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Journalistinen työ on viime vuosina muuttunut perinteisestä yhden välineen toimitustyöstä 

monimediatyöksi. Se on merkinnyt muutoksia mm. journalistin työn vaativuuteen, 

työtehtäviin, jopa ammatti-identiteetiin. Tätä toimitustyön murroskautta ei eletä vain 

isoissa organisaatioissa, vaan se koskettaa myös pieniä mediayhtiöitä.

Pro gradu –tutkielmassani tarkastelen journalistisen työn murrosta pienessä paikallises- 

ti ja alueellisesti toimivassa mediayhtiössä. Olen pyrkinyt selvittämään, millainen 

mahdollisuus monimediatyöhön on Huittisten Sanomalehti Oy:n kolmessa toimituksessa; 

paikallislehti Lauttakylässä, paikallisradio Westissä sekä maakunnallisessa Satakunnan 

Yrittäjä –lehdessä.

Tutkielmaani varten kartoitin em. toimitusten työkäytäntöjä eli sitä,  millaisia töitä 

ja miten toimituksissa tehdään. Selvitin myös toimittajien mielipiteitä mahdollises- 

ta monimediatyöstä. Tutkimusaineistoa hankin sähköpostitse tekemäni kyselyn, 

työpäiväkirjamenetelmän sekä osallistuvan havainnoinnin avulla. 

Tutkimuksessani selvisi, että toimitusten arki on täynnä hyvin monenlaisia töitä; 

työkäytännöt ja tuotantoprosessit on luotu palvelemaan kunkin välineen omia tarpeita. 

Lauttakylä-lehdessä toimittajien työ sisältää juttujen kirjoittamista ja editointia sekä 

valokuvausta ja taittoa, samoin Satakunnan Yrittäjä-lehdessä. Radiossa toimittajien on 

hallittava myös mm. studiotekniikka ja osattava itse editoida omat juttunsa. Varsinaisen 
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journalistisen työn tekemiseen liittyy kaikissa toimituksissa hyvin paljon myös sosiaalista 

kanssakäymistä muiden työntekijöiden, lukijoiden ja kuuntelijoiden sekä erilaisten 

sidosryhmien kanssa.

Toimitukset tuottavat sisältöä pääasiassa omiin välineisiinsä, vaikka tekevätkin myös 

yhteistyötä lähinnä välittämällä juttuaiheita myös toisille toimituksille. Varsinaisesta 

monimediatyöstä ei kuitenkaan vielä voida puhua. Monimediatyön kehittäminen Huittisen 

Sanomalehti Oy:ssä edellyttäisikin selkeitä tavoitteita ja aikataulua niiden toteuttamiseen, 

työtehtävien ja työkäytäntöjen uudelleen arviointia sekä tarvittavaa koulutusta. Yksi 

tärkeimmistä edellytyksistä olisi toimitusten sijainti saman katon alla.
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1. Johdanto

Journalistinen työ on kymmenen viime vuoden ajan elänyt murroskautta, joka ei itse asi-

assa vieläkään ole päättynyt. Perinteisten journalististen ammattiryhmien, sanomalehden 

toimittajien, radiotoimittajien ja televisiotoimittajien rinnalle on tullut uusia ammattilai-

sia, mm. verkkotoimittajia. Journalistisiin tehtäviin on myös sekoittunut uudenlaisia teh-

täviä, esimerkiksi sellaisia teknisiä töitä, joita mediayhtiöissä aikaisemmin tekivät muut 

kuin journalistit. 

Journalistisen työn murroksesta on syntynyt moniosaajia, monitekijöitä, joiden työ on 

monimediajournalismia; sisällön tuottamista moneen välineeseen. Tätä voidaan mie-

lestäni pitää merkittävänä muutosprosessina, joka on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen 

monella tavalla alan työnkuviin ja työn vaativuuteen. Monimediaaliset journalistiset käy-

tännöt eivät kuitenkaan vielä ole vakiintuneet koko alan yhtenäisiksi käytännöiksi, sillä 

eri organisaatioissa monimediatyötä tehdään monin eri tavoin. Uskaltaisin silti väittää, 

että ennen pitkää monimediatyö koskettaa lähes jokaista journalistia.  

Tarve monen median sisällöntuottamiseen on syntynyt toimitustekniikan kehittymisen 

myötä. Vauhtia monimediatyö on saanut mm. sanomalehtien omistussuhteissa ja toi-

mintatavoissa viime vuosina tapahtuneista muutoksista. Jo vuonna 1999 kaksi kolmesta 

Sanomalehtien Liiton jäsenlehdestä kuului johonkin lehtiketjuun  Media-alan kova kil-

pailu on pakottanut sanomalehdet uudenlaiseen yhteistyöhön; uuteen teknologiaan inves-

toimalla ja uusia työtapoja kehittämällä ne hakevat taloudellista hyötyä. Taloudellisen 

hyödyn ja synergiaetujen etsintä on saanut lehtitalot muuntautumaan monimediataloiksi 

(Heinonen 1999b).

Toimitustyön murros ei kosketa vain isoja mediayrityksiä, sillä myös paikallislehtiyh-

tiöissä on seurattu alan teknologian kehitystä ja investoitu uusiin toimitusjärjestelmiin. 

Paperilehtiensä rinnalla moni paikallislehti julkaisee myös verkkolehteä, jota tekee sama 

toimittajajoukko kuin paperilehteäkin. Varsinainen monimediatyö, journalistisen sisäl-

lön tuottaminen kahta useampaan välineeseen on paikallislehtiyhtiöissä kuitenkin harvi-

naista.

Huittisten Sanomalehti Oy on yksi niistä yhtiöistä, jossa otetaan ensimmäisiä askeleita 
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monimediatyön suuntaan. Yhtiö julkaisee paikallislehti Lauttakylää, kustantaa maakun-

nallista Satakunnan Yrittäjä –lehteä ja omistaa myös paikallisradio Westin, joka tuottaa 

uutismateriaalia internetiin sekä omille sivuilleen että maakunnalliseen portaaliin.  Näiden 

välineiden kolme toimitusta työskentelevät itsenäisesti ja erikseen, mutta tavoitteena on 

toimitusten yhteistyön tiivistäminen, mahdollisesti monimediatyö. Sama journalistisen 

työn murros kuin isoissa mediayhtiöissä, niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, on 

siten meneillään myös Huittisten Sanomalehti Oy:ssä.

Tutkielmassani tarkastelenkin tätä murrosta Huittisten Sanomalehti Oy:n kolmen pienen 

toimituksen kautta. Minua kiinnostaa erityisesti se, millaiset mahdollisuudet pienessä 

paikallisesti ja alueellisesti toimivassa mediayhtiössä on seurata isompien esimerkkiä ja 

toteuttaa monimediatyötä. Kaikki uusi perustuu aina vanhaan, joten oli tarpeellista selvit-

tää myös se, millaista on toimitusten arki kun ollaan vasta monimediaalisuuden kynnyk-

sellä.

1.1  Tutkimuskysymykset

Tutkielmani aiheena on siis journalistisen työn muutos, jossa yhden välineen sisällön-

tuottamisesta on siirrytty monitekemiseen, sisällön tuottamiseen moneen välineeseen. 

Tätä toimitustyön murrosta tarkastelen yhden tapauksen eli Huittisten Sanomalehti Oy:n 

kolmen toimituksen, Lauttakylä-lehden, Satakunnan Yrittäjä –lehden ja Radio Westin 

näkökulmasta. 

Tavoitteenani oli selvittää, millaiset mahdollisuudet pienessä paikallisessa mediayhti-

össä on monimediatyön tekemiseen. Uudet työkäytännöt syntyvät aina vanhojen pohjalta, 

joten halusin tutkia myös sitä, millaiselta pohjalta monimediatyötä voitaisiin lähteä kehit-

tämään eli miten toimituksissa tällä hetkellä tehdään töitä.

 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: millaisia ovat toimitusten päivittäiset työt sekä toimittajien 

että esimiesten näkökulmasta, millainen on lehtien ja radion tuotantoprosessi, mitä toi-

mittajat ajattelevat mahdollisesta monimediatyöstä ja millaisia todellisia edellytyksiä 

yhtiössä on monimediatyöhön. 
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1.2 Oma suhteeni aiheeseen

Olen työskennellyt Lauttakylä-lehden toimituksessa eri tehtävissä parikymmentä vuotta, 

vuodesta 1991 lähtien päätoimittajana. Vuoden 2004 alusta olen ollut myös Radio Westin 

päätoimittaja, mutta radio on vielä monelta osin minulle outoa maaperää, jota vasta opet-

telen tuntemaan. Sen sijaan Lauttakylä-lehden tunnen hyvin ja kuvittelen siten tietäväni 

tarkkaan, mitä toimituksessani tapahtuu. Todellisuus on ainakin osittain toista kuin kuvi-

telmat; vuosien mittaan syntyneet rutiinit saattavat peittää alleen asioita, joita ei edes tie-

dosteta, mutta joilla saattaa työn sujumisen kannalta olla oleellinen merkitys.

Satakunnan Yrittäjä –lehden ja Radio Westin toimituksissa taas on oma työkulttuurinsa 

ja omat tapansa. Jotta yhteistyötä voitaisiin tehdä, toimitusten pitäisi nykyistä paremmin 

tuntea toinen toisensa. Kuvitelmat ja mutu-tuntuma toinen toistensa töistä ei riitä; siksi 

oli tärkeää saada selville, miten kaikkien kolmen toimituksen toimittajat ja esimiehet itse 

kokevat oman työnsä, yhteistyön omassa toimituksessa ja toimitusten kesken.

Paitsi tutkimus, tämä on myös raportti siitä, millaista on tehdä yhtä aikaa arkista toimitus-

työtä ja kehitystyötä pienessä paikallismediayhtiössä. Olen pyrkinyt kuvailemaan ja ana-

lysoimaan tutkimusaineistoa mahdollisimman objektiivisesti. Väistämättä tutkielmani on 

kuitenkin myös yhden vastuullisen subjektiivinen kuvaus, eli päätoimittajana minun koke-

mukseni toimitusten arjesta ja siitä, millaista on yrittää kehittää toimintaa kun tilanteet ja 

olosuhteet koko ajan muuttuvat. 

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tästä eteenpäin tutkielmani etenee seuraavasti: luvussa 2 esittelen tutkimuskohteeni eli 

Huittisten Sanomalehti Oy:n kolme mediaa, Lauttakylä-lehden, Radio Westin ja Satakun-

nan Yrittäjä –lehden.

Luvussa 3 kerron mitä toimittajuus on, miten toimittajien ammattikunta on syntynyt, 

millaisia ovat journalistiset työkäytännöt ja miten ne ovat muuttuneet. Tarkastelen myös 

monimediatyötä ja sen vaikutuksia journalistien työhön, ammattikuvaan ja identiteettiin.
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Luvussa 4 kuvailen, miten olen hankkinut tutkimuksen aineiston ja mitä tutkimusmene-

telmiä olen käyttänyt aineiston analysoimiseen

Luvuissa 5 ja 6 esittelen analyysini tuloksia eli kerron, miten työtehtävät on toimituksissa 

jaettu ja millainen on kunkin välineen tuotantoprosessi. Esittelen myös toimittajille teke-

mäni monimediakyselyn tuloksia ja kerron, millaisessa tilanteessa toimituksissa tehtiin 

töitä tämän tutkielman valmistuessa maaliskuussa 2005.. 

Huttisten Sanomalehti Oy:ssä on monimediatyöhön. Arvioin myös omaa työtäni tutkiel-

man tekijänä.

Luvussa 7 teen johtopäätöksiä tutkimukseni tuloksista ja pohdin, millaiset edellytykset 
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2. Tutkimuskohteen esittely

Tässä luvussa esittelen tutkimuskohteeni 

eli Huittisten Sanomalehti Oy:n sekä 

sen kolme mediaa; Lauttakylä-lehden, 

Satakunnan Yrittäjä –lehden ja Radio 

Westin. 

Huittisten Sanomalehti Oy perustettiin 

vuonna 1913 julkaisemaan paikallislehti 

Lauttakylää. Yhtiön omistajat ovat pää-

osin yksityisiä ihmisiä, mutta osakkeita 

on myös levikkialueen kunnilla ja eri-

laisilla yhteisöillä. Suurin yksittäinen 

osakkeenomistaja on naapurikunnassa 

ilmestyvä Punkalaitumen Sanomat.

Vuodesta 1998 lähtien Huittisten Sano-

malehti Oy on kustantanut myös koko 

Satakunnan alueella ilmestyvää Sata-

kunnan Yrittäjä –lehteä, jonka julkaisija on Satakunnan Yrittäjät ry. Radio Westin yhtiö 

osti vuonna 2002.

Huittisten Sanomalehti Oy:llä on myös vuonna 1999 perustettu tytäryhtiö Mainostoi-

misto Huimamedia Oy, joka tarjoaa markkinointiviestintäpalveluja ja tekee mm. asiakas-

lehtiä. Työntekijöitä koko emoyhtiössä, lehdet, radio ja mainostoimisto mukaan lukien, 

on kaikkiaan 23.

2.1 Kolmen kunnan paikallislehti

Lauttakylä-lehti on yksi maan vanhimmista paikallislehdistä. Sen perustivat vuonna 1913 

paikalliset vaikuttajat, lehteä synnyttämässä oli mm. pankinjohtajia, kauppiaita, suurtilal-

lisia ja muita vaikutusvaltaisia huittislaisia. Mallia paikallislehden perustamiseen saatiin 
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naapurikunnista, sillä paikallislehdistön edelläkävijä oli Vammalassa eli silloisessa Tyr-

vään pitäjässä 1894 perustettu Tyrvään Sanomat (Tommila, Landgren, Leino-Kaukiainen 

1988, 533).

Lauttakylä-lehden perus-

tajat halusivat oman 

lehden ”valveuttaakseen” 

alueensa asukkaita mm. 

kunnallisissa ja seurakun-

nallisissa asioissa. Ensim-

mäisessä näytenumeros-

saan joulukuussa 1913 

Lauttakylä lupasi pitää 

levikkialueensa ihmiset 

ajan tasalla myös kaikessa 

muussa, mitä paikkakun-

nalla tapahtui (Kaskinen 

1983, 32).

Lauttakylän varsinaista 

levikkialuetta oli ensin 

Huittinen, mutta lehteä 

levisi alusta asti myös 

naapurikuntiin Vampu-

laan sekä silloiseen Keikyään ja Kiikkaan. Tänä päivänä lehden päälevikkikunnat ovat 

Huittinen, Vampula sekä Äetsä. Lehden levikki on noin 6300 kappaletta. Lauttakylä 

ilmestyi ensin vuosikymmenet kerran viikossa, vuonna 1979 lehti mm. ilmoittajien toi-

vomuksesta kaksipäiväistettiin (Kaskinen 1983). Vuoden 2003 alusta lehden sivukoko 

muuttui broadsheetista eurotabloidiin.

Huittinen sijaitsee Kaakkois-Satakunnassa ja on yksi maakuntansa kaupallisista keskuk-

sista, jossa asukkaat saavat elantonsa maataloudesta, elintarviketeollisuudesta ja palve-

luista. Huittinen tunnetaan mm. autokaupunkina ja koulutuskaupunkina; paikkakunnalla 

toimii useita oppilaitoksia, esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden 

Lauttakylä-lehden päälevikkikunnat ovat Huittinen, Vampula ja Äetsä, mutta 

lehteä leviää jonkin verran myös naapurikuntiin
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yksikkö, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittisten Musiikkiopisto, jota tarjoaa ope-

tusta 12 kunnan alueella sekä Lauttakylän lukio. Huittinen on myös liikenteen solmu-

kohta, sillä isompiin kaupunkeihin Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin on hyvät yhtey-

det. Huittisten kautta kulkee bussilla päivittäin useaan eri suuntaan yli 2000 matkustajaa.. 

Asukkaita Huittisissa on noin 9000.

Myös Vampula löytyy kartalta Kaakkois-Satakunnasta, Varsinais-Suomen rajalta. Lei-

pänsä vampulalaiset saavat pääosin maataloudesta, mutta kunnasta löytyy myös vahvaa 

pienyrittäjyyttä, mm. puu- ja kuljetusalalla. Vampulassa sijaitsevat myös Nordkalk Oyj:n 

kalkkikaivokset sekä Loimaan Kiven Vampulan tehdas. Asukkaita Vampulassa on noin 

1700. 

Lauttakylä-lehden kolmas levikkikunta Äetsä syntyi vuonna 1981, kun Keikyän ja Kiikan 

kunnat yhdistettiin. Kunta sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla ja kuuluu Pirkan-

maan maakuntaan.

Äetsä tunnetaan vahvasta käsityöperinteestään, joka näkyy paikkakunnalla mm. laukku-

teollisuutena. Vielä 1990-luvun alkupuolella valtaosa Suomen laukuista tehtiin Äetsässä. 

Tänä päivänä Äetsä on maan seitsemänneksi teollistunein kunta; paikkakunnan suurin 

työnantaja on Finnish Chemicals Oy, joka on Euroopan toiseksi suurin natriumkloraatin 

valmistaja (Äetsän kunnan internetsivut 30.1.2004). Asukkaita Äetsässä on lähes 5000. 

Lauttakylä on Huittisten ainoa paikallislehti, Vampulaan leviää myös Loimaan Lehti ja 

Äetsään Tyrvään Sanomat.

2.2 Maakunnan yrittäjien oma lehti

Satakunnan Yrittäjä –lehti on maakunnallisen yrittäjäjärjestön, Satakunnan Yrittäjät ry:n 

julkaisema lehti. Se perustettiin vuonna 1988, jolloin järjestö täytti 50 vuotta. Oman 

lehden avulla Satakunnan Yrittäjät halusi ja haluaa edelleen kertoa laajasti maakunnan 

yrittäjyydestä ja yrittäjistä sekä omalle väelleen että myös satakuntalaisille vaikuttajilla 

ja sidosryhmien edustajille. 

Lehteä tehtiin ensin Kehityksen kirjapainossa Porissa ja sen jälkeen Lalli Oy:ssä Koke-
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mäellä, mistä painopaikka vaih-

tui Satakunnan Kirjateollisuus 

Osakeyhtiöön. Kaikissa näissä 

painotaloissa oli yhteyshenkilö, 

joka yhdessä yrittäjäjärjestön toi-

mitusjohtajan kanssa kokosi leh-

teen tulevan materiaalin (Mäki-

nen 2004).

Huittisten Sanomalehti Oy:n 

kustannettavaksi lehti tuli 

vuonna 1998, jolloin sisällön 

tuotti aluksi osa-aikaisena toi-

mittajana oman työnsä ohella 

Lauttakylä-lehden toimitussih-

teeri. Vuonna 2000 toimitussih-

teeri siirtyi kokonaan Yrittäjä-

lehteen ja hänestä tuli sen pää-

toiminen päätoimittaja.

Tänä päivänä Satakunnan Yrittäjä jaetaan kaikkiin satakuntalaisiin yrityksiin ja sitä 

menee myös elinkeinoelämän päättäjille ja oppilaitoksille. Lehden levikki on 10.000 kap-

paletta ja se ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa.

 2.3 Paikallisradio uusin tulokas

Radio Westin juuret ovat kahdessa 80-luvulla perustetussa paikallisradiossa eli Radio 

Länsituulessa ja Radio Satakielessä. Länsituulen perusti Huittisiin 1987 Satakunnan Kir-

jateollisuus, Radio Satakielen taas iso joukko yksityishenkilöitä Harjavaltaan 1988. Län-

situuli oli selkeästi Huittisten seudun ja Satakieli Harjavallan seudun paikallisradio.

Kummankaan edellä mainitun radion menestys ei ollut kovin hyvä ja Satakunnan Kirjateolli-

suus päätti luopua omastaan 90-luvun puolivälissä. Radio Satakieli puolestaan meni samoihin 



15

aikoihin konkurssiin. 

Näiden kahden toimin-

nan jatkajaksi perustet-

tiin 1996 Radio Tupla, 

jonka omistajia olivat 

alueella toimivat pai-

kalliset sähkö- ja puhe-

linyhtiöt. Tupla toimi 

sekä Huittisissa että 

Harjavallassa.

Vuonna 1999 Huitti-

sen Puhelin Oy osti 

Radio Tuplan osake-

enemmistön. Omista-

janvaihdoksen myötä 

radio sai kolmannen 

taajuuden eli Harja-

vallan ja Huittisten lisäksi lähettimen myös Säkylään. Samaan aikaan radiossa aloitettiin 

myös perusteellinen kehittämisohjelma, mm. radion tekniikka muutettiin kerralla ana-

logisesta digitaaliseksi. Vuonna 2000 radion nimi muuttui jälleen kerran; syntyi Radio 

West.

Vuonna 2002 Huittisten Puhelin Oy fuusioitui Satakunnan Puhelimeen, joka aika pian 

päätti luopua paikallisradiotoiminnasta. Syksyllä 2002 Radio West siirtyi Huittisten Sano-

malehti Oy:n omistukseen. 

Radio Westin kuuluvuusalue käsittää Porin, Turun, Tampereen ja Forssan kaupunkien 

väliin jäävän alueen, jolla potentiaalinen kuuntelijamäärä on noin 250.000. Ydinkuulu-

vuusaluetta ovat Huittisten, Kokemäen ja Harjavallan talousalueet, joissa on yhteensä 

noin 76.000 asukasta.

Radio Westin kuuluvuuskartta
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3. Tiedonvälittäjistä digitaaliajan moniosaajiksi

Jane Stevens (2002) kuvaa tulevaisuuden toimittajia ns. selkäreppujournalisteiksi, jotka 

tekevät multimediatarinoita useampaan viestintävälineeseen. Hän väittää myös, että kym-

menen vuoden sisällä tiedotusvälineisiin ei juuri palkata toimittajia, jotka eivät hallitse 

sisällön tekemistä kaikkiin välineisiin. 

Stevensin kuvaus on osittain totta jo nyt; yhä useammalta tämän päivän toimittajalta vaa-

ditaan moniosaajan taitoja. Monimediatyö edellyttää usean eri median tuntemusta ja se 

taas on väistämättä vaikuttanut monella tavalla journalistisiin ammattivaatimuksiin, -käy-

täntöihin ja –identiteettiin. Tässä luvussa tarkastelen niitä vaatimuksia, joita monimedia-

työ journalisteille ja toisaalta myös mediaorganisaatioille asettaa.

Journalistien työ ja koko ammattikunnan kehittyminen käynyt läpi monta vaihetta jo 

ennen nykyistä journalistisen työn murroskautta, monimedia-aikaa. Kuvailenkin tässä 

luvussa ensin mitä toimittajuus on, millaisia ovat toimittajien ammatilliset työkäytännöt, 

miten ne ovat syntyneet, kehittyneet ja muuttuneet. 

3.1 Amatööreistä ammattilaisiksi

Toimittajien ammattikunta ei ole syntynyt hetkessä, vaan on tarvittu pitkä kehitys ama-

töörimäisistä toimijoista  palkatuiksi ammattilaisiksi. Chalabyn (1998, 33) mukaan jour-

nalismi syntyi 1800-luvulla. Sitä ennen ei lehdissä ollut journalisteja vaan julkaisijoita, 

jotka omistivat, johtivat ja toimittivat sanomalehteä saadakseen esiin omia tai omien int-

ressipiiriensä mielipiteitä ja vaikuttaakseen tällä tavalla yhteiskunnan asioihin.

