
 

a) kyllä 

b) en 
Jos vastasit a:n, mitä lehtiä tilaat? 

 
 
 
6. Jos et ole koskaan tilannut Aamulehteä, mikä seuraavista on tärkein 
tilaamattomuuden syy? 
 

a) Aamulehden tilaaminen on liian kallista 

b) Aamulehden sisältö ei ole riittävän laadukasta 

c) Aamulehden ulkoasu ei miellytä minua 

d) Aamulehden imago ei miellytä minua 

e) en tunne Aamulehteä 

f) jokin toinen lehti on parempi ja luen sitä 

g) en ole kiinnostunut sanomalehtien lukemisesta 

h) jokin muu syy 
 
Jos vastasit h:n, mikä on tärkein tilaamattomuuden syy? 

 
 
Seuraavat kysymykset 7–8 käsittelevät sanomalehtien lukemista yleensä, eivät siis vain 
Aamulehden lukemista 
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7. Jos luet sanomalehtiä, miksi luet? (voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon) 
 

a) sanomalehdistä saan tarvitsemani tiedon helposti 

b) sanomalehtien lukeminen on minulle tapa 

c) pidän sanomalehtiä luotettavana tiedotusvälineenä 

d) sanomalehdet kirjoittavat minua kiinnostavista asioista 

e) jokin muu syy 
 
Jos vastasit e:n, mikä on lukemisen syy? 

 
 
8. Jos et lue sanomalehtiä, mikset? (voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon) 
 

a) saan tarvitsemani tiedon muualta helpommin 

b) ajanpuute (sanomalehtien lukemiseen menee paljon aikaa) 

c) en luota sanomalehdistä saamaani tietoon 

d) sanomalehdet eivät käsittele minua kiinnostavia asioita 

e) jokin muu syy 
 
Jos vastasit e:n, mikä on lukemattomuuden syy? 

 
Kysymykset 9-20 käsittelevät Aamulehden eri osastojen lukemista. Valitse vaihtoehto, joka 
kuvaa parhaiten sitä, kuinka usein luet kutakin lehden osastoa.  
 
9. Luen pääkirjoitussivua 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
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10. Luen mielipidesivua  
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
11. Luen kotimaan osastoa 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
12. Luen Tampere ja naapurit -osastoa 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
13. Luen talous-osastoa 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
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14. Luen ulkomaat-osastoa 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
15. Luen B-osan Tänään-sivuja 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
16. Luen kulttuurisivuja 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
17. Luen urheilusivuja 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
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18. Luen Aamulehden sarjakuvia 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
19. Luen tv- ja radiosivuja 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
 
20. Luen ilmoituksia Aamulehdestä 
 

a) 5–7 päivänä viikossa 

b) 3–4 päivänä viikossa 

c) 1–2 päivänä viikossa 

d) harvemmin kuin kerran viikossa 

e) en koskaan 
Kysymykset 21–24 käsittelevät Aamulehden osia, jotka eivät ilmesty päivittäin. Valitse 
vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten sitä, kuinka usein luet mainittua Aamulehden osaa.  
 
21. Luen Moroa 
 

a) säännöllisesti 

b) joskus 

c) en koskaan 
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22. Luen Valoa 
 

a) säännöllisesti 

b) joskus 

c) en koskaan 
 
23. Luen Sunnuntai-sivuja 
 

a) säännöllisesti 

b) joskus 

c) en koskaan 
 
24. Luen teemasivuja (Ruoka, Tiede, Matkailu, Sydän ja sielu, Auto ja liikenne, Koti 
ja asuminen, Maahanmuuttajat, Terveys, Tietokone, Vapaa-aika, Kuluttaja, Seniorit, 
Muoti, Liikunta) 
 

a) säännöllisesti 

b) joskus 

c) en koskaan 
Kysymykset 25–40 käsittelevät kunkin osaston kiinnostavuutta sinun mielestäsi. Valitse 
viidestä vaihtoehdosta itseäsi lähinnä oleva.  
 