Myös Lauttakylä-lehden perustivat vuonna 1913 paikalliset vaikuttajat, mukana oli mm. 

pankinjohtajia, kauppiaita ja suurtilallisia. Lauttakylän perustajat olivat myös lehden 

omistajia, ja yksi heistä, asutusneuvoja Oskari Hannula oli lehden ensimmäinen vastaava 

toimittaja. Hän teki lehteä sivutoimisesti varsinaisen työnsä ohella. Hannulan apuna pals-

toja täyttivät lukuisat muut harrastelijakirjoittajat (Kaskinen 1983, 32).

Journalistien ammattikunta alkoi muotoutua ns. pennilehdistön ansiosta. Pennilehdistö 
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syntyi 1830-luvulla ja ensimmäinen pennilehti oli The New York Sun, joka alkoi ilmestyä 

1833. Se perustettiin varta vasten ”kadunmiestä” ajatellen (Tuchman 1978, 19). Nimensä 

pennilehdistö sai siitä, että lehtiä myytiin pennyn kappalehintaan, jolloin ne olivat jokai-

sen ostettavista. Pennilehdistä tuli hyvin suosittuja, ja niiden levikit ohittivat nopeasti 

puoluelehtien ja kaupallisten lehtien levikin (Schudson 1978, 18).

Pennilehdistössä huomattiin, että parhaiten lehtiä myytiin uutisten avulla. Uutisten tarve 

muutti myös lehtien tekotapaa. Sanomalehtiin ryhdyttiin ensimmäistä kertaa palkkaa-

maan vakinaisia reporttereita, joiden haluttiin hankkivan lehtiin paikallisia uutisia. Sään-

nöllinen palkka muutti myös toimittajien työskentelytapaa; toimittajat alkoivat varta 

vasten metsästää uutisia ja näistä ”uutishaukoista” syntyi vähitellen toimittajien ammat-

tikunta (Heinonen 1999a, 17).

Vastaavalla tavalla kuin ammattimainen sanomalehtien toimittaminen, myöhemmin myös 

radiotoiminta sai alkunsa amatöörien aloitteesta. Radiotoiminnan juuret ulottuvat langat-

toman lennättimen keksimiseen 1800-luvulla, vaikka lennättimen ominaisuuksia alettiin-

kin hyödyntää radiolähetyksissä vasta 1900-luvulla. Yksi radion historian tärkeistä tapah-

tumista oli italialaisen Guglielmo Marconin saama patentti langattomalle lähetyslaitteel-

leen vuonna 1896 (Miettunen 1966,71). Radiotoiminnan varsinaisena alkuna pidetään 

kuitenkin vuotta 1912, kun Marconi rakensi yhteyden Atlantin yli (Kallioniemi, Salmi 

1995, 88).

Maailman ensimmäisen yleisradioaseman perustaminenkin sai alkunsa harrastelijan aloit-

teesta. Amerikkalainen tohtori Frank Conrad oli perustanut oman radio-aseman vuonna 

1916 ja lähetti sen kautta mm. toivekonsertteja ja urheilua. Conradin asema oli alku maa-

ilman ensimmäisen yleisradioaseman perustamiseen vuonna 1920 (Miettunen 1996, 20).

Pirkko Tulpon (1976, 23) mukaan yleisradiotoiminta tarkoittaa puhe-, musiikki yms. 

sanomien valmistamisen, siirtämisen ja lähettämisen suurehkolle, tarkemmin määritte-

lemättömälle kuulijakunnalle, joka voi suunnilleen samanaikaisesti vastaanottaa lähete-

tyn sanoman. Suomessa tämän määritelmän mukaiset, ensimmäiset yleisölle välitetyt 

ohjelmat lähetettiin 1920 luvun taitteessa ja ne olivat radioamatöörien tuottamia. Vuonna 

1921 perustettiin Nuoren Voiman Liiton Radioyhdistys, jonka nimi myöhemmin muuttui 

Suomen Radioamatööriliitoksi (emt, 26).
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Yleisradiotoiminta alkoi Suomessakin radioamatööritoiminnasta. Sen aloitti tamperelai-

nen radioamatööri Arvi Hauvonen omalta asemaltaan marraskuussa 1923. Lähetykset 

sisälsivät etupäässä musiikkia kolmena, joskus neljänäkin päivänä viikossa. Kesti kui-

tenkin vielä pari vuotta, ennen kuin valtiollinen Yleisradioyhtiö syntyi. Päätös sen perus-

tamisesta tehtiin 15.12.1925 ja yhtiön nimeksi tuli Oy Suomen Yleisradio Ab Finlands 

Rundradio (Tulppo, 39).

Vuonna 1934 Suomen Yleisradio sai valtion ja yleisradioyhtiön välisellä sopimuksella 

yksinoikeuden radiotoiminnan harjoittamiseen. Yksinoikeus säilyi 50 vuotta eli siihen 

asti, kunnes vuonna 1985 myönnettiin lupia yksityisille paikallisradiokokeiluille. Ensim-

mäiset paikallisradiot aloittivat toimintansa keväällä 1985. Kokeilu jatkui ja seuraavat 

luvat myönnettiin 1987 (Hujanen 2001, 93, 97). Vuonna 1987 paikallisradion kokeilu-

luvan sai myös Satakunnan Kirjateollisuus Oy, joka perusti Huittisiin Radio Länsituu-

len. Seuraavana vuonna joukko yksityishenkilöitä perusti Harjavaltaan Radio Satakie-

len. Nämä kaksi paikallisradiota olivat Huittisten Sanomalehti Oy:n nykyisin omistaman 

Radio Westin edeltäjiä.

 Kuten sanomalehdissä, myös radiossa toimittajien työ on perustunut samoihin journalis-

tisiin periaatteisiin kuin sanomalehdistössäkin. Radiossakin haastatellaan, raportoidaan 

ja kommentoidaan.  Radiotoimittajat noudattavat työssään myös mm. Journalistin ohjeita 

kuten muidenkin välineiden toimittajat. 

Kaupallisten paikallisradioiden aikakausi on kuitenkin tuonut toimituksiin myös taval-

lisia radiosta innostuneita ihmisiä, joilla ei välttämättä ole journalistista koulutusta tai 

kokemusta. Paikallisradion toimittajat tekevät myös juontajan työtä eli ovat oikeastaan 

juontaja-toimittajia. Juontajalta taas odotetaan sujuvaa ulosantia ja persoonallista otetta 

työhön. Marko Ala-Fossi on todennut, että paikallisradioiden ohjelmavastaavien mukaan 

tärkeimpinä perusteita uusien juontajien ja toimittajien valinnassa ovatkin yleiset valmi-

udet tehdä radiotyötä sekä henkilökohtaiset ominaisuudet (1999, 134). Paikallisradion 

toimittaja-juontajien ammatilliseksi osaamiseksi nähdään entistä enemmän myös kyky 

pysyä sovitussa formaatissa (emt. 172).

Palkattujen juontaja-toimittajien lisäksi paikallisradioissa kuuluu myös persoonallisten 

avustajien ääni. Hekin tuottavat omalta osaltaan sitä ohjelmaa, jota paikallisradioiden 
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toimilupaehdoissa edellytetään; paikallisia asioita, paikallista kulttuuria ja kansalaisten 

avointa keskustelua (Hujanen 2003, 97). 

3.1.1 Toimittajilla vahva ammatti-identiteetti

Kun vakinaisten reporttereiden määrä pennilehdistön aikaan lehdissä lisääntyi, alkoi 

journalistiselle ammattikunnalle 1830-luvulla syntyä myös oma, erityinen identiteettinsä 

(Chalaby 1998, 79). Amerikassa toimittajan ammatin arvostusta nosti mm. se, että sano-

malehtiin alettiin palkata toimittajia, joilla oli yliopistokoulutus. Paitsi ammatin yleistä 

arvostusta, koulutus nosti myös ammattikunnan omaa etiikkaa (Schudson 1978).

Koulutus on vaikuttanut toimittajien ammatti-identiteettiin myös Suomessa. Meillä alkoi 

lehtimieskoulutus 1920-luvulla Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa, joka1960-luvulla 

muuttui Tampereen yliopistoksi. Myös Sanoma Osakeyhtiö aloitti oman toimittajakou-

lun, samoin Svenska social- och kommunalhögskolan. Näin toimittajakunnan peruskou-

lutus alkoi nousta ja 1970-luvulla suuri osa toimittajista oli jo suorittanut akateemisen 

tutkinnon. Jyväskylän yliopistossa toimittajia alettiin kouluttaa 1987 (Nordenstreng, Wiio 

1994, 44) ja tänä päivänä alalle tulee väkeä paitsi korkeakouluista, myös ammattikorkea-

kouluista.

Journalistien ammatti-identiteettiä ovat muovanneet myös journalistisen työn ihanteet, 

jotka Suomessa on kirjattu Suomen Journalistiliiton hyväksymiin Journalistin ohjeisiin 

(Heinonen 1999a, 19 – 20). Näissä ohjeissa kiteytyy journalistien ammattieettinen jär-

jestelmä, joka toimii itsesääntelyn periaatteella. Ohjeet ovat omalta osaltaan rakentaneet 

ammatillisia käytäntöjä journalistien jokapäiväiseen työhön. Journalistin ohjeet on juuri 

uudistettu ja uudet ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta.

Journalistin ohjeisiin tutustuu jokainen alalle tuleva, niin lehdistössä kuin sähköisissäkin 

välineissä. Tosiasiassa ohjeiden sisältämät asiat opitaan parhaiten omassa työyhteisössä, 

yleensä kokeneemmilta kollegoilta. Ammatillisen identiteetin kehittymiseen ja muuttu-

miseen vaikuttavatkin aktiivisesti myös toimittajat itse henkilökohtaisine ominaisuuksi-

neen. Toimittajana työskentelee hyvin erilaisia ihmisiä, sillä ammattiin ei ole vain yhtä 

tietä, yhtä koulutusta. Toimittajilla on hyvin kirjava tausta; yksi on opiskellut historiaa, 
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toinen taloustieteitä, kolmas kirjallisuutta. Vain osa toimittajista on varsinaisen alan kou-

lutuksen saaneita. Vanhemman polven toimittajista löytyy myös heitä, jotka ovat tulleet 

työhön käytännön oppien kautta. Tämän päivän toimittajista valtaosa on korkeakou-

luista valmistuneita. He ovat pääasiassa keski-ikäisiä, hyvin koulutettuja miehiä ja naisia, 

yleensä myös kaupunkilaisia (Heinonen 1999b, 6).

Myös Huittisten Sanomalehti Oy:n kolmen toimituksen toimittajilla on kirjava tausta. On 

yliopistossa tiedotusoppia opiskelleita, kansanopistojen viestintälinjan käyneitä ja käy-

tännön työssä ammatin opetelleita. Tutkimukseni teon aikaan yhtiössä teki töitä myös 

yksi ammattikorkeakoulusta valmistunut medianomi sekä toimittaja, joka suoritti oppiso-

pimuksella media-assistentin tutkintoa. 

Viime vuosina toimituksiin onkin rekrytoitu myös muita kuin perinteisen toimittajakou-

lutuksen saaneita nuoria. Tiedotusvälineisiin tulee entistä enemmän uutta väkeä erilaisten 

opistojen ja ammattikorkeakoulujen viestintälinjoilta. Pertti Hemanuksen 1989 esittämä 

visio on siten toteutunut. Hemanus totesi, että vuonna 2000 niin kuin nytkin, toimittajan 

ammatti on suosittu. Siihen pyrkivät monet nuoret, joiden tausta on kirjava (1989, 210).

3.1.2 Ammatilliset käytännöt osa toimittajuutta

Sanalla toimittaja tarkoitetaan yleisesti ammattilaisia, jotka työskentelevät omien amma-

tillisten  työkäytäntöjensä mukaan, joilla on vahva identiteetti ja jotka tekevät töitä 

joukkotiedotusorganisaatioille. 

Toimittaja on ammatillinen kattonimitys erilaista viestinnällistä ”jalostustyötä” tekeville 

henkilöille. Käytännön tasolla toimittaja-nimitys yhdistetään joukkoviestinnässä toimi-

vaan journalistiin. Näin määrittelevät toimittajan Heikki Kuutti ja Jukka-Pekka Puro 

kokoamassaan Mediasanastossa (1998, 174).

 

Jorma Miettinen, Ilkka Kalliomäki ja Elina Suominen puolestaan toteavat, että journalis-

tisen työn yleisessä mallissa toimittaja nähdään aktiivisena henkilönä, joka omatoimisesti 

hankkii tietoja ja tekee niiden perusteella juttuja (1981, 24).  Journalistiselle työlle onkin 

aikojen kuluessa kehittynyt tietty malli, jonka mukaan toimittajat tekevät työtään kaikissa 
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tiedotusvälineissä.  Tämän mallin mukaan ensin valitaan aihe, josta juttu tai ohjelma teh-

dään, sen jälkeen hankitaan sitä varten tiedot ja sitten juttu kirjoitetaan tai ohjelma koo-

taan valmiiksi. Mallin viimeinen vaihe on prosessin kontrollointi tai jutun tarkistus, jonka 

tekee esimerkiksi isoissa organisaatioissa uutispäällikkö, pienemmissä toimitussihteeri 

tai päätoimittaja. Journalistisen työn mallin ovat määritelleet mm. Okkonen (1974, 168), 

Miettinen ym. (1981, 29) sekä Kuusisto ja Sirkkunen (1999, 20). Määritelmistä löytyy 

vivahde-eroja, mutta jutun tai ohjelmanteon pääpiirteet ovat aina samat. Journalistinen 

työ on täynnä ammatillisia käytäntöjä, toimintatapoja, joiden mukaan toimittajuus siis 

määritellään.

Journalistien toimintatapoja voidaan kutsua myös journalistisen ammattikunnan rutii-

neiksi. Mörä (1996, 105) nimittää niitä mediarutiineiksi. Ne ovat useimmiten käytän-

nössä opittuja journalistisen ammattikunnan kulttuurisia traditioita, joiden avulla toimit-

tajat mm. osaavat päätellä mikä juttu kannattaa tehdä, tietävät, miten aineistoa hankitaan 

ja miten niistä muokataan juttu lehteen, radioon, televisioon ja nykypäivänä myös inter-

net-sivuille. 

Mörän mediarutiineiksi nimittämiin käytäntöihin kuuluu myös haastattelutekniikka, joka 

on osa keruurutiineja. Nykypäivän toimittajat tuskin tulevat ajatelleeksi, että haastattele-

minen on joskus ollut uusia asia, sillä tänä päivänä se on yksi toimittajan arkipäiväisistä 

työkaluista. Ennen kuin haastatteleminen ”keksittiin” toimittajat havainnoivat ympäril-

lään tapahtuvia asioita ja lehtijuttujen sisältö koostui heidän kuvauksistaan. Schudsonin 

mukaan sana havainnoida oli 1890-luvun toimittajille kaikki kaikessa (1978, 73). Tuon 

ajan reportterit olivatkin enemmän tapahtumien raportoijia ja tiedonvälittäjiä kuin toimit-

tajia.

Chalabyn mukaan haastatteleminen on amerikkalainen keksintö. Kaikkein ensimmäisenä 

julkaistiin James Gordon Bennettin ja hänen taloudenhoitajansa haastattelu, joka koski 

murhatutkimusta. Haastattelu julkaistiin New York Heraldissa huhtikuussa 1836. Toimit-

tajia haastatteleminen, uusi ”työkalu”, ihastutti, sillä se antoi heille uudenlaista valtaa; 

toimittajan vallassa oli valita haastateltavansa ja myös kysymykset, joita heille esittää. 

Haastattelut tekivät toimittajista aktiivisia toimijoita, jotka vaikuttavat siihen, millaisia 

asioita yleisölle kerrotaan (Chalaby 1998, 128).

Yleinen käytäntö haastattelemisesta tuli amerikkalaisessa lehdistössä kuitenkin vasta 
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1860-luvulla (1998, 127). Suomalaisissa lehdissä haastatteluja alettiin harrastaa vasta 

aivan 1800-luvun lopulla. Samaan aikaan ilmestyivät Suomessa myös ensimmäiset var-

sinaiset reportaasit (Keränen 1984, 18).

Toinen journalistiseen työhön liittyvä käytäntö on raportointi, joka oli 1800-luvun lopun 

keksintöjä (Schudson, 1978). Chalabyn (1998, 129) mukaan raportoinnista kehittyi käy-

täntö, jossa tosiasiat ja mielipiteet alettiin erottaa omiksi journalisminlajeikseen. Rapor-

toinnin kehittyminen toi käyttöön myös uutisen pyramidimallin, jossa tärkeimmät asiat 

kirjoitettiin jutun kärkeen herättämään lukijan mielenkiintoa. Vähemmän tärkeät asiat 

kirjoitettiin pyramidin, kolmion kantaan. Tämä malli on opetettu lukuisille toimittajapol-

ville ja on käytössä edelleen. 

Uudenlainen toimituskäytäntö toi mukanaan myös sen muutoksen, että jutuissa tosiasiat 

ja mielipiteet piti pitää erillään, samoin toimittajien omat tuntemukset. Siitä huolimatta, 

että suuri osa juttujen informaatiosta perustui toimittajan omiin havaintoihin. Havaintojen 

piti kuitenkin olla persoonattomia, havaitsijan henkilöstä riippumattomia ja objektiivisia. 

Toimittajan piti olla neutraali ”käsi, jota todellisuus liikuttaa”, kuten Luostarinen toteaa 

(2002, 24).

Edellä mainittu realismiin ja neutraalisuuteen perustuva käytäntö näkyi toimittajien 

työssä vielä 1900-luvullakin. Toimittajan työ I –teoksessa Antero Okkonen kirjoittaa, että 

”suomalainen joukkotiedottaja pelkää omien aistien todistusta. Silmä pieni ei näe, korva 

pieni ei kuule. Joukkotiedottaja uskoo enemmän vieraaseen todistukseen, suuhun suurem-

paan” (1974, 180).  Käytäntö oli siis sama kuin 1800-luvun lopulla; kun journalistit häi-

vyttivät oman persoonansa taka-alalle, se herätti yleisössä luottamusta ja uskoa tiedotuk-

sen objektiivisuuteen. Objektiivisuudesta tulikin yksi journalismin keskeisistä normeista 

ja käytännöistä (Chalaby 1998). Sitä, mitä tiedotusvälineet kertoivat, pidettiin totuutena: 

”kyllä se niin on, kun kerran lehdessä sanottiin”.

Usko journalismin objektiivisuuteen ei kuitenkaan säilynyt, sillä mm. ensimmäisen maa-

ilmansodan jälkeen selvisi, että suuri osa tiedotusvälineiden välittämästä tiedosta oli vain 

propagandaa (Luostarinen 2002, 25). Journalismista tulikin vähitellen julkinen foorumi, 

joissa yhteiskunnan eri ryhmät pyrkivät saamaan oman asiansa näkyviin ja kuuluviin

Journalisteja alettiin pitää portinvartijoina, jotka erottelivat tarpeellisen tiedon tarpeetto-
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masta. Portinvartijan rooli ei kuitenkaan enää ole yhtä vahva, sillä uuden median aika-

kaudella yleisö pääsee itse suoraan tiedon lähteille esimerkiksi Internet-sivujen kautta 

(Suolanen, Helminen, Järvenpää, Immonen & Rahko 2002, 4). Tämän päivän yleisö ei 

myöskään ole yhtä massaa, vaan koostuu useista yleisöistä, jotka odottavat tiedotusväli-

neiden kertovan juuri heitä kiinnostavista asioista. Luostarisen (2002, 28) mukaan tämä 

kehitys onkin muuttanut perinteistä uutisjournalismia; ajankohtaisuus ei merkitse vain 

päivän uutistapahtumia vaan asioita, jotka kunakin hetkenä ovat itse kullekin tärkeitä.

Tänä päivänä journalismissa on taas tilaa persoonallisuuksille, jotka osaavat muista erot-

tuvalla tavalla kertoa yhteiskunnassa tapahtuvista asioista.  Muutos näkyy jo sanomaleh-

dissäkin, mm. Satakunnan Kansassa on ryhdytty julkaisemaan juttujen yhteydessä entistä 

enemmän toimittajien omia kommentteja.  Näin lehti selvästi pyrkii irti mauttomasta ja 

hajuttomasta journalismista ja on luomassa jälleen yhtä uutta journalistista käytäntöä. 

Käytäntöä, jossa myös toimittajan oma ääni saa kuulua. 

Journalismiin ja journalistisiin työkäytäntöihin kuuluu paitsi se mitä tehdään, myös se, 

miten tehdään. Amerikkalainen Gaye Tuchman (1978) on tutkinut sanomalehtien ja tele-

visioiden toimitusorganisaatioita ja niissä työskentelevien ammattilaisten työkäytäntöjä. 

Tuchman on tutkinut erityisesti uutistoimittajien työtä ja uutisten synnyn vaiheita. Hän 

puhuu ajan ja paikan yhteen kietoutumisesta uutistyössä; työn rytmi on toimituksissa 

suunniteltu siten, että tiettynä aikana tietyssä paikassa tapahtuvat uutiset pystytään nap-

paamaan kiinni. Tämä merkitsee sitä, että toimituksissa on kaikkina vuorokaudenaikoina 

oltava sellainen miehitys, että uutisointi pystytään hoitamaan mahdollisimman hyvin.

Toimitustyössä aikataulut ja asiat muuttuvat koko ajan ja toimittajien on sopeuduttava jat-

kuvaan muutokseen. Toimittajien työajat eivät siten välttämättä takaa sitä, että toimituksissa 

olisi riittävästi aikaa löytää ne olennaisimmat asiat ja tapahtumat uutisoitaviksi. Tuchman 

puhuukin ”odottamattoman rutinoimisesta” ja tarkoittaa työtapoja, joissa odottamattomis-

sakin tilanteissa pystytään toimimaan tehokkaasti ja rutiininomaisesti. Jotta työskentelyyn 

tulisi tietty rutiini, uutistoimittajat ovat Tuchmanin tutkimissa toimituksissa kehittäneet eri-

laisille uutisille luokittelun. Sen avulla he pystyvät paremmin hallitsemaan toimituksessa 

tehtävää työtä. Luokittelun mukaan uutiset voivat olla kovia (hard), pehmeitä (soft), yllät-

täviä (spot), kehittyviä (developing) ja jatkuvia (continuing) (emt. 46 – 47).

Luokittelun avulla voidaan ainakin osaksi selkeyttää työntekoa toimituksissa. Toisaalta 
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Tuchmanin teoksessa esitetty luokittelukaan ei ole yksinkertainen; itse asiassa useimmat 

asiat sopivat useimpiin luokkiin. Esimerkiksi ryöstöt, onnettomuudet ja luonnonkatastro-

fi t sopivat sekä yllättävien että kehittyvien uutisten luokkiin (emt. 48).

3.1.3 Toimittajat osa organisaatiota

Toimittajuuteen kuuluu myös se, että työtä tehdään jollekin joukkotiedotusorganisaa-

tiolle. Osa toimittajista on määräaikaisessa työsuhteessa tai työskentelee itsenäisenä free-

lancerina, mutta valtaosa tekee työtään kuukausipalkkaisena toimittajana.