25. Pääkirjoitussivu 
 

a) ei lainkaan kiinnostava 

b) hieman kiinnostava 

c) kiinnostava 

d) erittäin kiinnostava 

e) en osaa sanoa 
 
26. Mielipidesivu (yleisönosasto) 

a) ei lainkaan kiinnostava 

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
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27. Kotimaan osasto 
 

a) ei lainkaan kiinnostava 

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
28. Tampere ja naapurit -osasto 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava 

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
29. Talous-osasto 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
30. Ulkomaat 
 

a) ei lainkaan kiinnostava 

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava 

e) en osaa sanoa 
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31. B-osan Tänään-sivut 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava 

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava 

e) en osaa sanoa 
 
32. Kulttuuri 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
33. Urheilu 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava 

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
34. Sunnuntai-sivut 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava 

e) en osaa sanoa 



Liite 1 
 
 

 

35. Aamulehden sarjakuvat 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
36. Tv- ja radiosivut 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava  

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
37. Ilmoitukset 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava 

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
38. Valo 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava 

d) erittäin kiinnostava 

e) en osaa sanoa 
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39. Moro 
 

a) ei lainkaan kiinnostava  

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava 

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
40. Teemasivut (Ruoka, Tiede, Matkailu, Sydän ja sielu, Auto ja liikenne, Koti ja 
asuminen, Maahanmuuttajat, Terveys, Tietokone, Vapaa-aika, Kuluttaja, Seniorit, 
Muoti, Liikunta) 
 

a) ei lainkaan kiinnostava 

b) hieman kiinnostava  

c) kiinnostava 

d) erittäin kiinnostava  

e) en osaa sanoa 
 
41. Mitä Aamulehdessä pitäisi mielestäsi olla enemmän? Perustele vastauksesi 
lyhyesti. 
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42. Mitä Aamulehdessä on mielestäsi liikaa? Perustele vastauksesi lyhyesti. 

 
43. Mikä tekisi Aamulehden jutusta sellaisen, että sinä haluaisit sen lukea? 

 
Ole hyvä ja vastaa lopuksi vielä taustatietokysymyksiin. Jos haluat osallistua arvontaan, täytä 
myös yhteystietosi. Vastauksesi käsitellään nimettöminä eikä yhteystietojasi luovuteta 
markkinointitarkoituksiin.  
 
Syntymävuotesi: 

 
 
Sukupuolesi: 
 

a) mies 

b) nainen 
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Tiedekunta, jossa opiskelet: 
 

a) humanistinen 

b) kasvatustieteellinen 

c) kauppa- ja hallintotieteellinen 

d) lääketieteellinen 

e) informaatiotieteellinen 

f) yhteiskuntatieteellinen 
 
Paikkakunta, josta olet kotoisin: 

 
 
Opiskelujesi aloitusvuosi: 

 
 
Asumismuoto: 

a) vanhempien luona 

b) yksin 

c) soluasunnossa tai kimppakämpässä 

d) oman perheen tai puolison kanssa 

e) jokin muu 
Jos vastasit e:n, miten asut? 

 
 
Haluatko osallistua maanantaina 4.4.2005 klo 13 yliopiston päärakennuksessa järjestettävään 
ryhmäkeskusteluun, jossa käsitellään yliopisto-opiskelijan ja Aamulehden suhdetta? Sinun ei 
tarvitse olla Aamulehden lukija voidaksesi ottaa osaa keskusteluun. Keskustelijat saavat 
palkintoja vaivanpalkaksi. Keskustelu kestää noin tunnin.  
 
Haluatko osallistua ryhmäkeskusteluun? 
 

a) kyllä 

b) ei 
 
Täytä yhteystietosi jos haluat osallistua arvontaan tai jos haluat tulla mukaan 
ryhmäkeskusteluun.  
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Etunimi 

Sukunimi 

Osoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Puhelin 

Sähköposti 
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Vastaajien kotipaikkakunnat 
 
Vastaajat olivat kotoisin yhteensä 195 eri kunnasta ympäri Suomea. Lisäksi kolme vastaajista 
asui ulkomailla ja kuusi vastaajaa ilmoitti vain kotiseutunsa. Vastaajista 323 on kotoisin 
Pirkanmaalta. 
 
Etelä-Suomen lääni: Helsinki (36), Hämeenlinna (19), Espoo (12), Lappeenranta (10), Vantaa 
(8), Järvenpää (7) 
 
Länsi-Suomen lääni: Tampere (201), Pori (23), Nokia (19), Lahti (19), Jyväskylä (18) 
 
Itä-Suomen lääni: Joensuu (16), Mikkeli (8), Kuopio (9), Pieksämäki (5), Kangasniemi (2) 
 
Oulun lääni: Oulu (17), Kajaani (8), Kuusamo (3), Sotkamo (2), Kangasniemi (2) 
 
Lapin lääni: Rovaniemi (12), Sodankylä (3), Kemi (3), Kemijärvi (2), Kittilä (1) 
 
Ahvenanmaan lääni: ei vastaajia 
 
 
 
Pirkanmaalaiset kunnat (kunta ensin, vastaajamäärä sulkeissa jäljessä) 
 
Hämeenkyrö (3), Ikaalinen (4), Kangasala (15), Kylmäkoski (1), Lempäälä (12), Längelmäki 
(1), Mouhijärvi (2), Mänttä (3), Nokia (19), Orivesi (4), Parkano (4), Pirkkala (3), Pälkäne 
(2)*, Ruovesi (2), Sahalahti (1) Tampere (201), Toijala (8)*, Urjala (2), Valkeakoski (8), 
Vammala (7)*, Vesilahti (2), Viiala (2)*, Virrat (1), Ylöjärvi (13)*, Äetsä (2) 
 
 
* 1.1.2007 Toijala ja Viiala muodostivat Akaan kaupungin, Vammala ja Suodenniemi, Pälkäne ja Luopioinen, 
Ylöjärvi ja Viljakkala yhdistyivät. 
 
** 1.1.2007 Längelmäki jaettiin Oriveden ja Jämsän kesken. 
 
 
Muut kunnat, joista yksi maininta: 
 
Alavus, Haapajärvi, Harjavalta, Hauho, Hyrynsalmi, Iisalmi, Inkoo, Isojoki, Juankoski, Jurva, 
Juva, Jyväskylän maalaiskunta, Kaarina, Kannus, Karijoki, Kauniainen, Kaustinen, Keuruu, 
Kittilä, Kivijärvi, Kokemäki, Koski TL, Kristiinankaupunki, Kälviä, Köyliö, Laitila, 
Lappajärvi, Laukaa, Lehtimäki, Lemi, Lieksa, Liperi, Loimaa, Maaninka, Merikarvia, Muhos, 
Muurame, Mäntyharju, Naantali, Nakkila, Nivala, Nurmo, Orimattila, Oulainen, Paimio, 
Parainen, Parikkala, Perho, Perniö, Pertunmaa, Petäjävesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Porvoo, 
Raisio, Rantasalmi, Rautalampi, Ristiina, Ristijärvi, Rovaniemen maalaiskunta, Ruokolahti, 
Saarijärvi,  Savonlinna, Sievi, Siikainen, Siilinjärvi, Sipoo, Somero, Sulkava, Suomussalmi, 
Suonenjoki, Säkylä, Särkisalo, Tammela, Tarvasjoki, Toholampi, Tuulos, Utsjoki, Vampula, 
Varkaus, Vihti, Viinijärvi, Viitasaari, Vilppula, Vimpeli, Ylihärmä 
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Muut kunnat, joista 2-5 mainintaa: 
 
Anjalankoski (4), Asikkala (2), Eura (3), Eurajoki (2), Forssa (4), Hamina (2), Heinola (4), 
Harjavalta (2), Hattula (5), Hausjärvi (3), Himanka (2), Hollola (4), Iitti (4), Ilmajoki (5), 
Ilomantsi (2), Imatra (4), Jalasjärvi (2), Janakkala (2), Jämsä (4), Kangasniemi (2), Kauhajoki 
(2), Kauhava (4), Kemi (3), Kemijärvi (2), Kerava (5), Kokkola (3), Kouvola (5), Kuhmo (2), 
Kuorevesi (2), Kuusamo (3), Kuusankoski (2), Kärkölä (2), Laihia (2), Lapua (3), Leppävirta 
(2), Nastola (2), Nivala (2), Noormarkku (2), Nurmijärvi (2), Padasjoki (2), Peräseinäjoki (2), 
Pieksämäki (5), Pietarsaari (2), Punkalaidun (2), Raahe (2), Riihimäki (3), Ristiina (2), Salo (2), 
Savonlinna (3), Sodankylä (3), Sotkamo (2), Sysmä (2), Tuusula (3), Töysä (2), Ulvila (3), 
Uurainen (2), Uusikaupunki (2), Vihanti (2), Ylivieska (3), Ähtäri (5), Äänekoski (2) 
 