Heikki Kuutin mukaan toimitus on journalistien muodostama työyhteisö ja viestintäyri-

tyksen journalistista työtä tekevä organisaation osa. Kuutti toteaa, että lehdissä toimitusta 

johtaa vastaava päätoimittaja, jonka (työnjohdollisina) alaisina toimii mm. varapäätoimit-

taja, toimituspäälliköitä (vastuu toimituksellisista resursseista), uutispäälliköitä (vastuu 

päivittäisestä uutisseurannasta) sekä toimitussihteereitä (juttujen käsittely ja taiton toteut-

taminen), joita alemmalla organisaatiotasolla työskentelee edelleen, vuorojärjestelmän 

puitteissa ”kaikkea eteen tulevaa” hoitavia kirjoittavia (yleis)toimittajia, eri aihealueisiin 

tai toimintalohkoihin keskittyneitä erikoistoimittajia, levikkialueen eri osissa työskente-

leviä aluetoimittajia ja ulkomailla toimivia kirjeenvaihtajia.(1998, 174 – 175). 

Merja Helteen mukaan paikallislehden toiminta ja organisaatio eroavat maakuntalehtien 

ja valtakunnallisten lehtien organisaatioista.  Pienissä organisaatioissa päivittäiset kon-

taktit eri tehtäviä hoitavien välillä ovat luontevia (2002, 254). Kuutin määritelmä vastaa-

kin siten isojen toimitusorganisaatioiden rakennetta, sen sijaan tämän tutkimuksen koh-

teena olevat toimitukset ovat paljon yksinkertaisempia. Lauttakylä-lehden, Satakunnan 

Yrittäjä –lehden ja Radio Westin toimituksissa on oma hierarkiansa, mutta koska työnte-

kijöiden määrä on pieni, ei hierarkiassa ole montaakaan porrasta ja kuten Helle toteaa, 

kontaktit työtovereihin ovat luontevia. 

Paitsi journalistien muodostamaksi työyhteisöksi, toimitus voidaan määritellä myös 

asiantuntijaorganisaatioksi. Antti Kasvion (1994,65)  mukaan nyky-yhteiskunnassa on 

monenlaisia palveluja tuottavia organisaatioita. Hänen mielestään yhä merkittävämmän 

ryhmän muodostavat pitkälle erikoistuneita palveluja tuottavat yritykset, joiden henki-
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löstö koostuu korkeasti koulutetuista asiantuntijoista. Tällaisia asiantuntijaorganisaatioita 

voivat Kasvion mukaan olla mm. lehtien toimitukset.

Asiantuntijaorganisaatioiden tärkeintä pääomaa on henkilöstön osaaminen ja tämän takia 

näiden organisaatioiden dynamiikkaa eroaa tavanomaisemmista organisaatioista. Asian-

tuntijaorganisaatioissa henkilöstöllä on yleensä vahva ammatillinen identiteetti; töitä ei 

tehdä vain palkan vuoksi, vaan halutaan myös kehittyä omalla alalla. Asiantuntijoita eivät 

välttämättä kannusta hyvät työolot ja edut, heille saattaa olla tärkeämpää työn haasteelli-

suus (emt. 66).

Jorma Sipilän (1991, 23) mukaan asiantuntijaorganisaatioissa työhön liittyy paljon analy-

sointia, monimutkaista ongelmanratkaisua ja suunnittelua. Asiantuntijaorganisaatio tuot-

taa uutta, sen henkilöstön osaamistaso ja peruskoulutustaso on yleensä korkea ja asian-

tuntijatehtävien määrä suhteessa muihin tehtäviin on suuri. Myös organisaation riippu-

vuus henkilöstöstä on suuri ja henkilöiden korvaaminen vaikeaa.. 

Sipilä toteaa myös, että asiantuntija suunnittelee työnsä tai ainakin osallistuu töiden suun-

nitteluun, hän ohjaa omaa työtään ja toimii myös työntekijänä. Asiantuntijaa voi siten 

verrata pienoisyritykseen, joka työskentelee monella työn tasolla.(emt. 29)

Varsinkin pienissä toimituksissa työskentelevät toimittajat täyttävät Sipilän määritelmän. 

Jokainen toimittaja osallistuu aktiivisesti työnsä suunnitteluun, esimerkiksi juttuaiheiden 

ideointiin. Jokainen ratkaisee itse, miten aiheensa toteuttaa ja vastaa itse siitä, että työ 

etenee ja valmistuu määräaikaan mennessä. Oman kokemukseni mukaan toimittajat aina-

kin tutkimukseni kohteena olevissa toimituksissa ovat aika tarkkoja siitä, että voivat itse 

vaikuttaa työnsä suunnitteluun ja sen sisältöön.

3.2 Sisältöä moneen välineeseen

Toimittajien ammattikunta on saanut alkunsa amatööreistä, henkilöistä, jotka alkoivat 

julkaista sanomalehtiä ja tehdä radio-ohjelmia. Vuosikymmeniä työtehtävät tiedotusväli-

neissä oli selkeästi jaettu eri ammattilaisten kesken; isoissa sanomalehdissä toimittajat 

vain kirjoittivat juttuja, paikallislehdessä he myös valokuvasivat. Radiossa ja televisi-
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ossa toimittajien tehtävä oli ainoastaan toimittaa ohjelmia, muu henkilökunta, esimer-

kiksi kuvaajat, leikkaajat ja ääniammattilaiset huolehtivat muista tehtävistä.

Viestintäteknologian kehittyminen mullisti kaiken. Kun siirryttiin nykyiseen digitaaliai-

kaan, tiedosta tuli materiaalia, jota on sähköisessä muodossa helppo siirtää, kopioida tai 

muokata. Digitaalinen viestintäteknologia mahdollistaa sen, että kerran koottu aineisto 

voidaan melko helposti jaella paitsi eri lehdissä, myös vanhoissa sähköisissä välineissä ja 

verkkojulkaisuissa (Heinonen 1999b, 8).

Digitalisoinnin seurauksena eri viestintävälineet ovatkin lähentyneet toisiaan, ja monessa 

toimituksessa tuotetaan nykyisin sisältöä sanomalehteen, radioon, televisioon ja interne-

tiin. Suomessa tätä mediakonvergenssia ovat edesauttaneet mm. sanomalehtien omistus-

suhteissa ja toimintatavoissa tapahtuneet muutokset eli lehtien ketjuuntuminen (emt. 7).

On syntynyt monimediataloja, joiden toimialaan kuuluvat niin lehdistö kuin sähköiset 

viestintävälineetkin. Lähes joka sanomalehti ryhtyi 90-luvulla tekemään verkkolehtiä ja 

myös uudet välineet alkoivat yleistyä. Vuonna 2001 12 prosenttia tarjosi uutisia teksti-

viestinä matkapuhelimiin ja 15 prosenttia tarjosi myös wap-uutispalvelua. Eniten uusia 

monimediapalveluja tarjosivat 4 – 7-päiväiset lehdet (Heinonen 2002, 10). 

Monimediajournalismin tekeminen on aiheuttanut sen, että kaikissa välineissä osasta toi-

mittajia on tullut ns. moniosaajia, joilta vaaditaan uudenlaista journalistista ajattelutapaa, 

uudenlaista osaamista ja entistä parempaa koulutusta. Heinosen mukaan monimediajour-

nalismissakin tärkeintä on kuitenkin perinteinen journalistinen perusosaaminen. Yhden 

välineen asemesta toimittajien pitää nykyisin osata soveltaa tätä perusosaamista monen 

tiedotusvälineen sisällön tuottamisessa (emt. 29).

3.3.  Muutoksia rakenteisiin ja asenteisiin

Siirtyminen yhden välineen uutistoimituksesta monen välineen uutiskeskukseksi ei tapah-

dukaan helposti. Tarvitaan muutoksia sekä toimitusten organisaatioissa ja fyysisissä olo-

suhteissa että toimittajien ajattelutavassa. Muutosten tekeminen ei ole helppoa, sillä Ifran1 

raportin (2004, 15) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä uutistoimitusten orga-
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nisaatio että tapa käsitellä asioita ovat hyvin sidoksissa tietyn välineen tuotantoteknolo-

giaan. Ja tätä teknologiaa on vaikea hyödyntää toisen välineen tuotannossa. 

Sanomalehdessä tietokoneohjelmistot on rakennettu palvelemaan lehdentekoa, ja esimer-

kiksi radiossa tarvitaan taas aivan toisenlaista tekniikkaa ohjelmien tuottamiseen. Paitsi 

teknologia, myös sisällöntuotantotapa on eri välineissä erilainen. Lehdenteon rutiinit 

ja aikataulut eivät välttämättä palvele esimerkiksi verkkouutisten tai radiojuttujen teke-

mistä. Ja Ifran mukaan nämä eri välineissä käytössä olevat työnteon kaavat vaikuttavat 

myös niissä työskenteleviin ihmisiin; tiukasti välineeseen sidottu teknologia saa heidät 

kokemaan, että sisällön tuottaminen muihin välineisiin on hankalaa (emt. 15).

Stephen Quinnin (2002, 19) mukaan monimediatyö vaatiikin uutta kulttuuria tai asen-

netta, uusien työkalujen käyttöä, uudenlaista fyysistä ympäristöä ja uutta dead line –mää-

rittelyä. Monimediatyö on vielä sen verran uusi ilmiö, että siitä ei ole tehty kovin paljon 

tutkimuksia. Lukemissani tutkimuksissa ja selvityksissä nousevat kuitenkin mielestäni 

esiin aina samat seikat, joita pidetään edellytyksenä tehokkaalle monimediatyölle. 

Ensinnäkin useisiin eri välineisiin tehtävän sisällön pitää syntyä yhdessä paikassa, 

yhdessä toimituksessa. Ifran (2004) mukaan uutistoimitukset pitää siis muokata uudelleen 

monimedian tarpeisiin, vanhat rakenteet eivät sitä palvele. Tarvitaan paikka, jossa voi-

daan hallita uutisvirtaa ja päättää, miten juttuja tehdään ja käsitellään. Sijainti samassa 

paikassa on paras tapa saada henkilökunta toimimaan yhdessä. Toiseksi, uutiskeskuk-

sessa on oltava keskitetty johto, joka koordinoi mitä, miten ja mihin välineisiin sisältöä 

tehdään, ja kuka minkäkin työn tekee. Tärkeintä on saada kokoon niin paljon materiaalia, 

että siitä riittää raaka-aineeksi eri välineisiin tehtäviin juttuihin (emt. 17).

Tätä toimintamallia noudatetaankin myös suomalaisissa mediayhtiöissä. Esimerkiksi Kaup-

palehdessä toimituksen työskentelyä johdetaan ns. superdeskissä, jonne kootaan kaikki 

sisään tuleva talousmateriaali. Superdeskistä tietoa jaetaan eri kanavia pitkin kuluttajille 

sekä graafi sesti että sähköisesti. Kauppalehden toimitus tekee talousuutisia sekä Kauppa-

lehti Onlineen että myös MTV3-kanavalle, Radio Novaan ja mobiiliuutisia kännyköihin 

(Tuomisto, 2002). Vastaavalla tavalla toimitaan myös MTV3:n uutisissa. Uutisdeskille 

tuleva uutismateriaali työstetään Radio Novaan, Maikkarin nettiin, tekstitelevisioon, kän-

nyköihin sekä iltaseitsemän ja –kymmenen tv-uutisiin. Paikallismedioissa, esimerkiksi pai-



28

kallislehtiyhtiöissä, ei superdeskejä ole eikä niitä kaikissa paikoissa tarvitakaan. 

Paikallistasolla monimedia rajoittuu yleensä printtilehteen ja sen rinnalla tehtävään verk-

kolehteen, joten kahta useampaan eri välineeseen työstettävää materiaalia ei tarvitse 

koordinoita. Yhteisen toimituksen ja keskitetyn työnjohdon tarve kuitenkin syntyy, kun 

medioita alkaa olla useampia. Näin on myös Huittisten Sanomalehti Oy:ssä, jossa pitäisi 

hallita kahteen lehteen, radioon sekä verkkosivuille tuotettavaa materiaalia.

Paitsi eri välineiden yhteinen toimitus, monimediatyössä tarvitaan myös riittävästi resurs-

seja. Ifran (2004, 10) mukaan konvergenssi ei olekaan kustannuksia leikkaava strategia, 

vaan kasvun strategia. Mikäli aiotaan tehdä enemmän eli tarjota yleisölle enemmän, tar-

vitaan lisää resursseja. On epärealistista kuvitella, että se voitaisiin tehdä vähemmillä 

resursseilla.

Tämä näkökanta on mielenkiintoinen, sillä aika yleinen lienee se ajatus, että tuottamalla 

yhden toimituksen voimin sisältöä useampaan välineeseen, saadaan aikaan säästöjä. 

Myös Quinnin (2002, 60 – 61) mukaan monet toimitukselliset johtajat pitävät journalis-

min konvergenssia taloudellisesti hyödyllisenä. He katsovat, että konvergenssi merkitsee 

lisää tuottavuutta ilman palkkakulujen nousua.

3.3.1 Uudenlaisia käytäntöjä

Fyysisten ja organisatoristen muutosten lisäksi monimediatyö vaatii uudenlaisia työkäy-

täntöjä. Perinteisesti toimituskäytäntöihin ovat kuuluneet toimituksen työnjako ja päi-

värytmi, aiheiden tärkeysjärjestyksen valinta ja uutiskriteerit sekä jutun rakentamisen 

periaatteet ja myös tekniikasta riippuvat toimintavaatimukset (Nieminen & Pantti 2004, 

105).

Kun on tehty sisältöä yhteen välineeseen, nämä käytännöt ovat olleet niin lehdissä kuin 

sähköisissä viestimissäkin vakiintuneita, omanlaisiaan. Kun joudutaankin sovittamaan 

yhteen monen median aikataulu- ja sisältövaatimukset on selvää, että myös toimittajien 

ammattikuva ja työtavat ovat muuttuneet. Esimerkiksi Yleisradiossa tapahtui muutoksia 

vuonna 2001, kun sekä radiossa että televisiossa siirryttiin analogisesta digitaaliseen 

radio- ja televisio-ohjelmien tuotantoon. Tuolloin jonkin ammattiryhmän tehtäviä siirtyi 
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osaksi jonkin toisen ammatin ammattikuvaa, tai kaksi ja useampaa ammattia yhdistyi 

kokonaan. Radiotoimittajat mm. saivat vastuulleen entistä laajemman osan ohjelmien 

tuotantoprosessista, sillä heille siirtyi osittain myös äänen tuottamiseen ja käsittelyyn liit-

tyviä tehtäviä, joita aikaisemmin hoitivat äänitarkkailijat. Televisiotoimittajien tehtäviin 

tuli paitsi sisällön tuottamista, myös juttujen tekninen toteutus Internetissä (Suolanen ym. 

2002,  72 – 73).

Muutos ei ole joka paikassa sujunut kivuttomasti. Esimerkiksi usean maakuntalehden toi-

mituksissa monimediatyötä leimaakin epätietoisuus. Timosen (2004, 64) mukaan  toimi-

tuksissa ei oikein osata sanoa, mitä mediakonvergenssi on vaikuttanut toimituksen työta-

poihin. Toimituksissa ei myöskään osattu arvioida, mihin suuntaan kehitys on menossa. 

Yhtenä syynä tähän epätietoisuuteen saattaa olla se, että Timosen pro gradu –tutkielman 

kohteina olevissa kahdeksassa maakuntalehdessä monimediatyötä teki vain osa toimit-

tajista. Useimmissa lehdissä monimediatoimittajien työ oli itsenäistä ja he olivat yhtey-

dessä pääasiassa uutispäälliköiden ja toimitussihteerien kanssa. Monimediatyö oli siten 

melko irrallaan muun toimituksen työskentelystä (emt. 66).

3.3.2 Uudenlainen identiteetti

Monimediatyö vaatii toimittajilta myös kokonaan uudenlaista asennoitumista ja samalla 

myös uudenlaista identiteettiä. Ennen monimedia-aikaa  toimittajaksi  haluavat valitsivat 

samalla kertaa ammatin kanssa myös sen välineen, johon halusivat tehdä töitä. Sanoma-

lehden toimittajien identiteetti oli siten tiukasti sidoksissa sanomalehteen, radiotoimitta-

jien radioon ja tv-toimittajien televisioon. Töitä tehtiin ajatellen aina oman välineen ylei-

söä. Vanhemman polven toimittajien kohdalla tämä pitänee edelleen paikkansa. 

Useampaan välineeseen töitä tekevien toimittajien on opittava ajattelemaan ylivälineelli-

sesti siten, että tärkeintä on saada uutinen mahdollisimman nopeasti yleisölle käyttäen 

kulloinkin tarkoituksenmukaisinta viestintävälinettä. Ifran Newsplex -raportissa (2004, 

15) todetaankin, että uutisten hallinnassa ja sisällön rakentamisessa pitäisi keskittyä 

enemmän tarinaan kuin tuotteeseen ja mediaan, jossa se tullaan julkaisemaan.

Monimediatyössä tarvittavien työkalujen käyttö on helppo oppia, sen sijaan uuden toi-



30

mituskulttuurin ja uuden asenteen omaksuminen on vaikeampaa. Stephen Quinn sitee-

raa API:N Media Centerin johtajaa Andrew Nachisonia, joka on todennut, että ”vaikein 

läksy on oppia, ettet ole erityisesti jotakin mediaa varten. Ensisijainen tehtäväsi on saada 

informaatiota ulos siinä välineessä, jossa sen kulloinkin pitää tulla ulos” (2002, 36.) 

Gordonin (2003) mukaan kaikkien toimittajien ei tarvitse olla moniosaajia, mutta kaik-

kien on ymmärrettävä vähintään jokaisen median erityislaatuiset mahdollisuudet.

Uusille toimittajapolville uudenlaisen, monimediaalisen identiteetin omaksuminen on 

helpompaa, sillä siihen valmentaudutaan jo ammattia opiskellessa. The Convergence 

Newsletter –internetsivuille kirjoittamassaan artikkelissa Tony R. DeMaris (2004) toteaa, 

että journalismikoulut ovat alkaneet vastata tulevaisuuden vaatimuksiin. Kurssit, joilla 

opetettiin ennen uutisten tekoa sanomalehtiin, on nyt korvattu kursseilla, joilla opete-

taan uutisten tekoa kaikkiin välineisiin. ”News writing” on nyt ”media writing”. Meillä 

Suomessa monivälineellistä koulutusta tarjotaan mm. ammattikorkeakouluissa ja kansan-

opistojen viestintälinjoilla..

Vaikka monimediaalisuus toisaalta onkin jo aika monessa toimituksessa arkipäivää, 

minulle on syntynyt kuva, että monimediajournalistien työnkuva ja identiteetti eivät silti 

vielä ole kovin selkeitä. Mm. Yleisradion Turun yksikössä työntekijät kokivat ahdistusta 

ja stressiä, kun television ja radion uutistoimitukset yhdistettiin tuottamaan uutisia sekä 

televisioon, radioon että internetiin. Stressi syntyi mm. siitä, etteivät kaikki kokeneet saa-

neensa riittävää tai oikeanlaista koulutusta uusiin tehtäviin eikä heillä ollut selkeää käsi-

tystä monimediakokeiluna alkaneen muutoksen tavoitteista. (Ojaniemi 2003, 112).

Myös Timosen tutkimissa kahdeksassa maakuntalehdessä toimittajat kokivat roolinsa 

uudessa mediaympäristössä epäselväksi. Monessakaan toimituksessa ei tiedetty, miten 

mediakonvergoituvaa toimitusta pitäisi kehittää; pitäisikö kaikkien toimittajien tehdä 

monimediajournalismia vai pitäisikö se jättää vain joillekin toimittajille. Epävarmuutta 

tunnettiin myös omasta ammattitaidosta, sillä Timosen haastattelemat toimittajat eivät 

tienneet, mitä kaikkea heidän pitäisi osata ja mitä heiltä vaaditaan (2004, 84).

Monitekemiselle tunnutaan myös  kaipaavan monessa yhtiössä parempia pelisääntöjä. Esi-

merkiksi SanomaWSOY:n omistamissa tiedotusvälineissä on koettu, että monimedialliseen 

työhön on kiinnostusta, mutta perehdyttäminen ja koulutus on unohdettu (Tervo, 2004). 
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Monimedia-aika merkitseekin journalistiselle työlle murrosaikaa, jossa ainakin osa jour-

nalisteista joutuu tavallaan opiskelemaan ammattinsa uudelleen. Yhtenäiset monimediaa-

liset käytännöt eivät synny yhdessä yössä. Ottaa aikansa ennen kuin monimediatyön vaa-

tima ajattelutapa, välineiden hallinta ja uudenlaiset työrutiinit omaksutaan kautta media-

kentän. Kehitys on lähtenyt isoista sanomalehti- ja tv-yhtiöistä ja paikallismedia, mm. 

Huittisten Sanomalehti Oy, seuraa pienin askelin perässä. Tällä hetkellä monimediatyö 

mielestäni vielä etsii uomiaan.
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4. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto

Luvussa  yksi kerroin, että tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten ja  mitä töitä 

Huittisten Sanomalehti Oy:n kolmessa toimituksessa tehdään sekä millainen on työnjako 

ja tuotantoprosessi ja onko yhtiössä edellytyksiä monimediatyöhön. Tutkimusmenetel-

mäkseni valitsin laadullisen tutkimuksen ja aineiston hankintaan kolme eri tapaa: kysely-

tutkimuksen, osallistuvan havainnoinnin sekä työpäiväkirjamenetelmän. Näillä menetel-

millä saamaani aineistoa täydensin muutamalla haastattelulla.

4.1 Laadullinen tutkimus ihmisten tutkimista 

Tutkimusmenetelmäkseni olen siis valinnut laadullisen tutkimuksen ja sen metodeista 

tapaustutkimuksen, jossa tutkimusaineistoa kerätään usealla eri tavalla. 

”Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihminen ja ihmisten maailma, joita 

yhdessä voidaan tarkastella elämismaailmana.”  Juha Varton (1992, 23) toteamus sopii 

hyvin tutkimusaiheeseeni. Varto on myös todennut, että mikään elämismaailman ilmi-

öistä ei ole riippumaton ihmisestä, sillä merkitykset voivat syntyä vain ihmisten kautta. 

Merkitykset ilmenevät ihmisten toimina, päämäärien asettamisina, suunnitelmina, hal-

linnollisina rakenteina; kaikki nämä tapahtumat lähtevät ihmisestä ja päätyvät ihmiseen  

(emt. 24).

Pro gradu –tutkimukseni aihe on siten mitä suuremmassa määrin ihmisten ja heidän teko-

jensa tutkimista. Mitä kaikkea tapahtuu Huittisten Sanomalehti Oy:n kolmessa toimi-

tuksessa, riippuu toimittajista, ihmisistä. Jokainen toimittaja on persoonallisuus, jonka 

ammattitaito, työtavat ja asenteet vaikuttavat koko työyhteisöön ja myös työn lopputulok-

seen niin lehdissä kuin radiossakin.

 

Varton (1992, 26) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkija on osa sitä merkitysyhte-

yttä, jota hän tutkii. Tämä on myös edellytys laadulliselle tutkimukselle; laatujen ymmär-

täminen on mahdollista vain siinä kontekstissa, jossa niillä on merkitys. Koska olen toi-

mittaja, teen samanlaista työtä kuin muut tutkimassani yhteisössä. Olen siis hyvin vah-

vasti osa sitä yhteisöä jota tutkin. Siten minulla on mahdollisuus ymmärtää, millainen 
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merkitys milläkin asialla työn sujuvuuden ja toimitusten välisen yhteistyön kannalta on.  