 
Muut kunnat, joista 6 tai enemmän mainintoja: 
 
Espoo (12), Helsinki (36) Hyvinkää (6), Hämeenlinna (19), Joensuu (16), Jyväskylä (18), 
Järvenpää (7), Kajaani (8), Kankaanpää (7), Kuopio (9), Kurikka (8), Lahti (19), 
Lappeenranta (10), Mikkeli (8), Oulu (17), Pori (23), Rauma (11), Rovaniemi (12), Seinäjoki 
(12), Turku (8), Vaasa (13), Vantaa (8) 
 
 
Alueet, joista yksi maininta: 
 
Etelä-Pohjanmaa, Itä-Suomi, Oulun seutu, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pääkaupunkiseutu 
 
 
Muut mainitut maat kuin Suomi: 
 
Viro, Saksa, Unkari 



Liite 3 

 

Kysymys 4: 
Tilaatko Aamulehden lisäksi jotakin muuta sanoma- tai aikakauslehteä? (Ensin lehti, sitten 
mainintojen määrä sulkeissa) 
 
 
Lehdet, joista enemmän kuin 5 mainintaa: (yhteensä 11 lehteä) 
 
Aku Ankka (7), Anna (12), Helsingin Sanomat (36), Image (14), Kauppalehti (10), Kodin 
Kuvalehti (10) 
Me Naiset (11), Mondo (6) Sunnuntain Helsingin Sanomat (8), Suomen Kuvalehti (8), Trendi 
(27) 
 
 
Lehdet, joista 2−5 mainintaa: (yhteensä 38 lehteä) 
 
Avotakka (4), Cosmopolitan (4), Fitness (4), Gloria (5), Glorian koti (4), Hufvudstadsbladet 
(2), Hyvä terveys (3), Inferno (2), Kaks plus (2), Kamera-lehti (2), Kankaanpään seutu (2), 
Kansan uutiset (2), Katso (2), Kauneus ja terveys (4), Koiramme (2), Koti ja keittiö (3), 
Kotivinkki (5), Kuluttaja (2), Kumppani (5), Libero (2), Maaseudun Tulevaisuus (2), Maku 
(2), Mikrobitti (4), Roope Setä (2), Rumba (5), RV Kristillinen viikkolehti (2), Rytmi (2), Sana 
(2), Seitsemän päivää (5), Soundi (3), Sport (2), Talouselämä (2),  Tekniikka ja talous (2), 
Tieteen kuvalehti (4), Ulkopolitiikka(2), Vauva-lehti (2), Veikkaaja (2), Vihreä Lanka (3) 
 
 
Lehdet, joista yksi maininta: (yhteensä 77 lehteä) 
 
Ajoneuvotekniikka ja kuljetus, Akaan seutu, Antiikki, Arkhimedes, Aviisi, Deco, Demi, 
Duodecim, Eeva, Erä, Etelä-Saimaa, Fakta, Filosofinen aikakauslehti Niin&näin, Friiti 
kansanmusiikkilehti,  Glorian ruoka ja viini, Hevosurheilu, Hifilehti, Hippos, Historiallinen 
aikakauskirja, Hymy, Itäportti, Kielikello, Kosmopolis, Kotimaa, Janus, Journalisti, Juoksija, 
Keski-Uusimaa, Kirjasto, Koneviesti, Kuntalehti, Kuorevesi-Mänttä-Vilppula, Kurikka-lehti, 
Käsityö-lehti, Lastentarha, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Lieksan lehti, Luonto, 
Lääkärilehti, Matkaopas-lehti, Meidän perhe, Monitori, Nykypäivä, Odotus, Opettaja, Optio, 
Rahtarit, Rauhanpuolustaja, Ruotuväki, Saksankielinen Valitut palat, Sanansaattaja, Seura, SK 
Mies, Sosiaalilääketieteen aikakauslehti, Sosiologia, Sportti, Suomen luonto, Suoralla, Sydän-
Hämeen lehti, Taloussanomat, Tekniikan maailma, Tiede, Tiedonantaja, Tiedotustutkimus, 
Time, Tuulilasi, TV-maailma, Uusi Tie, Uutispäivä Demari, Virke, Voi Hyvin, Voima, Ylä-
Kainuu, Ylöjärven seutu 
 