Pertti Alasuutarin (1994) mukaan laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, 

havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. Myös havaintojen pelkistä-

misessä Alasuutari erottaa kaksi osaa, joista ensimmäinen on aineistojen tarkastelemi-

nen tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta ja toinen on arvoituksen ratkaisemi-

nen (emt. 30 – 31). Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa pitää siis kiinnittää huomiota vain 

siihen, mikä on kysymyksenasettelun kannalta olennaista. Omassa tutkimuksessani olen-

naista on saada selville kolmen toimituksen työtavat ja ne seikat, jotka vaikuttavat tavalla 

tai toisella toimitusten yhteistyön tiivistämiseen ja monimediatyön mahdollisuuksiin.

Laadullisen tutkimusanalyysin toinen vaihe, arvoituksen ratkaiseminen, tarkoittaa tulos-

ten tulkintaa. Alasuutarin (1994, 35) mukaan se merkitsee sitä, että tuotettujen johtolan-

kojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehdään merkitystulkinta tutkittavasta 

ilmiöstä. Mikäli tutkimuksessani esimerkiksi selviäisi, että Huittisten Sanomalehti Oy:n 

toimituksissa työt jakaantuvat hyvin epätasaisesti, tulkinta olisi se, että työnjakoa pitää 

suunnitella uudelleen. Tämä tulkinta ei kuitenkaan vielä ratkaisisi koko arvoitusta; vasta 

uusi, toimiva työnjakomalli olisi arvoituksen ratkaisu.

4.1.1 Joustava, moniulotteinen tapaustutkimus

Kolmen toimituksen työtapojen ja arjen tutkimiseen sopii hyvin tapaustutkimus. Pirkko 

Anttilan (1999) mukaan tapaustutkimus on sellaista empiiristä tutkimusta, joka monilla 

eri tavoilla hankittua tietoa käyttäen tutkii tiettyä nykyistä tapahtumaa tai toimintaa tie-

tyssä rajatussa ympäristössä.

Tapaustutkimuksen avulla tutkitaan tiettyä kohdetta, esimerkiksi ryhmiä tai yhteisöjä ja 

esimerkiksi niiden taustatekijöitä, ajankohtaista asemaa ja tilannetta.

Huittisten Sanomalehti Oy:n kolme toimitusta muodostavat Anttilan mainitseman ryhmän 

tai yhteisön, jonka toimintaa ja siihen vaikuttavia asioita tutkin. Kuten jo edellä olen 

todennut, tarkoitus oli tutkimuksen avulla saada selville mahdollisimman tarkasti, mitä 

kaikkea Lauttakylä-lehden, Satakunnan Yrittäjän ja Radio Westin toimituksissa tapahtuu. 

Kuten tapaustutkimuksessa yleensäkin, vaikuttavat em. toimitusten arkeen ja työtapoihin 
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hyvin monet seikat yhdessä

Tapaustutkimusta on luonnehdittu toteutukseltaan joustavaksi ja moniulotteiseksi tutki-

mustyypiksi (Syrjälä ja Numminen1988, 15). Luonnehdinta johtuu siitä, että tapaustut-

kimuksessa tutkimusaineistoa voidaan koota monella eri tavalla, esimerkiksi haastattele-

malla, osallistuvalla havainnoinnilla ja erilaisia dokumentteja keräämällä. 

Osallistuvan havainnoinnin valitsin yhdeksi aineiston keruutavaksi, sillä kyselytutkimus 

ja työpäiväkirjat eivät mielestäni anna riittävän monipuolista kuvaa toimitusten arjesta. 

Uskon, että täydentämällä tutkimusaineistoa omilla havainnoillani voin täydentää myös 

kokonaiskuvaa toimitusten työskentelystä.

Osallistuva havainnointi ymmärretään Hanne Laitisen (1998, 37) mukaan tutkimukseksi, 

jossa tutkija jollakin tavalla osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan ja antaa tutki-

musaikana saamiinsa kokemuksiin pohjautuvan raportin. Pirkko Anttilan (1999) mukaan 

havainnot kertovat, mitä ihmiset tekevät, miltä asiat näyttävät ja tuntuvat. Se taas eroaa 

siitä, mitä ihmiset sanovat asioiden olevan. Anttila pitääkin observointia eli havainnointia 

oleellisena keinona tieteellisen tiedon keräämiseen

Havainnointia on Anttilan mukaan kahta päälajia, suoraa ja osallistuvaa. Kumpikin 

voidaan jakaa strukturoituun ja strukturoimattomaan havainnointiin. Ensin mainitussa 

havainnoinnin kohteet jäsennellään etukäteen, jälkimmäisessä havainnot tallennetaan 

muistiin erilaisin välinein ja kokoon saatu aineisto jäsennellään jälkeen päin (emt.).

Tutkimukseni Huittisten Sanomalehtien toimitusten työskentelystä voidaan luokitella 

strukturoimattomaksi havainnoinniksi; olen kerännyt aineistoa useammalla eri tavalla ja 

analysoinut sitä vasta, kun kaikki havainnot olivat koossa.

Tutkijan rooli osallistuvassa havainnoinnissa on olennaisen tärkeä. Osallistuva havain-

nointi voi olla aktiivista tai passiivista. Kun se on aktiivista, tutkija aktiivisesti vaikuttaa 

läsnäolollaan tutkimaansa ilmiöön. Passiivisessa havainnoinnissa tutkija on mukana 

samalla tavalla kuin muutkin. Anttilan (1999) mukaan tutkijan pitää kummassakin tapa-

uksessa pystyä näkemään myös oma roolinsa. Hänen on myös tuotava se tutkimuk-

sessaan esiin. Tutkijalla on havainnointitilanteessa kaksi roolia; toisaalta hän on osallis-
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tuja, toisaalta hän seuraa toisten käyttäytymistä. Hän osallistuu toimintaan enemmän tai 

vähemmän aktiivisesti.

Osallistuvaa havainnointia käytetään tutkimusmenetelmänä erityisesti etnografi sessa 

tapaustutkimuksessa, joten tutkimustani voidaan pitää myös etnografi sena tutkimuksena. 

Etnografi a perustuu tutkijan pitkäaikaiseen oleskeluun yhteisössä tai ryhmässä, jota hän 

tutkii. Merkittävä osa tutkimusaineistosta koostuukin tutkijan omista havainnoista; tut-

kijan on oltava osa tutkimaansa tilannetta, jotta hän ymmärtää tutkittavaa tilannetta ja 

siinä olevien ihmisten ajatuksia (Syrjälä ja Numminen 1988, 25). Pirkko Anttilan (1999) 

mukaan tapaustutkimuksessa tutkija ja tutkittavat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

Tämä kuvaus sopii myös omaan tutkimukseeni; olen tiiviissä vuorovaikutuksessa tutkit-

tavan yhteisön kanssa, koska myös itse työskentelen samassa yhteisössä.

Merja Helteen mukaan etnografi sen journalismin tutkimuksen tärkeyttä on taas alettu 

korostaa 1990-luvun lopulla. Mm. pohjoismaista uutisjournalismia sekä BBC:n uutistoi-

mintaa on tutkittu toimitusten työtä havainnoimalla (Helle 2002, 247).

Etnografi sessa tutkimuksessa tutkija on yleensä ulkopuolinen, joka viettää tietyn ajan tut-

kimassaan yhteisössä. Alkuvaiheessa saattaakin mennä aikaa, ennen kuin tutkijan ja tut-

kittavien välille syntyy luottamus, jonka ansiosta tutkija alkaa saada tietoja tutkimuskoh-

teestaan. Minun kohdallani tilanne oli toinen, sillä tutkimuskohteissani minua ei pidetty 

ulkopuolisena, koska olin kaikille ennestään tuttu ja osa tutkimaani yhteisöä. Tämä teki 

asian toisaalta helpoksi, toisaalta vaikeaksi; koska en ollut ulkopuolinen tutkija, toimit-

tajat eivät olleet mitenkään varuillaan suhteeni, vaan minulle puhuttiin asioista kuten 

ennenkin. Vaikeaksi asian teki se, että jouduin miettimään, mitä tehdä tiedoille, jotka ken-

ties ovat ristiriidassa mm. toimittajien työpäiväkirjojen ja heille tekemäni monimediaky-

selyn tulosten kanssa. 

Samanlaiseen ongelmaan toteaa törmänneensä myös David Domingo (2003), joka on tut-

kinut katalonialaisia online-toimituksia. Hänen mukaansa tutkija saa aina myös tietoa, 

joka kerrotaan ”pöytäkirjan” ulkopuolella ja se on aina hyödyllistä, vaikkei sitä tutkimuk-

seensa kirjaisikaan. Epäviralliset tiedot auttavat kuitenkin ymmärtämään paremmin asi-

oita, joita tutkittavassa yhteisössä tapahtuu.
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4.2 Kysely, havainnot, työpäiväkirjat

Tutkimustani varten halusin saada toimituksista mahdollisimman monipuolista tietoa, jota 

katsoin saavani parhaiten kyselyn, työpäiväkirjamenetelmän sekä osallistuvan havain-

noinnin avulla.  Kyselyssä ja työpäiväkirjoissa toimittajat saavat itse kertoa kokemuksis-

taan ja ajatuksistaan, mutta toimituksissa saattaa tapahtua myös asioita, joita toimittajat 

pitävät vähäpätöisinä, eivätkä kirjaa niitä muistiin. Uskon, että täydentämällä tutkimusai-

neistoa omilla havainnoillani voin täydentää myös kokonaiskuvaa.

Pro graduni aineiston keruun aloitin jo helmikuussa 2002 tekemällä kaikille yhtiön toi-

mittajille sähköpostikyselyn (Liite 2). Kysyin toimittajien ajatuksia monimediatyön teke-

misestä. Kyselyn avulla selvitin, millaisessa tilanteessa toimitusten yhteistyötä ja mah-

dollista monimediatyötä lähdettiin suunnittelemaan. 

Toimitusten päivittäisten töiden kartoittamiseksi pyysin toimittajia pitämään kevättal-

vella 2004 viikon ajan työpäiväkirjaa (Liite 3), johon toivoin heidän merkitsevän mah-

dollisimman tarkkaan jokaisen työpäivän kulun. Pidin myös itse  työpäiväkirjaa. Näin 

rekonstruoin tyypillisen työviikon Lauttakylä-lehden, Satakunnan Yrittäjä –lehden ja 

Radio Westin toimituksissa. 

Kyselyn ja työpäiväkirjojen lisäksi olen hankkinut tietoa havainnoimalla toimitusten 

työskentelyä. Lauttakylä-lehdessä havainnoiminen kävi helposti, koska itse työskentelen 

siellä. Radio Westin toimituksessa vietin joulukuussa 2003 muutaman päivän varta vasten 

seuraamassa toimittajien työskentelyä. 

Vuoden 2004 alusta minusta tuli myös radion päätoimittaja ja vähitellen läsnäoloaikani 

toimituksessa on lisääntynyt, nykyään käyn siellä päivittäin. Satakunnan Yrittäjä –leh-

den toimituksen työskentelyä joudun kuvaamaan päätoimittajan antamien tietojen perus-

teella, sillä hän on lehtensä ainut päätoiminen työntekijä ja valtaosa hänen ajastaan kuluu 

kentällä juttukeikoilla. Toimituksessa hän taittaa ja kirjoittaa. Hänen työnsä ja arkensa 

selviää parhaiten työpäiväkirjasta.

Kuten jo aikaisemmin totesin, ei aineiston kokoaminen aina ollut helppoa, kun itse olen 

osa tutkimaani työyhteisöä. Vaikeaksi koin mm. sen, että minulla oli jo entuudestaan 
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eniten tietoa Lauttakylä-lehden toimituksesta, jossa olen työskennellyt pitkään. Pyrin kui-

tenkin siihen, ettei toinen väline nousisi tutkielmassani esiin toisen kustannuksella, vaan 

saisin kaikista yhtä lailla tarpeellista aineistoa. 
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5. Näin meillä tehdään – työt ja tekijät kolmessa toimituksessa

Toimitustyö on luonteeltaan toisaalta hyvin aikaan sidottua, toisaalta alati muuttuvaa. 

Tietty tuotantoaikataulu rytmittää niin Lauttakylä-lehden kuin Satakunnan Yrittäjänkin 

tekemistä. Myös Radio Westin jokainen vuorokausi on tarkkaan määritelty. Kaikkea ei 

kuitenkaan voida sovittaa aikatauluihin, joten toimittajien on jatkuvasti sopeuduttava 

siihen, että työ on hyvin usein ennalta arvaamatonta. Suunnitelmat harvoin toteutuvat 

sellaisenaan. Dan Kärreman (2001, 167) onkin todennut, että toimitustyö on kaiken aikaa 

odottamattomien tapahtumien sovittamista tiettyihin tuotantoaikatauluihin. 

Tässä luvussa kuvailen, miten syntyvät Lauttakylä-lehti ja Satakunnan Yrittäjä –lehti ja 

miten toimii Radio West. Kuvaus perustuu sekä omaan havainnointiini että työpäiväkir-

joihin, joita toimittajat pitivät viikon ajan. Pyysin heitä merkitsemään työpäiväkirjoihin 

kaikki päivän mittaan tekemänsä työt, tapaamiset sekä myös omia ajatuksiaan työstä 

viikon ajan. Radio Westin toimittajat pitivät työpäiväkirjaa 9. - 15.2.2004. Lauttakylä-

lehden ja Satakunnan Yrittäjä –lehden toimittajat taas 23. – 29.2.2004. Pidin myös itse 

työpäiväkirjaa em. viikolla. 

Päivi Kuusisto ja Esa Sirkkunen (1999) jakavat toimitustyön kolmeen osaan eli ideoin-

tiin ja aiheen valintaan, juttujen tekemiseen sekä prosessin kontrollointiin. Näitä asioita 

kuvailen tässä luvussa sekä omien havaintojeni ja tietämykseni että toimittajien työpäivä-

kirjojen pohjalta. 

5.1 Työprosessi ja työnjako Lauttakylä-lehdessä

Dan Kärremanin (1996, 5 – 6) mukaan työorganisaatio tarkoittaa karrikoidusti ajateltuna 

selkeitä rajoja eri ihmisen välillä. Niiden, jotka jakavat työtehtäviä, päättävät ja sanelevat 

sekä niiden, jotka tekevät suorittavaa työtä, noudattavat käskyjä. Hän sanoo kuitenkin 

havainneensa, ettei totuus ole aivan niin yksinkertainen. Kärremanin tutkimuksen koh-

teena olleessa iDag-iltapäivälehdessä jotkut noudattivat käskyjä, jotkut tekivät mitä tah-

toivat, kommentoivat ja olivat toisten kommentoinnin kohteena. Toimituksen väki näytti 

kaiken lisäksi tutkijan mielestään tulevan ja menevän ilman näkyvää syytä.

Samanlaisia piirteitä löytyy myös Lauttakylä-lehden toimituksesta. Jokaisen työ 
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noudattaa toisaalta 

yhdessä sovittuja ja 

ajan mittaan muo-

toutuneita käytän-

töjä, toisaalta  jokai-

sel- la toimittajalla 

on myös tietty 

vapaus tehdä töitä 

parhaaksi katsomal- 

laan tavalla, kun-

han jutut ovat val-

miita määräaikaan 

mennessä. 

Lauttakylä-lehdessä työviikko rytmittyy lehden ilmestymispäivinä tiistaisin ja torstaisin 

pidettävien palaverien sekä maanantaisin ja keskiviikkoisin olevien taittopäivien mukaan. 

Toimituksen työpäivä alkaa kello 8 ja päättyy kello 16. 

Iltavuorolainen tulee töihin kello 12.30 ja on töissä 20:een asti. Iltavuorossa ei kuitenkaan 

olla automaattisesti, vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että illalla on jokin tapahtuma 

tai muu sovittu työtehtävä. Aina ei menoja kuitenkaan tiedetä etukäteen, sillä tieto illan 

keikasta saattaa tulla vasta päivän kuluessa. Sen hoitaa silloin iltavuorolaiseksi merkitty 

toimittaja. 

Päätoimittaja ja toimitussihteeri eivät ole mukana säännöllisessä iltavuorokierrossa, sillä 

se ei sovi yhteen taittoaikataulujen kanssa. Käytännössä me kuitenkin teemme myös ilta-

töitä tarpeen mukaan. Viikonloppupäivystyksistä Lauttakylä-lehdessä huolehtivat pää-

osin avustajat.

5.1.1 Toimittajien työ muutakin kuin kirjoittamista

”Ennen toimitustyön differentioitumiskehityksen alkua jokainen toimittaja osallistui kaik-

kiin toimitustehtäviin ja mikäli hänen seurattavakseen annettiin jokin erikoisala, se ei 

Monessa isommassa lehdessä toimitus työskentelee yhdessä isossa tilassa, ”mai-

semakonttorissa, mutta Lauttakylä-lehdessä kaikilla toimittajilla on oma työ-

huone.
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vapauttanut häntä muusta työstä. Sama käytäntö on voimassa pienten lehtien toimituk-

sissa nykyisinkin.”  Näin kirjoitti Esko Keränen vuonna 1984 (141) ja tämä pätee myös 

vuonna 2004. Paikallislehdessä ei ole varsinaisia erikoistoimittajia, vaan kaikki toimit-

tajat ovat tarpeen vaatiessa mm. uutistoimittajia, urheilutoimittajia, kulttuuritoimittajia, 

taloustoimittajia. Lauttakylä-lehden toimituksessa työskenteli tutkimuksenteon aikaan 

aluksi päätoimittaja, toimitussihteeri sekä kolme toimittajaa, joista yksi teki osittain myös 

Satakunnan Yrittäjä –lehteä. Hänen työaikansa jakaantui karkeasti arvioituna puoliksi 

Lauttakylä-lehden ja Satakunnan Yrittäjä –lehden kesken. Vuoden 2005 alusta tämä toi-

mittaja siirtyi kuitenkin kokonaan Lauttakylä-lehden toimitukseen. Kaikki toimittajat 

ideoivat juttuaiheita, kirjoittavat ja myös valokuvaavat. 

Vaikka kaikki toimittajat periaatteessa tekevät kaikkea, vastuualueita on jonkin verran 

myös jaettu. 

Yksi toimittajista (LL toimittaja 1) vastaa Huittisten kunnallisuutisoinnista, toinen (LL 

toimittaja 2) hoitaa Äetsän ja Vampulan kunnallisasiat. He tekevät joka lehteen myös ns. 

rutiinit eli toinen tekee 50 vuoden takaa –palstaa, toinen kirjoittaa päivyrin sekä päiväko-

tien ja koulujen ruokalistat. 

Tiistai 24.2. 16 – 17. Aloitan varsinaiset kirjoittamiset rutiineilla. Hekanit 

[Hekan kekan on osa päivyriä; palstalla kerrotaan yhden sanan selitys 
Huittisten murresanakirjasta] ja päivyrit on kirjoitettu varastoon, mutta 

nyt kirjoitan ruokalistan ja Naapurista [Naapurista –palstalla lainataan 
naapurikunnissa ilmestyvien paikallislehtien pääkirjoituksia] 

        (LL toimittaja 1)

Äetsän ja Vampulan kunnallisuutisoinnista vastaavan toimittajan (LL toimittaja 2) työ 

on suurelta osalta uutistoimittajan työtä. Hän seuraa käräjiä ja kirjoittaa suurimman osan 

poliisilta ja pelastuslaitoksilta tulevista uutisista. Hänen päivärutiineihinsa kuuluu mm. 

poliisin tiedotussivujen ja ns. onnettomuuslistan  eli Pronton seuranta internetissä. Esi-

merkiksi  työpäiväkirjaviikon keskiviikkona eli lehden taittopäivänä poliisiuutisia tuli 

useita, vaikka ensin näyttikin hiljaiselta.

Kesk. 25.2. töihin 7.45. Pronton, [ns. onnettomuuslista internetissä] stt:n 

ja poliisivujen lukaisu, toistaiseksi ei mitään kirjoitettavaa niistä. …8.15. 
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soitin kokemäelle käräjistä – ei huitt eikä vamp asioita. Vammalan käräjillä 

oli seitsemän pojan rikosvyyhti, sen setviminen puhelimessa plus kirjoitus 

kesti 10.30:een. Kirjoitan naiskaaharin sakot, soitan kok. poliisille; vamp 

[Vampulan] palosta ei uutta, ja poliisi oli pyytänyt, ettei Maine aikaisin 

kerro palon olleen tahallaan sytytetty. Automurtoja ollut Huittisissa yöllä, 

pitää soittaa tunnin päästä uudestaan. Vammalan poliisilta saan puheli-

mitse kahviomurron ja törkeän ratin. …soitan kok [Kokemäen] poliisille ja 

saan kaksi automurtoa plus yhden autokaupasta tehdyn murron, soitan hui 

[Huittisten] poliisin kännykkään, oliko yöllä enemmän kuin kaksi automur-

toa, oli kaksi lisää. Kirjoitin.

        (LL toimittaja 2)

Tämä päiväkirjanote kertoo, että toisina päivinä kuluu paljon aikaa puhelimessa uutisia 

metsästäessä. Paitsi rikosuutisten, myös kunnallisasioiden seuraaminen lohkaisee ison 

osan työajasta. Joka viikko kunnissa kokoontuu useita luottamuselimiä, joiden päätökset 

pitää kysyä ja kirjoittaa uutisiksi. 

Aina ei pelkkä lyhyt uutisointi riitä, vaan aihetta pitää syventää esimerkiksi haastatte-

luilla. Näin tapahtui mm. helmikuussa 2004,  kun Huittisiin valittiin sekä uusi musiik-

kiopiston rehtori että kansalaisopiston rehtori. Toimittaja päätti laajentaa valintauutisen 

kummankin rehtorin haastatteluksi ja saada heistä myös kuvat lehden seuraavaan nume-

roon.

Keskiviikko 25.2. 9 – 10 …tavoittelen musiikkiopiston vastavalittua rehto-

ria, ehtii puhua vartin päästä. Kirjoitan, soitan uudelleen.

10 –11 rehtoripuhelu jatkuu, sotainvalidien sihteeri joutuu odottamaan 

hetken, sitten vastaanotan kokoustietoja. Kirjoitan rehtorijutun.

11 – 12 tulisesti syömässä, paluumatkalla haen sarille [toimitussihteeri] 

ruokaa kaupasta. Spostiin on tullut tilaamani kuva musoprehtorista. Ville 

Vallattoman näköinen tyyppi. Pyytää lähettämään jutun, lähetän.

12 – 13 tavoitan kansalaisopiston rehtoriksi valitun, ei ehdi puhumaan, 

tehdään sovinnolla tärskyt perjantaille.

        (LL toimittaja 1)

Kummankin edellä mainitun toimittajan kuvaukset kertovat hyvin tyypillisistä päivistä 

toimituksessa. Poliisi-, käräjä- ja kunnallisuutisten rinnalla toimittajat tekevät kuitenkin 

myös muita juttuja, käyvät mm. tapahtumissa ja tiedotustilaisuuksissa. Omasta kokemuk-

sestani tiedän, että työt eivät koskaan  kulje siististä peräkkäin, vaan toimituksessa teh-
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dään koko ajan useita asioita yhtä aikaa; tietoja hankitaan eri juttuihin ja niitä kirjoitetaan 

limittäin. 