 
Lehdet, joita ei tarkalleen nimetty: 
 
ympäristöjärjestöjen lehtiä 
lasten lehtiä 
vanhan kotikuntani paikallislehti 
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Kysymys 5: 
Tilaatko Aamulehden sijasta jotakin muuta sanoma- tai aikakauslehteä? (Ensin lehti, sitten mainintojen 
määrä sulkeissa) 
 
 
Helsingin Sanomat (152 tilausta) 
 
 
Lehdet, joista 5 mainintaa tai enemmän: 
Hämeen Sanomat (8), Image (11), Kumppani (6), Suomen Kuvalehti (14), Trendi (10) 
 
 
Lehdet, joista 2-5 mainintaa: 
Aamuposti (2), Aku Ankka (2), Anna (2), Apu (2), Cosmopolitan (3), Duodecim (2), Etelä-Suomen 
Sanomat (2), Helsingin Sanomien sunnuntainumero (3), Hyvä Terveys (2), Journalisti (3), Kansan 
Uutiset (2), Kauppalehti (5), Koiramme (2), Lempäälän-Vesilahden Sanomat (2), Libero (2), Länsi-Savo 
(2), Meidän talo (2), Me Naiset (2), Mikrobitti (3), Mondo (2), musiikkiaiheiset aikakauslehdet (2), 
niin&näin (2), Nuori lääkäri (2), Sport (2), Satakunnan Kansa (2), Suomen Lääkärilehti (2), Tiede (4), 
Tieteen Kuvalehti (2), Vihreä Lanka (5) 
 
 
Lehdet, joista yksi maininta: 
Ala-Satakunta, Allure, Amnesty, Arjen psykologia, Avotakka, Bamse, Deko, Dynamite News, Glorian 
koti, Hevoset ja ratsastus, Hevosurheilu, Hifi-lehti, Hippos, Hufvudstadsbladet,  Ilkka, Inferno, JP 
Kunnallissanomat, Kaltio, Kankaanpään seutu, Kansan uutisten viikkolehti, Kauneus ja terveys, 
Keskipohjanmaa, Kiekkolehti, Kielikello, Kodin Kuvalehti, Koti ja Keittiö, Kotiliesi, Kulttuurivihkot, 
Kylväjä, Kymen Sanomat, Legolas, Le Monde Diplomatique, Maku, Muoto, Parnasso, Pelit, Pilke, 
Piplia, Pohjalainen, Posse, Presso, Ristin Voitto, Rumba, Savon Sanomat, Suomen Luonto, Suuri 
Käsityölehti, Taloussanomat, Teatteri-lehti, Tekniikan Maailma, Tietokone-lehti, Tom ja Jerry, Tulva, 
TV-maailma, Ulkopolitiikka,  Venäjän aika, 7 päivää 
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Kysymys 2h: Missä luet lehteä? (maininnat sulkeissa, jos enemmän kuin yksi maininta 
 
 
Sukulaisten tai tuttavien luona 
 
appivanhempien/anoppilassa/puolison vanhempien luona (9) 
 
muiden sukulaisten luona (7) (esimerkiksi sisaren luona, enolla, papalla, mummulassa) 
 
poikakaverilla 
 
ystäväni opiskelija-asuntolan lehtinurkkauksessa 
 
 
 
Julkisissa tiloissa: 
 
asukastoiminnan (esim. TOAS) kerhotiloissa/lehtihuoneessa (13) 
 
poliklinikan/lääkärin odotushuoneessa/ sairaalassa (3) 
 
ainejärjestötilassa (2) 
 
odotushuoneissa/auloissa (2) 
 
toisessa opiskelupaikassani (amk) 
 
ylioppilaskunnassa 
 
missä vain sen sattuu käsiinsä saamaan 
 
pankissa 
 
grillillä 
 
 
 
Liikennevälineissä: 
 
junassa (luetaan rautatieasemalla jaettu ilmainen Aamulehti/jos joku on jättänyt lehden 
junaan/ykkösluokassa, jossa lehtiä on jaossa ilmaiseksi (12) 
 
lentokoneessa 
 
bussissa 
 
 
Jossain muualla: 
 
internetissä (2) 
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kotonani luen lehtiroskiksesta haetun lehden 
 
kaupoissa etusivut 
 
vessassa 
 
kotona silloin, kun lehden saa ilmaiseksi kuukaudeksi 

 