Avustajien juttujen poimiminen sähköpostista ja niiden käsitteleminen on pääsiassa toi-

mitussihteerin työtä, mutta myös toimittajat tekevät sitä tarpeen vaatiessa. Varsinkin tait-

topäivinä toimittajien apua tarvitaan, jotta toimitussihteeri ehtii keskittyä enemmän tait-

tamiseen. Maanantaina 23.2. toinen toimittajista kirjoittaa työpäiväkirjaansa näin: 

9 – 10 sähköpostitse tulleiden juttujen käsittelyä, pääosin maunon [lehden 
vakituinen avustaja Vampulassa] tuotoksia. Välillä kuvakoneelle tekemässä 

maunon kuville alkuvalmisteluja.

10 – 11 edelleen sähköpostien käsittelyä. Uskomaton aika menee vaikka 

siihen kun hiihdon junior/seuracupin ”miljoona” tulosta on kirjoitettu niin 

päin, että sukunimi ensin ja etunimi sitten vasta. Vasta kaikki käännettyäni 

tajuan, että useimmissa tapauksissa etunimi olisi lyhyempi kirjoittaa uudel-

leen kuin sukunimi, ehätin kuitenkin jo tehdä ”väärinpäin”.

        (LL toimittaja 1)

Paikallislehdessä toimittajat ovat monen toimen sekatyöläisiä; varsinainen journalistinen 

työ, aineiston hankinta ja juttujen kirjoittaminen on vain osa työnkuvaa. Toimittajat ovat 

myös valokuvaajia, juttujen oikolukijoita ja editoijia

Kolmas toimittaja, joka tutkielmaa aloittaessani työskenteli puoliksi Lauttakylä-lehdessä, 

puoliksi Satakunnan Yrittäjä –lehdessä, vastaa myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvän 

Tunturilatu-lehden aineiston kokoamisesta ja taitosta. Esimerkiksi kevään 2004 aikana 

suuri osa hänen työpanoksestaan meni erilaisten asiakaslehtien tekemiseen. 

Lauttakylä-lehteen kirjoittaessaan hän oli mukana tiistain ja torstain palavereissa ja teki 

tietyn määrän juttuja. Toimituksen arkeen hän ei osallistunut samalla tavalla kuin muut. 

Hänen työnkuvansa muistuttikin enemmän avustajien työnkuvaa; hän teki itsenäisesti 

jutut sovittuihin lehtiin, muttei muuten ollut mukana toimituksen työskentelyssä, esimer-

kiksi sähköpostien ”perkaamiseen” ja avustajien juttujen käsittelyyn hän ei osallistunut. 

Siten hän oli eräällä tavalla ”irrallaan” toimituksesta; yksi syy, eikä ollenkaan vähäisin, 

tähän oli se, että hänen työhuoneensa ei ollut Lauttakylä-lehden toimituksessa vaan naa-

puritalossa, Satakunnan Yrittäjän toimituksessa.

Vuoden 2005 alusta tämä toimittaja siirtyi kuitenkin kokonaan Lauttakylä-lehteen, myös 
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fyysisesti, ja on nyt samalla tavalla mukana toimituksen työskentelyssä kuin muutkin toi-

mittajat. Hän myös avustaa tarvittaessa taitossa.

5.1.2 Toimitussihteerillä monta rautaa tulessa

Suomessa sanomalehtien toimituksiin nimitettiin ensimmäiset toimitussihteerit jo 

1880-luvulla, jolloin lehtiin alkoi muodostua useamman toimittajan toimituskuntia. Maa-

seutulehdissä toimitussihteerit yleistyivät 1900-luvun alkuvuosikymmeninä ja heidän 

asemansa korostui 1920-luvulta alkaen (Keränen 1984, 116 – 117).

Toimitussihteeristä tuli vähitellen koko toimituksen keskeisin henkilö. Hän jakoi toimit-

tajille tehtävät ja käsitteli valmiit jutut. Toimitussihteeri myös päätti, mitä lehteen laitet-

tiin ja mitä ei. Tarvittaessa toimitussihteeri oli päätoimittajan sijainen, piti yhteyttä kir-

jeenvaihtajiin, kävi läpi toimituksen postin, koulutti toimitusharjoittelijoita ja johti iltai-

sin myös latomon työskentelyä. Toimitussihteeri vastasi myös lehden ulkoasusta; valitsi 

kirjoitusten typografi an ja sijoitti lehteen kuvat eli huolehti lehden taitosta. (emt. 117). 

Valtaosa Keräsen kuvailemista toimitussihteerin tehtävistä pitää edelleen paikkansa. Laut-

takylä-lehdessäkin toimitussihteerillä on merkittävä rooli. Hänen käsiensä läpi kulkee 

kaikki lehteen menevä toimituksellinen materiaali ja hän toimii myös linkkinä toimituk-

sen ja ilmoitusosaston välillä. Toimitussihteeri vastaa lehden ulkoasusta, taittaa lehden, 

käsittelee pääosan sekä omien toimittajien että avustajien tekemistä jutuista, ja kirjoittaa 

myös itse juttuja sen verran kuin ehtii, käytännössä jotakin melkein joka lehteen. 

Toimitussihteerin kiireisimpiä päiviä ovat taittopäivät maanantai ja torstai. Maanantaina 

lehden sivujen pitäisi olla Pirkanmaan Lehtipainossa Tampereella kello 16, joten taitto-

aikataulu on tiukka. Keskiviikkona sivujen on oltava painossa vasta kello 20, jolloin jut-

tujen kirjoittamiseen ja lehden taittamiseen on aikaa iltaan asti. Tiistain lehden taittoa 

toimitussihteeri valmistelee torstaista lähtien, mutta suurin urakka jää kuitenkin maanan-

taille, jolloin viimeiset jutut mm. viikonlopun tapahtumista valmistuvat. Torstain lehden 

taiton valmisteluun on vähemmän aikaa; työ alkaa välittömästi tiistaiaamun palaverin jäl-

keen.

Taittopäivän aamuna toimittajat vievät toimitussihteerille juttulistansa, joihin he ovat 
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merkinneet seuraavaan lehteen tekemänsä jutut ja montako kuvaa mihinkin juttuun on 

tarjolla. Mikäli jutun on ehdottomasti oltava seuraavassa lehdessä, siitä merkitään toimi-

tussihteerille muistutus juttulistaan.

Taittopäivinä ilmoitusosaston taittaja laittaa sivuille tekstisivujen sekä lehden loppupään 

ilmoitukset, joita Lauttakylä-lehdessä kutsutaan tj- eli tekstin jälkeen tuleviksi ilmoituk-

siksi. Kaiken muun taittaa toimitussihteeri. Toimitussihteerin työ on kilpajuoksua kellon 

kanssa, sillä taiton kanssa limittäin hän lukee ja editoi omien toimittajien juttuja sekä säh-

köpostilla tulleita avustajien juttuja. Juttujen käsittelyssä toimittajat tosin usein auttavat, 

kun ovat saaneet omat juttunsa kirjoitettua.

Toimitussihteeri alkaa ensin sijoitella juttuja niille sivuille, joille ei tule ilmoituksia. 

Ilmoitusten ja juttujen yhteisiä sivuja hän pääsee tekemään sitä mukaa, kun ilmoitus-

osasto on saanut oman materiaalinsa paikoilleen. Usein tulee tilanteita, että taitto toimi-

Lauttakylä-lehden taittaa pääasiassa toimitussihteeri omassa työhuoneessaan, mitään superdeskejä ei pai-

kallislehtien toimituksissa yleensä ole.
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tuksessa seisoo, kun jonkin ilmoituksen valmistumista vielä odotetaan eikä sen tarkka 

koko ole etukäteen selvillä. Tyypillistä on, että toimitussihteeri joutuu odottelemaan, 

ja saa sitten kerralla monta sivua tehtäväksi iltapäivän puolella, jolloin tulee jo todella 

kiire.

Kaikki toimittajat kuvittavat juttunsa itse ja kuvien purkaminen digitaalikameroista on 

myös jokaisen tehtävä itse. Toimittajat merkitsevät intranetissa olevaan kuvalistaan kuvan 

nimen, palstakoon ja muut mahdolliset toiveet kuvankäsittelijälle, sekä sen, mihin lehteen 

kuva tulee. Näin kuvankäsittelijä tietää mitä tehdä. Kuvankäsittely on keskitetty yhdelle 

ammattilaiselle, joka vastaa sekä Lauttakylä-lehden että Satakunnan Yrittäjä -lehden ja 

myös ilmoituksiin tulevien kuvien käsittelystä. Kun kuvankäsittelyssä on ruuhkaa, toimi-

tussihteeri voi joutua odottelemaan myös kuvia. Jotta työ kuitenkin etenisi, hän yleensä 

taittaa ns. näyttökuvilla ja vaihtaa valmiit kuvat oikeille paikoilleen sitä mukaa kun ne 

valmistuvat.

Merja Helle (2000, 81)on todennut, että vain osa uutistoimituksen työstä sopii perintei-

seen kuvaan journalismista eli kuvaan yksittäisestä toimittajasta kirjoittamassa uutisjut-

tuja. Journalismi on pikemminkin osa koko toimintajärjestelmää. Se on myös yhteistoi-

minnallinen työprosessi, johon kuuluu neuvottelua erilaisten toimijoiden kanssa. Näitä 

toimijoita ovat mm. omistajat, johtajat, toiset journalistit, tuotanto-osasto, painohenkilö-

kunta sekä myös mainostajat ja lukijat.

Helle on tutkinut ja ollut mukana kehittämässä journalistisia työkäytäntöjä Helsingin 

Sanomien kotimaan toimituksessa. Samat asiat pätevät kuitenkin myös Lauttakylä-leh-

den, Radio Westin ja Satakunnan Yrittäjä –lehden toimituksissa; niissäkin journalismi on 

mitä suuremmassa määrin osa kunkin välineen toimintajärjestelmää. Journalismin teke-

minen on toimittajien päätehtävä, mutta tätä tehtävää ei voi tehdä olematta koko ajan vuo-

rovaikutuksessa muun henkilökunnan, lukijoiden ja kuuntelijoiden sekä erilaisten sidos-

ryhmien kanssa. 

Tätä vuorovaikutusta kuvaa ote toimitussihteerin päiväkirjasta. Hän ei voi koskaan kes-

kittyä pelkkään taittotyöhön, vaan siinä sivussa on hoidettava monia muitakin asioita. 

On mm. neuvoteltava toimittajien kanssa juttujen valmistumisesta, kuvankäsittelijöiden 

kanssa tehtävistä kuvista ja asiakkaiden kanssa milloin mistäkin. 
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Ma. 9 – 10 sähköpostien lukemista ja sivupohjien tekoa. Kävin katsomassa 

viime hetken tilanteen ilmoitusten osalta tiistain lehteen. Sähköpostista 

yhden jutun käsittelyä. Asiakas kävi kysymässä, saako laskiaisriehasta 

juttua lehteen. Sovimme, että torstaiseen.

10 – 11 Juttujen taittoa sivulle. Markon [freelancer, joka tekee säännöl-
lisesti juttuja Lauttakylä-lehteen ja on mm. lomantuuraaja] kanssa kat-

soimme loppuun asti kahden jutun taitot. Viestin Timon [kuvankäsittelijä] 
kanssa lehteen tulevista kuvista. Viestin Minnan kanssa [toimittaja] kanssa, 

mitä juttuja hän käsittelee sähköpostista. 

        (LL toimitussihteeri)

Lähes joka lehteen toimitussihteeri kuitenkin  kirjoittaa myös juttuja ja 

aina niitä ei saa valmiiksi ennen taittopäivää. Taitto ja kirjoitustyö on 

sovitettava yhteen.

Ke klo 9.20 Oman jutun kirjoittamiseen. pientä häsää koko ajan, mutta 

juttu valmistui 11.30.

11.35. Syömään

11.50 aloitin taiton. Puurtamista klo 14 asti, sitten kahville ja maailmaa 

parantamaan vartiksi.

14.15 takaisin taiton pariin, välillä joku soitti, yhdistin muualle. Maikku 

[päätoimittaja] auttoi parin sivun kanssa. Neljältä jäin yksinäni jatkamaan 

loppuun asti. Tänään ei mikään pätkä tuntunut sopivan paikkaansa, vaan 

taitto oli yhtä vääntämistä.

        (LL toimitussihteeri)

Lehden kulloinenkin sivumäärä päätetään ilmoitusmäärän mukaan, toimitussihteeri pitää 

siten tiivistä yhteyttä myös ilmoitusosastoon, erityisesti ilmoitusten taittajaan.

Paitsi taittopäivät, myös lehden ilmestymispäivät tiistai ja torstai ovat toimituksen työs-

kentelyssä tärkeitä päiviä. Tiistaisin ja torstaisin pidetään toimituksen palaveri, jossa 

ensin katsotaan läpi oman lehden tuore numero. Toimitussihteeri leikkaa siitä ilmoitukset, 

puffi t ja kaiken muun sellaisen, josta voi olla jutuntekoa ajatellen hyötyä. 

Seuraavan lehden suunnittelu lähtee sivumäärän arvioinnista. Toimitussihteeri piirtää tule-

vasta lehdestä sheeman, jossa hän arvioi jutuille ja ilmoituksille tarvittavan tilan ja niiden 

perusteella myös sivumäärän. Sivumäärää ei aina voida lyödä lukkoon vielä tiistaina tai 

torstaina, mutta alustava tieto ilmoitusmääristä toimituksella noina päivinä jo on. Mielessä 

on kuitenkin koko ajan pidettävä se mahdollisuus, että tilanne voi muuttua paljonkin. 
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Palaverissa toimitussihteeri kirjaa työlistaan jutut, jotka jäivät yli edellisestä lehdestä, 

jutut, jotka on saatava ehdottomasti seuraavaan numeroon ja jutut, jotka vielä voivat 

odottaa. Sekä tietysti ne jutut, joita seuraavaan numeroon lähdetään tekemään. Kuusis-

ton ja Sirkkusen (1999, 20) kuvaileman toimitusprosessin mukaan toimitukset saavat 

aiheensa viestimiä ja virallisia lähteitä seuraamalla, toimituksen omista ideoista sekä läh-

teiden tuottamista aiheista. Näin tietysti tapahtuu Lauttakylä-lehdessäkin. Iso osa lehden 

uutissisällöstä syntyy mm. kuntien ja seurakuntien tapahtumia, asioiden valmistelua ja 

päätöksentekoa seuraamalla. Joka numeron kohdalla tavoitteena on, että sisältö olisi 

mahdollisimman monipuolinen.

Kunnallisuutisointia hoitavat toimittajat (LL 1 ja LL 2) kertovat, mitä kokouksia kun-

nissa kuluvalla viikolla on ja onko esityslistoilta saatavissa vain pieniä uutispätkiä vai 

löytyykö aineksia isompiin, kuvallisiin juttuihin. Toimitussihteeri tarkistaa päivyriin kir-

jatut menot, tulevat tiedotustilaisuudet, lukijoilta tulleet juttuvinkit sekä merkkipäivälis-

tat. Yhdessä sovitaan, kuka minkäkin asian hoitaa. Jutuista keskustellaan toisinaan aika 

pitkäänkin ja pohditaan yhdessä, keitä haastatellaan, mikä on jutun näkökulma ja mistä 

parhaiten saisi lisätietoja. 

Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu myös työvuorolistojen tekeminen. Samoin yhteyden-

pito avustajiin ja heidän työnjakonsa yhdessä päätoimittajan kanssa. Lomieni aikana toi-

mitussihteeri on myös päätoimittajan sijainen ja vastaa koko toimituksesta.

5.1.3 Päätoimittajalla kokonaisvastuu

Toimitusorganisaation ainoa lailla määrätty työntekijä on päätoimittaja. Hän on juridi-

sesti vastuussa kaikesta, mitä lehdessä julkaistaan, olipa kyse sitten tekstistä, kuvista tai 

ilmoituksista. Pienissä lehdissä päätoimittaja joutuu myös osallistumaan kaikkeen toimi-

tustyöhön (Keränen 1984, 113 –114).

Toimitustyön lisäksi päätoimittajalla on myös paljon muita tehtäviä. Journalisti-lehti kysyi 

80-vuotisjuhlanumeronsa juttua varten noin 30 päätoimittajalta miten heidän työpäivänsä 

jakaantuu eri tehtävien kesken. Kuinka paljon aikaa kuluu itse journalistisen työprosessin 

hoitamiseen, mikä kaikkeen muuhun. Päätoimittajat totesivat, että jakoa on vaikea tehdä, 
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sillä journalismi, yhteiskuntasuhteiden hoitaminen, sidosryhmäkontaktit, näkyminen ja 

small talk kulkevat limittäin ja lomittain (Kupari, 2004). Tämän voin minäkin allekirjoit-

taa, sillä paikallislehdessäkin päätoimittaja joutuu hoitamaan monia asioita sananmukaisesti 

limittäin ja lomittain. Olenkin  poiminut työpäiväkirjastani tähän poikkeuksellisen pitkän 

sitaatin, koska se kuvaa erittäin hyvin paikallislehden päätoimittajan arkea. Se ei ole vain 

asioiden suunnittelua, organisointia ja johtamista, vaan voi olla melkein mitä tahansa. Pie-

nessä lehdessä päätoimittaja tekee usein sitä, mikä kulloinkin eteen tulee.

Maanantai 23.2.

9.40 – 10.00 Purin kuvat avustajan kamerasta ja päivitin juttulistani 

toimitussihteeriä varten. Tarja [ilmoitusten valmistaja]  ilmoitusosastolta 

ilmoitti, että puolilta päivin tulee Kaatuneitten omaisten paikallisosaston 

väki kokoushuoneeseen palaveeraamaan. Talo tarjoaa pullat ja tarvit-

taisiin joku sanomaan muutama sana. Lupasin, vaikka onkin kiireinen 

taittopäivä.

10.00 – 11.00 Kuvien purkua kamerasta. Kesäteatterijutun kirjoittaminen, 

joka keskeytyy monta kertaa. Musiikkiopistolta soitetaan ja pyydetään 

jutuntekoon torstaina, kun opettajat käyvät päiväkodeissa esittelemässä 

soittimia ja musiikkiopistoa. Lupaan, että joku on paikalla. Minna poikkesi 

kysymään, lähdenkö kaupungintalolle syömään. Omat eväät mukana, joten 

lounaspaikka on kahvihuone.

Sirpa kävi kertomassa, että on sopinut Ilpo Taipaleen kanssa jutunteosta. 

Taipale on saanut jonkun sävellyksensä jonkun Josen levylle. Hevosistakin 

voisi kuulemma kirjoittaa.

11.00 – 11.30. Pikainen lounas kahvihuoneessa, jossa myös muuta väkeä. 

Puhuttiin tulevista jutuista ja työterveyshuollosta.

11.30 – 12.15. Kaatuneitten omaisten paikallisosaston väkeä alkoi saapua 

kokoukseen. Sovittu oli 15 – 20 henkeä, mutta tuli 30. Pieni kokoustilamme 

pullisteli, tuoleja kannettiin lisää. Pikainen tervetulotoivotus ja takaisin 

lehdentekoon.

12.15 – 13.00 Nopea kuvauskeikka; lukijan sana –palstalle tarvittiin kuva 

ovenavauksesta kadun varrella. Minnan kanssa hoidimme homman var-

tissa. Takaisin toimitukseen ja huomisen lehden juttujen lukua. Mietin, 

mistä ihmeestä taas tekisin pääkirjoituksen, jota toimitussihteeri jo odottaa 

sivulle. Ehkä käsityöyrittäjien uudesta verkostosta.

13.00 – 14.15. Kahvimukillinen koneen viereen. Kahvinhakureissulla soit-

taa vanhustyönjohtaja ja pyytää tekemään  juttua vanhusneuvostosta. 

Sovimme sen maaliskuun toiselle viikolle. Sitten pääkirjoitusta tekemään. 

Kaatuneitten omaisten väki tekee lähtöä ja käy kiittelemässä, ajatus kat-

keaa eikä tahdo jatkua millään. Lopulta pääkirjoitus kuitenkin valmistuu. 

Omasta mielestä taas liian kevyt, mutta parempaan en nyt pysty.

         (LL päätoimittaja)
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Päätoimittajana minulla on tietysti ensisijaisesti vastuu Lauttakylä-lehden journalistisesta 

sisällöstä ja sen kehittämisestä sekä toimituksen työnjohdosta. Pauliina Penttilä (2001) on 

tutkinut pro gradussaan pienten 7-päiväisten sanomalehtien uutis- ja toimituspäälliköiden 

roolia. Penttilän mukaan päivän töiden jakaminen kuuluu em. lehdissä uutispäällikön teh-

täviin, mutta työnjakoa ei tehdä käskemällä, vaan juttujen aiheet jaetaan toimittajien kiin-

nostuksen, perehtyneisyyden ja työtilanteen mukaan. Näin tapahtuu myös Lauttakylä-

lehdessä; työn johtaminen on mielestäni ennen kaikkea kokonaisuuden suunnittelua ja 

töiden jakamista siten, että kaikkien ääni toimituksessa tulee kuulluksi. Tämä on tietenkin 

oma tavoitteeni päätoimittajana, mutten tietenkään voi olla varma, kokevatko toimittajat 

asian toteutuvan näin.

Pienessä paikallislehdessä päätoimittaja ei kuitenkaan ole vain johtaja, joka johtaa toimi-

tuksen työskentelyä. Iso osa työstäni kuluukin käytännön toimitustyössä eli juttujen kir-

joittamisessa. Kirjoitan joka lehteen paitsi pääkirjoituksen, myös niin monta juttua kuin 

ehdin. Kun saan kirjoitustyöni taittopäivinä tehtyä, autan toimitussihteeriä juttujen käsit-

telyssä ja taitossa. Yleensä ehdin taittaa sivun tai kaksi toimitussihteerin tekemien suun-

nitelmien mukaan. Kun toimitussihteeri on lomalla, olen yleensä taittanut koko lehden 

yksin. Vuoden 2005 alusta tilanne helpottui, sillä Lauttakylä-lehteen saatu kolmas toimit-

taja pystyy myös taittamaan.  Kun toimitus kuitenkin on pieni, on päätoimittajankin osal-

listuttava joka lehden sivujen täyttymiseen, ja  kehitys- ja suunnittelutyölle jää valitetta-

van vähän aikaa. 

Työhöni kuuluvat myös ne edellä mainitut sidosryhmäkontaktit sekä yhteiskuntasuhtei-

den hoitaminen ja näkyminen, mikä paikallistasolla tarkoittaa mm. erilaisiin tilaisuuk-

siin ja tapahtumiin osallistumista. Suhteita hoidetaan paitsi toimituksessa työaikana, yhtä 

lailla vaikkapa ruokakaupassa kun ihmisiä tavataan.

Yhä suurempi osa työstäni kuluu nykyisin myös erilaisissa palavereissa mm. lehden 

markkinointiväen ja asiakkaiden kanssa. Luonani käy lukijoita kertomassa toiveitaan, 

juttuvinkkejä tai antamassa palautetta. Kaikki nämä edellyttävät yleensä jonkinlaista rea-

gointia, esimerkiksi jonkin tulevan tapahtuman merkitsemistä sekä Lauttakylä-lehden 

omaan riippukansiopäivyriin että toimitusten yhteiseen, intrassa olevaan päivyriin. Tai 

jutun delegoimista jollekin toimittajista.
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Paljon aikaa menee myös erilaisiin keskusteluihin toimittajien kanssa. He poikkeavat 

huoneessani tai minä poikkean heidän luonaan useita kertoja päivässä. Näin pysyn ajan 

tasalla toimituksen tapahtumista ja tiedän, miten jutut edistyvät, meneekö joku juttu 

kokonaan pieleen, mitä on keksitty tilalle jne. Yhdessä pohditaan milloin mitäkin. Näitä 

keskusteluja ja yhteisiä fi losofointejakin pidän erittäin tärkeänä. 

Toimitussihteerin kanssa huolehdin myös yhteydenpidosta avustajiin ja työtehtävien sopi-

misesta heidän kanssaan. Avustajien palkkioiden maksatus kuuluu myös päätoimittajan 

tehtäviin.

Vuoden 2004 alusta olen ollut myös Radio Westin päätoimittaja, joten osa ajasta kuluu 

radiotoimituksen työskentelyn johtamiseen, juttuaiheiden ja uusien ohjelmien ideoimi-

seen. Ja kun toimitukset sijaitsevan eri rakennuksissa, aikaa menee myös kahden toimi-

tuksen väliä kulkiessa. Suuri apu on ollut intrassa olevasta messenger-ohjelmasta, jonka 

avulla voin keskustella myös radion toimittajien kanssa reaaliajassa milloin tahansa. 

5.1.4 Avustajat Lauttakylä-lehdessä

Lauttakylä-lehdessä on melko iso joukko avustajia, jotka kirjoittavat lehteen säännölli-

sesti. Vampulassa lehdellä on ollut jo vuosia vakituinen avustaja, joka tekee itsenäisesti 

juttuja mm urheilusta ja erilaisista tapahtumista. Muista jutuista sovitaan etukäteen toimi-

tussihteerin tai päätoimittajan kanssa. Tämä avustaja välittää myös vampulalaisten ilmoi-

tuksia lehteen eli on paikallislehden yhdyshenkilö kotipaikkakunnallaan. Hän on myös 

ainut avustaja, jonka puhelinnumero löytyy lehden mediatiedoista.

Valtaosa muista avustajista tekee urheilujuttuja ja pääosa urheilusta tuleekin Lautakylä-

lehteen avustajilta. Ainoastaan urheilijoiden haastattelut ja eri kausien avausjutut tekee 

useimmiten oma toimitus.

Tärkeä avustajaryhmä on myös nuoret, joiden kanssa Lauttakylä-lehti on tehnyt yhteis-

työtä vuosia. Tällä hetkellä viikonloppupäivystykset hoidetaan nuorten avustajien voimin. 

He käyvät tapahtumissa, kirjoittavat jutut ja valokuvaavat. Hyöty on molemminpuolinen; 

nuoret saavat alalta haluamaansa työkokemusta ja lehti saa sivuilleen juttuja, jotka on 
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useimmiten tehty eri näkökulmasta kuin rutinoitunut oma väki tekisi. Nuorten avustajien 

avulla lehti toivoo houkuttelevansa myös uusia, nuoria lukijoita.

Avustajaringin pyörittäminen vie pääosin päätoimittajan ja toimitussihteerin aikaa, sillä 

ulkopuolelta tulevat jutut on editoitava painokuntoon, kuvat valittava ja laitettava käsitel-

täväksi. Tarpeen mukaan avustajien juttuja käsittelevät myös toimittajat. Pienelle toimi-

tukselle avustajien merkitys on suuri; ilman heitä jäisi moni juttu tekemättä. 

5.2 Työprosessi ja työnjako Satakunnan Yrittäjä –lehdessä

Satakunnan Yrittäjä –lehden organisaatio on hyvin yksinkertainen, sillä päätoimisia työn-

tekijöitä on vain kaksi, päätoimittaja ja ilmoitusmyyjä. Kuten edellä olen todennut, osa-

aikaisesti päätoimittajan apuna oli yksi Lauttakylä-lehden toimittajista vuoteen 2005 

saakka. Vakinaisen ilmoitusmyyjän lisäksi ilmoituksia myy myös kaksi itsenäistä yrittä-

jää, jotka eivät ole Huittisen Sanomalehti Oy:n palkkalistoilla.

5.2.1 Avainasemassa päätoimittaja

Satakunnan Yrittäjä –lehden päätoimittaja  vastaa lehden sisällöstä, tekee suurimman 

osan jutuista ja myös taittaa lehden. Tutkimukseni teon alkuaikoina päätoimittajan apuna 

oli yksi Lauttakylä-lehden toimittajista ja tarvittaessa myös yksi freelancer-toimittaja.

Satakunnan Yrittäjä ilmestyy yhdeksän kertaa vuodessa. Sen tekemisen lisäksi päätoi-

mittajan tehtäviin kuului tutkielmanteon alkuvaiheessa Satakunnan Yrittäjä -yhdistyksen 

jäsenlehti Aktiivin kokoaminen. Hän poimi Aktiiviin tulevan valmiin materiaalin yrittä-

jäjärjestön sivuilta, valitsi ja käsitteli seuraavaan numeroon tulevat jutut ja taittoi lehden. 

Päätoimittajan arvion mukaan tähän työhön kului noin kaksi työpäivää kuukaudessa 

(Laine 2004). Vuonna 2004 Aktiivin kokoaminen siirrettiin Mainostoimisto Huiman teh-

täväksi, joten päätoimittajan aikaa vapautui lisää yrittäjälehden tekemiseen.

Satakunnan Yrittäjä -lehden tekeminen on nelivaiheinen prosessi, johon kuuluu juttuai-

heitten ideoiminen, aineiston hankinta, juttujen kirjoittaminen sekä lehden taittaminen. 
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Lehden sisällön eli juttuaiheet ideoi pääasiassa päätoimittaja, aikaisemmin lehtien yhtei-

sen toimittajan kanssa, nykyisin yksin. Toisinaan keskustelussa ovat mukana myös Huit-

tisten Sanomalehti Oy:n toimitusjohtaja sekä Satakunnan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja. 

Viimeksi mainittu tuo lehdentekijöille järjestön toiveita esimerkiksi jonkin ajankohtaisen 

asian käsittelystä lehden seuraavassa numerossa. 

Kun juttuaiheet on valittu, alkaa aineiston hankinta. Koska lehden ilmestymisaluetta on 

koko Satakunta, vievät juttukeikat melko lailla aikaa, sillä matka toimituksesta Huittisista 

esimerkiksi maakunnan toiselle laidalle on pitkä. Päätoimittajan mukaan aineiston han-

kinta onkin melko raskas prosessi. Outojen paikkojen etsiminen ja useamman haastatte-

lun tekeminen peräkkäin vie voimia, varsinkin kun osa juttuaiheista koskettelee aika vai-

keita tai entuudestaan tuntemattomia asioita (Laine, 2004).

Työpäiväkirjaviikko oli Satakunnan Yrittäjä –lehden päätoimittajalle pääasiassa juttujen 

kirjoitusviikko. Aineisto oli koottu, mutta juttuja hän ei ollut heti keikkojen jälkeen ehti-

nyt kirjoittaa. Loppuviikkoon ajoittui myös lehden taittaminen. Seuraava päiväkirjanote 

kuvaa hyvin hänen tunnelmiaan.

Tiistai.

Flunssa valvottanut yön ja päätin jäädä kotiin etätöihin, kun materiaalia 

oli mukana.

8.30 aloitin kirjoittamalla juttua noormarkkulaisesta it-teknologiayritys 

Bitboys Oy:stä. Jälleen kerran totesin, että vaatii melkoisesti ponnistelua, 

jotta ymmärtäisi, mitä nämä eri alojen gurut puhuvat ja tekevät. Yhtiön 

päätuote on kahden neliömillin grafi ikkaprosessori. Jälleen kerran muistin 

myös, että jutut pitäisi kirjoittaa heti keikan jälkeen. Olisi paljon helpom-

paa. Tämäkin haastattelu oli edellisviikon satoa. Usein vain on niin, ettei 

millään jaksa, kun on ollut maakunnassa tuntitolkulla ja ajanut satoja 

kilometrejä autoa.

       (SY päätoimittaja)

Lehdentekoon kuuluu erilaisissa tiedotustilaisuuksissa käyminen muiden juttukeikkojen 

lomassa. Päätoimittajan arkea on myös yhteydenpito ilmoitusmyyjiin sekä ilmoitusten 

valmistukseen. Satakunnan Yrittäjän ilmoitukset valmistetaan Lauttakylä-lehden ilmoi-

tusosastolla ja päätoimittaja tarkistaa tilanteen säännöllisesti, sillä sen perusteella mää-

räytyy seuraavan numeron sivumäärä. 
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 Keskiviikko

Piti lähteä aamulla Poriin Prizztechin infoon, jossa käsiteltiin osaamisen-

siirtoa Satakunnassa. Sen verran huono olo, että lähdin Huittisiin [päätoi-
mittaja asuu Eurassa] ja pyysin Porista aineistot.

8.30 Sähköpostit. Pikapalaveri tilanteesta, mitä on tehty, riittääkö aineisto, 

mikä on ilmoitustilanne, mitä sivumäärää lähdetään tekemään. Bobbyn 

juttu valmiiksi ja luettavaksi haastatellulle. Samoin Bitboys jutun tsekkaus 

ja luettavaksi. 

        (SY päätoimittaja)

Taittoa Yrittäjä-lehden päätoimittaja ryhtyi työpäiväkirjaviikolla valmistelemaan keski-

viikkona mm. siivoamalla sivupohjista pois vanhoja aineistoja ja merkitsemällä oikeita 

päivämääriä jne. Vasta torstaina hän pääsi aloittelemaan varsinaista taittoa, mutta hoiteli 

siinä samalla myös monia muita asioita. Mm. vastasi Satakunnan Yrittäjien toimitusjohta-

jan taustaselvitykseen, jota tarvittiin kehityspalaverissa. Hän neuvotteli puhelimitse myös 

Satakunnan Yrittäjien yhteyspäällikön kanssa lehteen heidän taholtaan tulevasta mate-

riaalista. Yrittäjäjärjestöltä tulee lehteen mm. pääkirjoitus ja kolumni, muu aineisto on 

melko vähäistä. Pääosan lehden sisällöstä tekee toimitus. Työpäiväkirjaviikon torstain 

tunnelmia päätoimittaja kuvaa näin.

Ruokailun jälkeen käsittelen muualta tullutta juttuaineistoa taittovalmiiksi 

ja aloittelen samalla taittoa. Hahmottelen, miten aineisto suhtautuu suunni-

teltuun sivumäärään. Ilmoitusmäärä oletettua pienempi. Porista niukasti, 

jälleen. Alkuvuoden heikko kehitys vetää mielialaa alaspäin. Pikapalaveri 

Tapion [ilmoitusmyyjä] kanssa. Päätämme, että hän yrittää myydä puolta 

sivua Reima Countrylle. Homma lähtee vetämään ja onnistuu. Kello 17 

kotiin.

Kun toimitus on käytännössä yhden hengen toimitus eikä päätoimittajalla ole taitossa 

apua kuin satunnaisesti, kuluu taittoon yleensä useampi päivä. Hyvin tavallista on, että 

päätoimittaja tekee töitä myös lehden ilmestymistä edeltävänä viikonloppuna; Satakun-

nan Yrittäjän painopäivä on maanantai. Niin kävi myös työpäiväkirjaviikolla. Osa sivuista 

valmistui perjantaina, osan päätoimittaja taittoi sunnuntaina ennen talvilomalle lähtöään.

Perjantai

Aamu aika perinteisesti taittoa ”niska limassa” niin, että muistan vasta klo 12, että 

piti pitää päiväkirjaa. Taittaminen on sellaista sähellystä, kun pidetään yhteyttä moneen 

tahoon yhtä aikaa. Lehti kuitenkin koostuu pikkuhiljaa ja sivuja lähtee eteenpäin.

15 – 16 Info neuvotteluhuoneessa viime vuoden tilanteesta ja nykypäivästä. Ei jaksa 
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yhtään keskittyä eikä kiinnostua, kun keskeneräinen lehden taitto odottaa. Infon jälkeen 

töihin. S soittaa taas ja pyytää lisäaikaa. Annan sunnuntaihin. Taiton saan aika hyvään 

malliin. Noin kymmenen sivua on valmiina. Kello 18 kotiin.

Sunnuntai

18 – 21 Viimeistelen taittoa ja jätän S:lle [toimittaja] tilannetiedotuksen, 

jotta hän voi taittaa viimeiset sivut. Jään maanantaina nimittäin talvilo-

malle. Tuntuukin ihan mukavalta. Lomalle on kivoja suunnitelmia.

Maanantai

Ihan vielä ei pääse täysin irti töistä. Pari soittoa tulee vielä työpaikalta. 

Saan tekstariin tiedon, että lehti on valmis puoliltapäivin. Hyvä juttu, 

aikataulu piti.

        (SY päätoimittaja)

Myös Satakunnan Yrittäjän päätoimittajan työpäiväkirjasta käy hyvin ilmi, miten erilaisia 

asioita tehdään limittäin. Taittoa saa tuskin koskaan tehdä valmiiksi yhtä mittaa; puhelin-

soitot, jopa palaverit voivat keskeyttää työn. Joka päivä on siten sopeuduttava odottamat-

tomiin tilanteisiin ja joustettava niiden mukaan ja silti lehden on valmistuttava tietyssä 

aikataulussa.

5.2.2 Toimittaja sukkuloi kahdessa lehdessä

Kuten edellä kerroin, yksi Lauttakylä-lehden toimittajista teki vuoteen 2005 saakka osan 

kuukaudesta juttuja Satakunnan Yrittäjä –lehteen. Hän osallistui myös aiheitten ideoin-

tiin yhdessä päätoimittajan kanssa. Työpäiväkirjaviikolla hän kiersi ympäri Satakuntaa 

tekemässä juttuja. Koska matkat toimituksesta juttuaiheiden luo saattavat olla hyvinkin 

pitkiä, toimittaja pyrkii sopimaan samalle päivälle mahdollisimman monta haastattelua. 

Näin ei samalle suunnalle tarvitse lähteä useampana päivänä. 

Työpäiväkirjaviikon tiistai oli hyvin tyypillinen päivä Satakunnan Yrittäjän aineiston 

hankinnassa.

Tiistai 24.2.

klo 6.45 töihin

6.45 – 7.00 auton kaivamista lumesta ja sulattelua jäästä

7.00 matkalla päivän ensimmäiselle juttukeikalle Laviaan. Etsiskelyjen jäl-

keen oikea osoite löytyi ja haastatteluun päästiin käsiksi
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8.30 – 9.30 haastattelu AT:stä Satakunnan Yrittäjään. A on tuore kotipalve-

luyrittäjä

9.30 – 10.00 matkalla seuraavaan kohteeseen Kankaanpäähän

10.00 – 11.30 haastattelu Allpointista Satakunnan Yrittäjään. Allpoint val-

mistaa tyynyjä

11.30 – 12.00 matka seuraavaan kohteeseen Jämille

12.00 – 13.30 haastateltavana Reima Countryn elämysmatkailuyrittäjä

13.30 – 14.30 päivän viimeinen haastattelu Jämin Lumimaailmasta, haas-

tateltavana Pia Koskela

14.30 – 15.40 kuvaamassa vielä Luomahaaran luontoretkikohteessa. Upea 

korsu.

15.40 – 17.00 matkalla kotiin Jämiltä Ikaalisten kautta

        (LL+SY toimittaja)

Päivän aikana toimittaja teki neljä haastattelua, joiden kirjoittamisen hän pääsi aloitta-

maan seuraavana päivänä. Koko loppuviikkoa hän ei kuitenkaan voinut käyttää pelkäs-

tään kirjoittamiseen, sillä aikaa veivät mm. erilaiset palaverit. Toimittaja tekee myös asia-

kaslehtiä, joista käytiin työpäiväkirjaviikolla neuvotteluja.

Torstai

9.00 – 11.15 kirjoittamista, sähköposteja, puheluita eri yhteistyökump-

panien kanssa. Toimittajan työhöni mahtuu myös neuvotteluja asiakas-

lehdistä, joista yhdestä käytiin alustavaa palaveria niin asiakkaan kuin 

toimitusjohtajamme Jyrin kanssa.

11.15 – 12.00 murkinalla

12.00 – 13.30 kirjoittamista, puheluita, pieniä keskustelutuokioita

13.30 – 13.45 kaffeella

13.45 – 16.00 edelleen kirjoittelua, sanat eivät oikein ota asettuakseen 

peräkkäin.

16.00 – 16.15 palaveri Jyrin [toimitusjohtaja] kanssa yhdestä asiakasleh-

destä

16.15 kotiin

17.30 – 18.30 palaverissa Kokemäellä koskien toukokuun lopulla ilmesty-

vää asiakaslehteä

        (LL+SY toimittaja)

Kuten päiväkirja kertoo, toimittajan työ oli melkoista sukkuloimista Lauttakylä –lehden 

ja Satakunnan Yrittäjä –lehden välillä. Työ näissä lehdissä on sovitettava myös satunnais-

ten asiakaslehtien tekemiseen. Keväällä 2004 toimittajan työajasta iso osa kuluikin juuri 

asiakaslehtitehtävissä, sillä kesäkuun alkuun mennessä hän vastasi kokonaan yhden asia-
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kaslehden sisällöstä ja taittamisesta ja sen lisäksi juttujen tekemisestä kahteen muuhun 

asiakaslehteen.

5.3. Työprosessi ja työnjako Radio Westissä

Radio West on 

formaatt iradio, 

jonka jokaisesta 

vuorokaudesta ja 

jokaisesta tunnista 

on laadittu tarkka 

o h j e l m a k a r t t a  

(Liite 1)  Kartta on 

kaavio siitä, mitä 

ohjelmaa ja mil-

loin lähetetään.  

Westin ohjelma-

kartassa tietyt asiat 

toistuvat maanan-

taista perjantaihin 

samanlaisina; esi-

merkiksi STT:n uutisilla ja omilla paikallisuutisilla on vakiopaikkansa. 

Radio Westiä voisi kuvailla myös lähetysvirtaradioksi. Lähetysvirtaperiaatteella toimi-

vassa radiossa ei ole perinteisiä, erillisiä ohjelmia, vaan ohjelmisto koostuu esimerkiksi 

makasiinilähetyksessä musiikista ja lyhyistä puheosuuksista, jotka muodostavat nopeasti 

vaihtelevan lähetysjatkumon. Lähetysvirta on yleensä juontajavetoista suoraa lähetystä, 

mutta se voi sisältää myös lyhyitä tallennettuja osuuksia. Suoralta kuulostavat juonnot 

ja puhelinhaastattelut voidaan tehdä myös etukäteen digitaaliseen lähetysjärjestelmään, 

josta ne ajetaan ulos valesuorina (Kujala, Lahti, Tamminen 1998, 21).

Kujalan ym. (1998, 21) mukaan lähetysvirralla ja lyhyen muodon dramaturgialla pyritään 

tarjonnan monipuolisuuteen ja valitun kohdeyleisön palvelun tehokkuuteen. Lähetysvirta 

Radio Westin tuntiformaatti.
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uusiutuu lyhyissä jaksoissa, jolloin yhden ohjelmatunnin aikana kohdeyleisöä on mah-

dollista palvella monilla eri asioilla ja tavoilla. Kuuntelijan on helppo tulla lähetysvirta-

kanavalle milloin tahansa tuntematta tulleensa kesken ohjelman, sillä lähetys uusiutuu 

lyhyissä jaksoissa.

5.3.1 Toimittajat studiossa ja kentällä

Radio Westin työviikko alkaa maanantaiaamun palaverilla, johon osallistuu koko henki-

lökunta, niin toimitus, myynti kuin yhtiön toimitusjohtajakin. Palaverissa käydään läpi 

koko viikon ohjelmarakenne, joka myös kirjoitetaan näkyviin toimituksen seinällä ole-

vaan viikkotauluun. Palaverissa katsotaan tulevat tiedotustilaisuudet ja muut menot ja 

sovitaan, mitkä niistä hoidetaan. 

Myös avustajilta tulevat ohjelmat merkitään viikkotauluun. Päätoimittajana tuon myös 

Lauttakylä-lehden kuulumiset radion palaveriin, kerron esimerkiksi tulevista teemanu-

meroista ja tulevan viikon juttukeikoista. Näin kaikki tietävät missä mennään ja mitä 

lähipäivät pitävät sisällään. Toimituksellisten asioiden lisäksi palaverissa keskustellaan 

RadioWestissä toimittajilla ei ole omia työhuoneita, vaan kaikki tekevät töitä samassa tilassa. Ison pöydän 

ympärillä pidetään myös yhteiset palaverit.
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myyntitilanteesta, mm. siitä mitä sponsoroituja ohjelmia on tulossa ja mitä mainoksia on 

myyty minkäkin ohjelman yhteyteen.

Syksystä 2004 asti toimitus 

on pyrkinyt pitämään myös 

joka aamu kello 9 lyhyen pa-

laverin, jossa sovitaan, mikä 

on seuraavan päivän ”juttu” 

eli aihe, josta saadaan päivän 

pääjuttu. Idea on se, että mie-

tittäisiin huolellisesti, mitä 

ajankohtaista ja kiinnostavaa 

kuuntelijoille minäkin päi-

vänä tarjotaan.

Radio Westin toimituksessa 

työskenteli tutkimukseni 

aineistonkeruu- ja havain-

nointiaikana ensin kaksi 

toimittajaa ja ohjelmapääl-

likkö. Radion tiukan taloustilanteen takia toinen toimittajista oli puolipäiväinen vuoden 

2005 alusta. Toimitukseen voidaan laskea kuuluvaksi myös vakituinen freelancer-toimit-

taja, joka tuottaa uutispalveluja radiolle. Freen työpiste on Radio Westin toimituksessa.

Toimittajat ja ohjelmapäällikkö ovat kukin vuorollaan studiovuorossa ja ns. reppisvuo-

rossa viikon kerrallaan. Päivät on jaettu kahteen studiovuoroon; aamuvuorolainen aloit-

taa työnsä kello 6.30, mutta on ensi kertaa äänessä kello 7. Aamun rutiineihin kuuluvat 

erilaiset päivitykset. Ennen lähetyksen alkamista toimittaja mm. tarkistaa ns. päivälistan 

eli katsoo, mitä päivän ohjelma pitää sisällään ja jos tarvis on, tekee siihen muutoksia. 

Aamuvuorolainen lopettaa studiovuoronsa kello 11 ja siirtyy valmistelemaan seuraavan 

aamun juontovuoroa. Kotiin hän pääsee lähtemään kello 14.

Ns. yhdentoista tunti on  aikaa, jolloin studiossa ei ole juontajaa, vaan ulos lähetetään 

nauhalta tulevia uutisia, mainoksia ja etukäteen tehtyjä ohjelmia. Iltapäivän juontaja, 

Juontovuorossa oleva toimittaja viettää puoli päivää studiossa lukien 

uutisia ja  tiedotteita, kertoen menovinkkejä ja jutellen kuuntelijoille 

itse valitsemistaan aiheista musiikin ja mainosten lomassa.
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päivävuorolainen, aloittaa työnsä studiossa kello 12.. Hänen vuoronsa päättyy kello 17.  

Reppisvuorolainen käy infoissa ja juttukeikoilla ja tuottaa radioon musiikin, juontojen ja 

uutisten lisäksi muuta ohjelmaa.

Koska West on formaattiradio, on studiovuorolaisten päivärytmi sidottu tarkasti ohjelma-

kartan aikatauluihin ja studiopäivät ovat aika lailla samankaltaisia. Juontojen välissä soi-

tetaan musiikkia ja luetaan uutisia; STT:n sähkeuutiset tulevat tasatunnein kello 7 – 17. 

Lähetyksen lomassa juontovuorossa oleva toimittaja kulkee studion ja toimituksen väliä. 

Kelloa on seurattava koko ajan, jotta oikeat asiat tulee tehtyä oikeaan aikaan.  

Maanantai 9.2.

Aamujuontoviikko. Herätys kello 5.30, radiolle 6.30. Haen laatikosta Sata-

kunnan Kansan, avaan studion koneet ja oman koneeni. Silmäilen teksti-

tv:n otsikot. Valmistelen ensimmäisen juonnon. Valmistelen uutiset ja sään. 

Lähetys alkaa STT:n uutisilla ja säällä, jotka luen kello 7.00. Juonnan 

aamun, jossa valmiina Mielenkiintoinen maailma-osuus kello 7.15. Kello 

7.30:een valmistelen lähetyksen ohessa uutisotsikot. Luen uutiset jälleen 

kello 8.00. Ajan ulos pilkkijutun (jonka tein vapaapäivänäni perjantaina 

ja leikkasin valmiiksi sunnuntaina) kello 8.15. Uutisotsikot taas kello 8.30. 

Lähetyksen ohessa valmistelen Päivän puheenaiheen, johon saan keskus-

telukaverikseni kello 8.40 Mainostoimisto Huimasta tietokonenero MK:n  

puhumaan tietokonepöpöistä. Uutisten kello 9.00 jälkeen alkaa viikkoko-

kous, johon osallistun lähetyksen ohessa. Juonnan kello 12:een asti, lukien 

uutiset tunnin välein.

Pääsen lähetyksestä kello 12 uutisten jälkeen. Valmistelen tiistaiaamua. 

Käyn kotona syömässä puolen tunnin verran. Tulen takaisin ja valmistelen 

aamua lisää. Lähden kotiin kello 14.

        (RW toimittaja1)

Työpäiväkirjaviikolla aamuvuorossa olleen toimittajan (RW 1) muistiinmerkinnät toistuvat 

hyvin samanlaisina joka päivä. Suurin osa juontovuorosta on tiettyjen rutiinien hoitamista, 

joskin aina on varauduttava myös siihen, että tapahtuu jotakin odottamatonta, joka katkai-

see normaalin lähetysrakenteen. Työpäiväkirjaviikolla asiat kuitenkin sujuivat yllätyksittä.

Päivän toinen juontaja aloittaa työnsä toimituksessa aamulla kello 9. Aamupäivän ajan 

hän valmistelee kello 12 alkavaa juontovuoroaan. Työpäiväkirjaviikolla päivävuorolai-

sella oli juontotehtävien lisäksi myös muuta puuhaa, mm. Loimaan ammatti-instituutissa 

opiskelevan nuoren sekä toimitukseen tulevan uuden toimittajan ohjaaminen. Maanantai-

päivänsä päätteeksi hän kirjoitti työpäiväkirjaansa seuraavaa:



60

Päivän kulusta:

Suurin osa ajasta rutiinitoimintojen lisäksi kului opetustehtävissä. Kaksi 

harjoittelijaa vie valtavasti aikaa ja vaatii melkoisesti ylimääräistä työtä. 

Kieltämättä oma panos studiovuoron sisältöön jäi melko köyhäksi, juuri-

kin, kun piti keskittyä täysillä opettamiseen ja ohjaukseen. Vierastuolissa 

[ohjelma, jossa haastatellaan erilaisia vaikuttajia] käväisi tänään kansan-

edustaja Arto Satonen. Toimitusjohtaja piipahti. Työpuhelujen määrä oli 

kohtuullinen. Tulevat asiat olivat koko ajan tapetilla.

        (RW toimittaja 2)

 Koska musiikki on olennainen osa radiolähetysten sisältöä, siitä huolehtiminen kuuluu 

myös toimituksen tehtäviin. Pääasiassa musiikki on ohjelmapäällikön vastuulla, mutta 

myös toinen toimittajista auttaa mm. uuden musiikin tallentamisessa toimituksen järjes-

telmään.

5.3.2 Freelancerin päivät täynnä uutisia

Radio Westillä on vakinaisten toimittajien lisäksi myös yksi vakinainen freelancer-toi-

mittaja (F), joka tuottaa radiolle mm. alueuutisia ja urheilu-uutisia ja osallistuu mahdolli-

suuksien mukaan myös ohjelmantekoon. Esimerkiksi Vierastuoli-ohjelmassa hän haastat-

telee erilaisia yhteiskunnan vaikuttajia tai kuuluvuusalueen ajankohtaisia henkilöitä. Hän 

tekee uutisia myös radion nettisivuille sekä satakuntalaiseen Promenadi.net –portaaliin.

Freelancer aloittaa työpäivänsä kello 8.00 käymällä läpi päivän sanomalehdet sekä kuulu-

vuusalueen kaupunkien ja kuntien esityslistat. Aamusta lähtien hän seuraa myös erilaisia 

internetsivustoja, mm. STT:n, Yle:n, poliisin, hätäkeskuksen ja eri lehtien nettisivuja ja 

verkkolehtiä.

Juontovuorossa oleva toimittaja viettää puoli päivää studiossa lukien uutisia ja  tiedot-

teita, kertoen menovinkkejä ja jutellen kuuntelijoille itse valitsemistaan aiheista musiikin 

ja mainosten lomassa.

Näiden rutiinien jälkeen hän kirjoittaa uutisia radion nettisivuille ja kokoaa samalla 

uutispakettia päivän ensimmäisiin alueuutisiin, jotka lähetetään kello 10.30. Freen päivä 

kuluukin enimmäkseen uutisten ympärillä eli nettiuutisia päivittäessä ja uutisia lukiessa. 
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Päivän mittaan hän kokoaa myös iltapäivällä lähetettävän Urheiluvartin materiaalia; 

urheilu-uutisia kuuluvuusalueen urheilijoiden saavutuksista. Paljon aikaa kuluu puheli-

messa haastateltavia tavoitellessa ja uutisten taustoja selvitellessä. Työpäiväkirjaviikon 

tiistaita hän kuvailee näin:

Tiistain 10.2.

8.00 sorvin ääreen, aamutoimet

9.00 –9.15 keskustelua Maijan kanssa [radion toimittaja, joka valmistui 
2004 keväällä medianomiksi ja on työskennellyt aikaisemmin Lauttakylä-
lehdessä] ohjelmasisältöihin liittyvistä asioista sekä siitä, miten radiotyö 

hänen mielestään eroaa lehtityöstä.

9.15 uutisia, lehdet ja muukin posti (tiistaisin paljon kunta-asiapostia)

10.30 alueuutiset

10.40 tavoittelin Aino-Maija Luukkosta [Porin kaupunginjohtaja] – soitto-

pyyntö, kutsu Vierastuoliin

11.00 – 12.00 kokousmäärien selvittelyä: miksi Huittisissa paljon vähem-

män kaupunginvaltuuston ja –hallituksen kokouksia kuin naapurikunnissa.

12.00 uutiset/STT

12.10. Luukkonen soitti, asia kunnossa, Vierastuoli 22.3.

12.20 lehtiä ja lukua

12.45 urheiluvartin valmistelua/tuloksia netistä

13.30 uutiskierros

14.30 alueuutiset

14.45 urheiluvarttia valmiiksi (ja tuuli [tytär] kotiin)

15.15 urheiluvartti (mukana lähetyksessä väärät paperit, vetelin ulkoa)

15.30 – 16.00 tv-töllötystä (ampumahiihdon mm-kisat)

16.00 – 16.30 kirkkovaalien tulosselvittelyä

16.30 alueuutiset

Paitsi uutiset, myös kunnallisasiat vievät paljon freelancertoimittajan aikaa, sillä toimi-

tukseen tulee lähes kaikkien kuuluvuusalueen kuntien luottamuselinten esityslistat. Lis-

toja on useita ja vaikka jokaisesta listasta ei löydy uutisoitavaa, ne on kuitenkin kahlat-

tava läpi.

5.3.3 Ohjelmapäälliköllä päivittäinen työnjohto

Radio Westin päätoimittajan tehtävät liitettiin vuoden 2004 alusta Lauttakylä-lehden pää-

toimittajan tehtäviin, mutta konkreettinen työpaikkani sijaitsee edelleen Lauttakylä-leh-

den toimituksessa. Radion päivittäisestä työnjohdosta vastaa ohjelmapäällikkö. Minun 

tehtäväni on yhdessä hänen kanssaan suunnitella ja kehittää toimituksen työskentelyä ja 
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myös kaikkien toimitusten yhteistyötä.

Ohjelmapäällikkö paitsi johtaa toimitusta, tekee myös toimittajan töitä eli on vuorollaan 

studiossa ja kentällä reppisvuorossa juttuja tekemässä. Työpäiväkirjaviikolla hänelle osui 

reppisvuoro, joka merkitsi useita juttukeikkoja. Juttuja syntyi mm. Räisälän kansanopis-

tosta Kokemäellä, ammattikorkeakoulun Ura –ja rekrytointipäivästä, penkkareista ja päi-

väkotien varhaiskasvatuspäivästä. Kun juttujen aineisto on koottu, jokainen toimittaja 

myös editoi aineistonsa itse lähetysvalmiiksi. Pelkästään jutuntekoon ei ohjelmapäällikkö 

reppisvuorossakaan voi keskittyä. Työpäiväkirjaviikon keskiviikollekin osui mm. use-

ampi palaveri.

Keskiviikko 11.2.

9.00 palaveri HAYO:n [Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto] OP ja työssä-

oppija LMi

10.00 palaveri Loimaan ammatti-instituutti MV [opettaja] ja AS [työssäop-
pija]
11.00 päivän postit

11.30 palaveri markkinointi PH /Sky Sound [tekee radiolle jinkkuja ja 
tunnareita sekä mainontaa]
13.00 työvuorolistojen teko

15.00 palaveri Tj:n [toimitusjohtaja] kanssa

15.30 ohjelmatietojen päivitys

16.30 kotiin

       (RW ohjelmapäällikkö)

     

Ohjelmapäällikkö tekee toimituksen työvuorolistat. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös ohjel-

matietojen kokoaminen verkkosivuilla julkaistavaksi ja lehdille lähetettäväksi. Ohjelma-

päällikkö on myös radion musiikkivastaava eli hän huolehtii siitä, mitä musiikkia Westistä 

milloinkin tulee. Musiikin soittojärjestys päivitetään kerran viikossa ja uutta musiikkia tal-

lennetaan toimitusjärjestelmään kaiken aikaa. Musiikkiasioiden hoitamiseen kuluu ohjel-

mapäälliköltä noin 2 – 3 työtuntia viikossa. Suurin urakka on uuden musiikin kuuntelemi-

nen; levy-yhtiöiltä tulee radioon joka viikko uusia cd-levyjä ja ohjelmapäällikkö kuuntelee 

jokaisen levyn jokaisesta kappaleesta ainakin osan, jotta tietää mitä ne sisältävät. Levyuu-

tuudet hän kuuntelee pääasiassa kotona. Kuuntelu vie paljon aikaa, jota ei työpäivän mittaan 

tähän tarkoitukseen liikene (Mikkola, 2003).

Ohjelmapäällikkö huolehtii myös musiikista maksettavista teosto- ja gramex-maksuista. 
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Niin ikään hän tekee markkinointiosaston kanssa yhteistyötä radion tunnusten ja mainon-

nan suunnittelussa. Osa työtä on, kuten päätoimittajallakin, yhteydenpito erilaisiin sidos-

ryhmiin ja radion edustaminen erilaisissa tilaisuuksissa. Työpäiväkirjaviikolla ohjelma-

päällikkö osallistui paikallisradioiden työpajaan radiopäivillä Hämeenlinnassa.

perjantai 13.2.

9.30 paikallisradioiden workshop. Ei mitään uutta, puheet samanlaisia 

kuin ennenkin. Aiheena mm. se, miten tehdä paikallisuudesta vahvuus eli 

mitään uutta annettavaa ei näiltä päiviltä saanut

       (RW ohjelmapäällikkö)

5.3.4 Avustajat Radio Westissä

Radio Westin päiväohjelmat syntyvät omassa toimituksessa, mutta iltaohjelmista vastaa-

vat avustajat. Maanantai-iltaisin lähetetään hengellinen Iltalamppu –ohjelma,  keskiviik-

koisin Sampsan Iltasoitto ja torstaisin Täydeltä laidalta –musiikkiohjelma, jossa musiikki 

ja juonto vuorottelevat. Lauantai-iltaisin äänessä ovat Iloiset Satakielet eli avustajat, jotka 

vuoroviikoin tekevät kontaktiohjelmaa. He soittavat kuuntelijoiden toivomaa musiikkia, 

välittävät terveisiä ja ottavat vastaan puheluja. Usein illan aikana järjestetään myös pie-

nimuotoinen kuuntelijakilpailu.

Vain yksi avustaja on mukana toimituksen päiväohjelmien teossa. Hän tekee kaikenlaisia 

juttuja pääasiassa Säkylän ja Euran alueelta; henkilöhaastatteluja, tapahtumauutisointia 

ja jonkin verran myös uutispätkiä radion verkkosivuille.

Westin avustajat ovat tehneet yhteistyötä radion kanssa pitkään. Pisimpään mukana ovat 

olleet Satakielet, jotka aloittivat ”radiouransa” jo Westiä edeltäneen Radio Satakielen 

aikoina. Heillä onkin melkoinen joukko vakinaisia kuuntelijoita, osa kaukaa ydinkuunte-

lualueen ulkopuolelta, esimerkiksi Tampereelta, Aurasta ja Raisiosta. Iltaohjelmia tekevät 

avustajat työskentelevät täysin itsenäisesti, sen sijaan uutistyössä mukana oleva avustaja 

käy mahdollisuuksien mukaan toimituksen palavereissa ja hänen kanssaan ollaan yhteyk-

sissä ellei päivittäin niin ainakin viikoittain.
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5.4. Yhteenvetoa

Tässä luvussa olen pyrkinyt kuvailemaan mahdollisimman tarkasti Lauttakylä-lehden, 

Satakunnan Yrittäjä –lehden ja Radio Westin toimitusten työskentelyä. Toimitusten 

arjesta löytyy yhteisiä piirteitä, mutta paljon erojakin on.

Lauttakylä-lehden toimittajien työ sisältää kaikkea sitä, mitä toimittajien työ yleensäkin; 

aineiston hankintaa ja juttujen kirjoittamista. Nämä toimittajan perustyöt ovat kuitenkin 

vain osa arkea. Lauttakylä-lehden toimittajat ottavat myös valokuvia, purkavat kuvansa 

omista sekä avustajien digitaalikameroista. Paljon aikaa menee sähköpostien lukemiseen 

ja avustajien juttujen käsittelemiseen; pääasiassa editointityötä tekee toimitussihteeri, 

mutta myös toimittajat auttavat tarvittaessa.

Päätoimittajana omaa aikaani menee paljon myös erilaisiin palavereihin sekä oman talon 

väen että erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. Toimituksen työskentely on myös jatku-

vaa vuorovaikutusta lehtitalon muiden työntekijöiden kanssa. Mm. kuvankäsittelijöiden 

sekä ilmoitus- ja markkinointiväen kanssa ollaan joka päivä kanssakäymisessä. Lehden 

tekeminen on siten myös hyvin sosiaalinen prosessi, jossa jokaisen on pystyttävä toimi-

maan monien erilaisten ihmisten kanssa.

Satakunnan Yrittäjä –lehden toimituksessa työt ovat hyvin samankaltaisia kuin Lautta-

kylä-lehdessä eli juttujen kirjoittamista ja valokuvaamista. Yrittäjälehden tekijöiden työ 

on tosin liikkuvampaa kuin Lauttakylä-lehden toimittajien; kun levikkialueena on koko 

maakunta, kuluu autolla ajoon huomattava aika. Juttujenteon lisäksi olennainen osa työtä 

on myös yhteydenpito moneen eri tahoon, mm. julkaisijaan eli maakunnalliseen yrittäjä-

järjestöön, sekä tietysti myös oman yhtiön ihmisiin, kuvankäsittelijöihin, ilmoitusvalmis-

tukseen ja markkinointiin.

Radio Westissä toimittajien työ pyörii paljolti studion ympärillä. Juontovuorot hauk-

kaavat leijonanosan työstä, vain joka kolmas viikko on ns. reppariviikko, jolloin toimit-

tajat liikkuvat kentällä ohjelma-aineksia hankkimassa. Radion toimittajien työpäiväkir-

joja lukiessani kiinnitin huomiota erityisesti siihen, että niissä oli paljon vähemmän mai-

nintoja esimerkiksi keskusteluista toisten toimittajien tai radion muiden työntekijöiden 

kanssa. Syntyi kuva, että vaikka radiotoimittajat työskentelevät kaikki samassa tilassa, 

työtä tehdään viikkopalaveria lukuun ottamatta pääosin yksin ja itsenäisesti. Mainintoja 
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ajatustenvaihdosta esimerkiksi radion markkinointiväen kanssa ei myöskään löytynyt. 

Tämä saattaa olla vain pelkkä ero asioiden muistiin merkitsemisessä, mutta toisaalta se 

saattaa kertoa myös työkäytäntöjen ja toimituskulttuurin eroista. 

Vaikka toimitusten arki onkin minulle tuttua, toimittajien työpäiväkirjat paljastivat myös 

asioita, joihin en ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota. Hämmästyin erityisesti sitä, 

miten suuri aika toimittajien työstä menee kaikkeen muuhun kuin varsinaiseen juttujen 

tekemiseen. Huomionarvoista on mielestäni myös se, että vaikka lehdet eivät ilmesty joka 

päivä, hengähdysaikaa ei ole, vaan töitä tehdään tiiviiseen tahtiin kaiken aikaa. Pienessä 

paikallislehdessä sivujen täyttyminen ei ole itsestään selvä asia, vaan siitä joutuu jokai-

nen kantamaan vastuuta. Satakunnan Yrittäjä –lehti ilmestyy noin kerran kuukaudessa, 

mutta kun levikkialue on laaja ja juttumatkat vievät paljon aikaa, riittää yhden hengen 

toimituksessakin  töitä yllin kyllin. Ja radiossa dead line on joka hetki, mikäli aiotaan 

pysyä tavoitteessa tuottaa reaaliaikaista, mahdollisimman tuoretta ohjelmaa.

Toimitusten työkäytäntöjen selvittämisen tarkoituksena oli saada kuva siitä, millaisia 

töitä ja miten toimituksissa tehdään ja voitaisiinko entisiin työkäytäntöihin sovittaa moni-

mediatyötä. Tätä asiaa käsittelen seuraavissa luvuissa 6 ja 7, joissa tarkastelen yhtiön 

edellytyksiä monimediatyöhön yksityiskohtaisemmin.
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6. Mielipiteitä monimediatyöstä

Tutkielmani tarkoitus oli selvittää, millaiset edellytykset Huittisten Sanomalehti Oy:n 

kolmella toimituksella olisi tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä; löytyisikö mahdollisuuk-

sia monimediatyöhön. Uutta ei kuitenkaan voi rakentaa tuntematta entisiä työkäytäntöjä, 

joten olen edellisessä luvussa kuvaillut sekä yhtiön lehtien että radion tuotantoprosessia.

Tässä luvussa kerron yhtiön monimediaalisista tavoitteista ja kuvailen niitä lähtökohtia, 

joista kolmen toimituksen yhteistyötä, mahdollista yhdistämistä lähdettiin suunnittele-

maan. Esittelen myös yhtiön kaikille toimittajille tekemäni kyselyn, jonka avulla selvi-

tin, mitä he mahdollisesta monimediatyöstä ajattelevat. Luvun lopuksi kuvailen, millaisin 

resurssein toimituksissa tutkielmani valmistuessa työskenneltiin.

Sysääjänä monimediajournalismiin on usein se, että lehtien hankkimat uudet toimitus-

järjestelmät sisältävät mahdollisuuden suhteellisen vaivattomaan monen julkaisukanavan 

käyttöön. Monimediaalisuus tulee siten ikään kuin perustoiminnon teknisen uudistuksen 

kylkiäisenä. (Heinonen 2002, 8).

Myös Huittisten Sanomalehti Oy:ssä monimediatyötä on lähdetty virittelemään osittain 

uuden teknologian antaessa siihen mahdollisuuden, osittain kilpailutilanteen takia. Uuden 

tekniikan ansiosta toimitusten tuottama sisältö on hyödynnettävissä useammassa väli-

neessä. Samaa materiaalia voidaan ainakin osittain ”jalostaa” niin Lauttakylä-lehden, 

Radio Westin kuin Satakunnan Yrittäjä –lehden käyttöön. Huittisten Sanomalehti Oy:ssä 

ajatus mahdollisesta monimediatyöstä tuli ajankohtaiseksi, kun yhtiö hankki omistuk-

seensa paikallisradio Westin vuonna 2002. 

Työnantaja haluaa rikastuttaa ja monipuolistaa sekä lehtien että radio-ohjelmien sisältöä 

tiivistämällä toimitusten yhteistyötä. Laadukkaalla sisällöllä taas kosiskellaan lisää ilmoit-

tajia ja yleisöä sekä lehdille että radiolle (Hakanen, 2003). Uudet kilpailukeinot ovat tar-

peen, sillä kilpailu yleisöstä ja mainosmarkoista on alueella kovaa. Huittisten seudulla 

ilmestyy mm. neljä ilmaisjakelulehteä, yksi kerran viikossa, muut epäsäännöllisemmin. 

Alueella toimii myös toinen paikallisradio.

Ilmaisjakelulehdet houkuttelevat ilmoittajia laajoilla jakeluillaan eikä paikallislehti juuri 
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pysty rajatulla levikillään kilpailemaan niiden kanssa. Huittisten Sanomalehti Oy:ssä kat-

sotaan, että tarvitaan uusia kilpailukeinoja, joilla houkutella entistä paremmin sekä luki-

joita että ilmoittajia. Siinä missä Lauttakylä-lehden levikki jää rajalliseksi, tulee radion 

laajempi kuuluvuusalue avuksi; paikallislehden ja radion yhteiset ilmoituspakettiratkai-

sut ovat yksi keino, jolla kilpailuun pyritään vastaamaan. Joissakin tapauksissa paketti-

ratkaisuihin voidaan liittää myös Satakunnan Yrittäjä –lehti (Korenius, 2002) 

6.1 Toimitusten yhteistyön lähtökohdat

Huittisten Sanoma-

lehti Oy:llä on  

kolme toimitusta, 

jotka kaikki työs-

kentelevät itsenäi-

sinä yk-sikköinä 

omissa toimitilois-

saan. Lauttakylä-

lehti ja Satakun-

nan Yrittäjä –lehti 

toimivat vierek-

käisissä rakennuk-

sissa, Radio West 

noin 400 metrin päässä, toisen kadun varrella. 

Vuonna 2002 radion tullessa yhtiön omistukseen lehdillä ja radiolla oli kaikilla oma pää-

toimittajansa ja omat toimittajansa. Lauttakylä-lehti ja Yrittäjä-lehti toimivat kokonaan 

samassa verkossa. Radiolla on oma verkkonsa, ainoastaan koko yhtiön intraan on kaikilla 

pääsy.

Huittisten Sanomalehti Oy ryhtyi pyörittämään Radio Westin toimintaa jo keväällä 2002, 

vaikka toimilupa virallisesti siirtyi yhtiölle vasta syksyllä. Kun yhtiön lehtien rinnalle 

tuli radio, alettiin välittömästi puhua toimitusten yhteistyön tiivistämisestä, jopa mahdol-

lisesta monimediatyöstä. Yhteistyön tiivistäminen koski luonnollisesti myös lehtien ja 

radion markkinointiosastoja. Perustettiin työryhmä, jossa oli edustajia sekä Lauttakylä-

Lauttakylä-lehden, Satakunnan Yrittäjä -lehden ja Radio Westin sijainti. 
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lehden että radion toimituksesta ja kummankin markkinointiosastoilta. Muutamassa pala-

verissa hahmoteltiin mm. uutisyhteistyötä, mutta kovin paljon konkreettista ei palave-

reista syntynyt.

Ensimmäinen näkyvä yhteistyön ilmentymä olivat radion ja Lauttakylä-lehden yhteiset 

teemat. Kun Lauttakylä-lehti julkaisi kevättalvella 2002 koulutuksen teemasivut, teki 

radio samalla viikolla ohjelmaa koulutuksesta. Toimitukset tekivät kuitenkin sisällön 

suunnittelutyön itsenäisesti ja informoivat toisilleen, mistä aiheista kumpikin juttuja 

tekee. 

Toimitusten yhteistyö oli pääasiassa tietojen vaihtoa tulevista tapahtumista, yksittäisistä 

juttuaiheista ja yhteisistä teemoista. Esimerkiksi yhteisiä palavereja ei juuri pidetty. Arki 

toimituksissa sujui kuten ennenkin, toisiin toimituksiin oltiin yhteydessä vain satunnai-

sesti. Mitä monimediatyö Huittisten Sanomalehti Oy:ssä voisi olla, oli oman kokemuk-

seni mukaan toimittajille aika lailla hämärä asia. 

Kevättalvella 2002 tein kaikille toimittajille sähköpostitse kyselyn, jossa kyselin heidän 

mielipiteitään mahdollisesta monimediatyöstä. Yhtiön yhdeksästä toimittajasta kyselyyn 

vastasi seitsemän.

Kysymykset olivat:

1. Arvioi Lauttakylä-lehden, Radio Westin ja Satakunnan Yrittäjä –lehden toimitusten 

mahdol  lisuuksia monimediatyöhön.

2. Mitä mahdollisia hyviä puolia yhteistyöstä löydät?

3. Mitä mahdollisia huonoja puolia yhteistyöstä löydät?

4. Miten arvioit monimediatyön vaikuttavan omaan työhösi?

5. Miten arvioit monimediatyön vaikuttavan koko radioon/lehteen?

6. Millaisia edellytyksiä yhteistyön toteuttaminen mielestäsi vaatii?

7. Miten arvioisit lukijoiden/kuuntelijoiden kokevan toimitusten yhteistyön?

8. Muita ajatuksia.

Kyselyn tulosten analysoinnissa olen käyttänyt menetelmänä tutkijaluentaa, jonka avulla 

olen pyrkinyt löytämään vastauksista esiin nousevia teemoja. Tulokset olen jaotellut vii-

teen eri teemaan: 1. Yleinen suhtautuminen. 2. Plussia ja miinuksia  3. Vaikutus omaan 
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työhön/koko välineeseen,  4. vaikutukset yleisöön 5. Edellytykset monimediatyöhön.

Yleinen suhtautuminen kertoo nimensä mukaisesti siitä, mitä toimittajat periaatteessa 

monimediatyöstä ajattelevat ja ollaanko siihen valmiita. Plussia ja miinuksia otsikon alle 

olen koonnut sekä positiivisia että negatiivisia asioita, toiveita, odotuksia ja pelkoja, joita 

monimediatyön arvellaan aiheuttavan. 

Vaikutus omaan työhön – alaluvussa kerron siitä, miten toimittajat arvelevat monimedia-

työn vaikuttavan omaan työhön. Saman otsikon alla kuuluu myös toimittajien mietteitä 

monimediatyön vaikutuksista omaan lehteen tai radioon sekä yleisöön. Alaluvussa Edel-

lytykset monimediatyöhön esittelen niitä asioita, joita toimittajien mielestä vaadittaisiin, 

ennen kuin monimediatyötä voitaisiin Huittisten Sanomalehti Oy:ssä tehdä.

6.2 Yleinen suhtautuminen myönteistä

Huittisen Sanomalehti Oy:n kolmen toimituksen toimittajista valtaosa suhtautui helmi-

kuussa 2002 monimediatyöhön ainakin periaatteessa myönteisesti. Vastauksista näkyi 

ehkä hienoinen epävarmuus, sillä kyselyn ajankohtana ei oikein ollut selvää, mitä moni-

mediatyö omassa yhtiössä konkreettisesti voisi olla. Kuvailen kyselyn antia tässä luvussa 

paljolti kyselyvastauksista ottamieni suorien lainausten avulla koska katson, että ne anta-

vat parhaan kuvan toimittajien ajatuksista.

Monimediatyön mahdollisuuksia kyselyyn vastanneet toimittajat kuvailivat 

sanoilla kohtuulliset ja hyvät. Luontevimpana yhteistyö nähtiin Lauttakylä-

lehden ja Satakunnan Yrittäjä-lehden välillä.

 ”Lehtien välillä yhteistyön mahdollisuus suurempi kuin lehden/lehtien ja 

radion välinen yhteistyö. Päällimmäisenä syynä se, että lehtitoimittajan 

on helpompi tehdä lehti- kuin radiojuttuja. Ja vaikka puolin ja toisin 

opittaisiin toisen median tekniikan käyttö, ei se vielä merkitse sisällön 

oppimista.”

Vain yksi vastaajista totesi, että asia tuntuu mahdottomalta toteuttaa isommassa mitassa, 

koska toimitukset toimivat erillään, yhteistyö toimitusten kesken on minimaalista, eivätkä 

toimitukset tiedä toisistaan juuri mitään.
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”Mutta jotakin pystyy varmasti tekemään”, tämäkin vastaaja sanoo.

Monimediatyötä ja yhteistyötä rajoittaa toimittajien mielestä välineiden erilaisuus. Myös 

osittain eri toiminta-alueet sekä se, että toimitukset ovat fyysisesti eri tiloissa, voivat han-

kaloittaa juttujen tekemistä moneen välineeseen. 

”lehtitoimittajien yhteistyö – toisen välineen avustaminen – on luontevaa, 

mutta onko tarpeen, paitsi ehkä satunnaisesti. Radio kaukana fyysisesti 

ja muuten. Sinne tänne tekeminen on totta kai sekin mahdollista, mutta 

edelleen: onko tarpeen, paitsi satunnaisesti, vinkit yms. apu.”

Esille tulivat myös asenteet; mikäli ne ovat myönteiset, ei monimediatyölle ole esteitä. 

”Tarvitaan innostus, tarvitaan motivaatio, tarvitaan tarve. Ajan kanssa 

voi tulla esille yksittäisjuttuja, joissa voi tehdä ”palveluksen” toiselle 

välineelle ja niistä sitten voi hioutua toimivat käytäntö. Voi.”

”Mahdollisuuksia toki löytyy, mutta asenteiden muuttaminen ottaa oman 

aikansa, kun aiemmin on tavallaan kilpailtu samoilla uutisvesillä ja nyt 

edut yhteistyöstä ovat yhteiset.”

Uudenlaisen, entistä tiiviimmän yhteistyön ja juttujen tekeminen myös toisiin välineisiin 

vaatii toimittajien mielestä selkeää toimintasuunnitelmaa ja tavoitteita, työnjaon täsmen-

tämistä ja koulutusta, säännöllisiä palavereja sekä tutustumista entistä paremmin toisiin 

toimituksiin.

6.3 Plussia ja miinuksia  

Monimediatyön positiivisiin puoliin kyselyyni vastanneet toimittajat listasivat uutishan-

kinnan tehostumisen ja sisällön monipuolistumisen. Neljä toimittajaa seitsemästä oli sitä 

mieltä, että uutis- ja juttuhankinnan tehokkuutta voidaan lisätä, kun tieto kulkee parem-

min toimitusten välillä. 

”Juttuvinkkejä voidaan välittää tyyliin: tämä aihe ei käy meille, mutta 

sopisiko teille. Liikkuvuus toimitusten välillä voi myös piristää sisältöä kun 
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peliin tulee enemmän ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä.”

”Kun toimijoiden määrä kasvaa, kuultujen asioiden (juttuvinkkien) määrä 

kasvaa. Olisi vain päästävä yli siitä, että ”omiansa” antaa toistenkin 

käyttöön, myös lehteä nopeammalle radiolle.”

Kaksi toimittajaa seitsemästä nosti esiin monimediatyön vaikutuksen myös ilmoitus-

markkinointiin. Heidän mielestään monen median yhteistyö voi lisätä myös ilmoittajien 

kiinnostusta.

”Luonnollisesti monta mediaa tarjoaa ilmoittajalle mielenkiintoisemman 

ja monipuolisemman, ehkä uskottavammankin ilmoitusympäristön. Veik-

kaan, että erilaisia paketteja tarjoamalla joko ilmoittajien määrä kasvaa 

tai ilmoitusten tahti kiihtyy taikka ilmoitusten koot kasvavat.”

Positiivisena toimittajat pitivät myös sitä, että monimediatyö voisi tuoda vaihtelua 

työhön.

”Vaihtelua toisi, tekijöille ja lukijoille/kuulijoille.”

”Toimittajilla ja markkinoinnilla mahis tutustua uusiin puoliin mediassa 

kun työtehtävät mahdollisesti sekoittuvat.”

Yksi vastaajista uskoi, että yhteistyöllä on mahdollisuus tasoittaa ruuhkahuippuja, vaikka 

ne tahtovatkin osua kaikille samaan aikaan. Saman vastaajan mielestä toimitusten yhteis-

työ voisi tuottaa jonkin verran säästöjä, kun joitakin päällekkäisiä työtehtäviä voitaisiin 

poistaa.

Plussien rinnalle toimittajat löysivät myös useita miinuksia. Monimediatyön mahdolli-

sena huonona puolena kolme toimittajaa seitsemästä piti tiedotusvälineen identiteetin 

himmenemistä. Heidän mukaansa läheskään aina ei voida infoissakaan toimia siten, että 

kaikkia välineitä (Lauttakylä, West, Satakunnan Yrittäjä) edustaisi vain yksi henkilö. 

”Ajatellaan vaikka valtuuston kokouksia. Voi käydä niin, että tiedotusväli-

neiden identiteetti jotenkin himmenee. Sama koskee joitakin infoja. Näky-

minenkin on tärkeää. Helposti mielletään, että Lauttakylä/West/Yrittäjä ei 

koskaan käy meidän tilaisuuksissa.”

”Paikallisten medioiden näkyvyys tilaisuuksissa ja tapahtumissa on tärkeä. 

Miten jatkossa? Tuleeko tapahtumien järjestäjille tunne, että paikallislehti ei 

välitä, jos jutunteon hoitaa esimerkiksi radiotoimittaja radioon ja lehteen.”
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Hyvänä ei pidetty myöskään sitä, että joitain aiheita käsitellään muissakin yhtiön väli-

neissä vain siksi, että ne sattuvat olemaan esillä yhdessä.

”Joitain aiheita aletaan käsitellä väkisin, koska toisella yksiköllä aihe on 

käsittelyssä. Unohdetaan, että jokainen media/yksikkö on omansa.”

Huonoina puolina vastauksissa mainittiin myös työnajon selkiintymättömyys, joka saat-

taa aiheuttaa ajanhukkaa, sekaannuksia ja turhaa työtehtävien pohdiskelua. Kaksi toi-

mittajaa totesi, että työnjakoa pitäisi täsmentää sekä yksilöiden että yksiköiden suhteen. 

Ennen kuin tehtäväkuvat ovat kunnossa, ei kannata ryhtyä rakentamaan mitään uutta.

”Jos ei pohja ole kunnossa, on vaikea luoda uusia kuvioita sen päälle. 

Ristiin rastiin tekeminen vain sekoittelun ilosta ei ole järkevää.”

Huonoissa puolissa esiin nousivat myös aikapula ja mahdollinen ”pakko” tehdä juttua 

mediaan, jonka osaamiseen ei ole pohjaa tai mielenkiintoa.

”Se ei välttämättä riitä, että yksi toimittaja hoitaa kaikille kolmelle väli-

neelle tietystä tapahtumasta jutun. Kukaan tuskin ryhtyy laatimaan kolmea 

erilaista juttua, koska kohderyhmät ovat erilaiset ja aikapula astuu kuvaan 

mukaan.”

6.4 Vaikutukset omaan työhön/koko välineeseen

Neljä vastaajaa seitsemästä oli sitä mieltä, että monimediatyö ei vaikuta heidän omaan 

työhönsä juuri mitään tai ainakin hyvin vähän. Kolme seitsemästä oli sitä mieltä, että 

toteutuessaan monimediatyö rikastuttaa ja monipuolistaa omaa työtä, tarjoaa vaihtelua ja 

mahdollisuuden oppia uusia asioita.

”Toivon sen tuovan uutta näkökulmaa ja uusia mahdollisuuksia omaan 

työhöni.”

”Toisaalta monimediatyö on mahdollisuus vaihteluun. Jos työt järjestetään 

hyvin ja on aikaa, olisi mukavakin kokeilla uutta ja katsoa asioita välillä 

muualtakin kuin Huittisista.”
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Vastauksissa nousivat esiin myös työn vaativuuden lisääntyminen, mm. teknistä osaa-

mista arvioitiin tarvittavan lisää. Toisaalta työhön saattaa tulla myös lisää paineita.

 
”Tuo paineita ylitöihin, jos pitää tehdä kaksi juttua (teksti ja radiohaastat-

telu) samasta aiheesta, sillä omaan välineeseen on tehtävä juttuja entiseen 

malliin.”

Valtaosa eli viisi toimittajaa uskoi, että monimediatyö vaikuttaisi positiivisesti sekä leh-

tiin että radioon. Myönteiseen uskoon sisältyi useimmissa vastauksissa kuitenkin varaus; 

onnistumisen edellytyksenä on, että asiasta innostutaan ja siihen myös sitoudutaan. 

Suurin hyöty tulisi sisällön monipuolistumisena, joka parhaassa tapauksessa voisi houku-

tella jopa lisää kuulijoita ja lukijoita.

”Toivottavasti positiivisesti. Antaahan tällainen yhdistelmä meille vahvan 

aseman kilpailijoihimme nähden, mutta nyt pitäisi vain löytää se yksi 

yhteinen hiili, johon kaikki puhaltavat. Sen löytäminen voi olla vaikeaa.”

”Jos kaikki lähtevät innolla mukaan, voisi olla mukavaakin piristystä koko 

mediatalolle.”

Neljä seitsemästä toimittajasta oli sitä mieltä, että Lauttakylä-lehden, Radio Westin ja 

Satakunnan Yrittäjä –lehden entistä tiiviimpi yhteistyö vaikuttaisi yleisöön myönteisesti.

Vaikutukset näkyisivät ja kuuluisivat lähinnä sisällön monipuolistumisena; kun on use-

ampia tekijöitä, on myös enemmän ideoita ja näkökulmia.  

”Todennäköisesti hekin huomaavat sisällön monipuolistumisen, myös kir-

joittaja- ja äänikunta monipuolistuvat, mikäli puolelta ja toiselta löytyy 

halukkaita toisen puolen töitä tekemään.”

Kolmen vastaajan mielestä yleisö tuskin huomaisi juuri mitään eroa nykyi-

seen. 

”Enpä taida uskoa siihenkään eli että noteeraisivat millään tavalla. Kovin 

vähän tulee tekemisiämme kohtaan kiinnostusta osoittavaa palautetta, 

ainakaan mulle asti.”
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6.5 Edellytykset monimediatyöhön

Ehdottomana edellytyksenä monimediatyön onnistumiseen Huittisen Sanomalehti Oy:n 

toimittajat pitivät selkeitä tavoitteita ja aikataulua. Tärkeää heidän mielestään oli myös 

se, että toimituksissa voitaisiin vakuuttua monimediatyön mielekkyydestä

”Monimediatyö ei myöskään lähde itsestään liikkeelle, vaan jos sitä halu-

taan toteuttaa, ideaa on vietävä aktiivisesti eteenpäin ja luotava mm. 

selkeät toimintatavat. Olisi mm. katsottava onko tarvetta koulutukseen ja 

luotava jonkinlainen toimintasuunnitelma. Muuten ajatuksesta voi tulla 

pelkkää haahuilua, jossa todelliset hyödyt jäävät minimaalisiksi.”

Toimittajien mielestä tarvitaan myönteinen asenne ja sitoutuminen monimediatyöhön, 

sekä säännöllisiä palavereja. 

”Jos asiasta innostutaan, mikä ettei kaikki muuttuisi nykyistä paremmaksi, 

mutta jos intoa ei ole eikä uskoa eli jos väki ei vakuutu järjestelyn hyvyy-

destä, on kyllä vähän vaikea nähdä kuin takakuilua.”

Vastaajien mukaan tarvitaan myös ajattelutavan muutos; on opittava ajattelemaan koko-

naisuutta, ei vain omaa välinettä. On myös opittava tuntemaan toinen toisensa ja heidän 

työtapansa entistä paremmin. Jotta yhteistyö toimisi, on verkon mahdollisuuksia hyödyn-

nettävä tehokkaasti; kun toimitukset ovat fyysisesti eri tiloissa on yhteydenpito aika kan-

keaa.

6.6 Kolme toimitusta tutkielman päätösvaiheessa

Toimituksille tekemästäni kyselystä tulee tätä kirjoittaessani kuluneeksi reilut kaksi 

vuotta, mutta kovin paljon eivät asiat monimediatyön suhteen ole muuttuneet. Huittisten 

Sanomalehti Oy:n kaikki kolme toimitusta ovat edelleen fyysisesti eri tiloissa, jopa eri 

taloissa. Kuten toimittajien työpäiväkirjoista kävi ilmi, työpäivät jo pelkästään Lautta-

kylä-lehdessä sisältävät kulkemista tiloista toiseen. Lehden toimitalo on vanha kerrostalo 

ja tilat osittain entisiä asuinhuoneistoja, jotka sijaitsevat kolmessa eri kerroksessa. 
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Lauttakylä-lehden 

i lmoi tusosas to 

sekä osa Mainos-

toimisto Huiman 

toiminnoista on 

katutasossa.  Toi-

sessa kerroksessa 

sijaitsevat toimi-

tusjohtajan huone, 

laskutus, kuvankä-

sittely, osa mainos-

toimiston tiloista  

sekä Lauttakylä-

lehden toimitus. 

Päätoimittajan eli minun työhuoneeni on kakkoskerroksessa oleva yksiö, jonka seinän 

takana työskentelevät muut toimittajat yhdessä isommasta huoneistosta muodostetussa 

toimituksessa. Kaikilla toimittajilla on omat huoneet. Kolmannessa kerroksessa on vielä 

henkilökunnan kahvihuone. Päivän mittaan liikenne kerrosten ja huoneiden välillä on vil-

kasta. 

Satakunnan Yrittäjä –lehden päätoimittajalla ja  ilmoitusmyyjällä  on työhuoneet vierei-

sessä talossa, jonka Huittisten Sanomalehti Oy myös omistaa. Radio West taas toimii 

noin 400 metrin päässä torin laidalla. Toimituksella on yksi, iso työhuone ja sen vieressä 

studio. Myyntiväellä on samassa talossa omat tilansa.

Eri taloissa toimiminen on tehnyt sen, että kaikki toimittajat eivät kovin hyvin edes tunne 

toisiaan, sillä jokapäiväistä kanssakäymistä ei kaikkien toimitusten kesken ole. Lautta-

kylä-lehden toimittajat ja Satakunnan Yrittäjän päätoimittaja tapaavat toisiaan ellei nyt 

päivittäin, niin ainakin muutaman kerran viikossa, sillä kahvihuone, jossa pidetään kah-

vitaukoja ja ruokaillaan, on yhteinen. Sen sijaan Radio Westin väki käy melko harvoin 

emoyhtiön talossa, eivätkä muut toimittajat juuri koskaan radiolla. 

Lauttakylä-lehden toimitalossa kuljetaan paljon tilasta toiseen. Näkymä toisesta 

kerroksesta, vasemmalla ovi toimitusjohtan työhuoneeseen, keskellä toimitukseen 

ja oikealla päätoimittajan huoneeseen.
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Tiedonkulkua helpottamaan yhtiön intraverkkoon rakennettiin syksyllä 2002 toimitusten 

yhteinen ”osasto”, jonne kaikki toimittajat saivat salasanat ja tunnukset. Intrasta löytyy 

mm. toimitusten yhteinen päivyri, jonne kaikki voivat merkitä tulevia tapahtumia, esi-

merkiksi tiedotustilaisuuksia tai muita jutunteon kannalta tärkeitä tietoja. Päivyrin käyttö 

on kuitenkin jäänyt vähäiseksi, sillä toimittajat ovat todenneet, että se on heidän mieles-

tään liian hankalaa. 

Intrassa on myös paikka, jonne kuka tahansa toimittajista voi kirjoittaa Radio Westin 

verkkosivuilla julkaistavia uutisia. Käytännössä valtaosan uutisista tekee Westin freelan-

cer ja kun muilla toimituksilla on jotakin aineistoa verkkouutisiin, siitä lähetetään yleensä 

tietoa freelle sähköpostitse ja hän muokkaa aineistosta uutisen. Intrassa olevaa messen-

ger-palvelua, jolla on mahdollista keskustella reaaliajassa toisten kanssa, käytetään ahke-

rasti. Tosin valtaosa viesteistä kulkee oman toimituksen sisällä, mutta jonkin verran pide-

tään yhteyksiä myös toisiin toimituksiin.

Tiedonkulku toimitusten välillä onkin lisääntynyt,  mutta todellisesta monimediatyöstä 

ei kuitenkaan voida puhua. Radiotoimittajat tekevät edelleen juttuja radioon, lehtien toi-

mittajat lehtiin. Joukkoon mahtuu vain muutama juttu, jonka yksi radion toimittajista on 

tehnyt paitsi radioon, myös Lauttakylä-lehteen. Sen sijaan yhteistyö lehtien välillä toimii 

kuten ennenkin; tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan samaa aineistoa käytetään kum-

massakin lehdessä. Radion ja Satakunnan Yrittäjä –lehden välillä juttuyhteistyötä ei juuri 

ole ollut.

Toimitusten välisen yhteistyön kehittämistä on hankaloittanut mm. se, että koko yhtiössä 

töitä tehdään melko niukoin resurssein. Mahdollisuuksia toisessa välineessä tarvittavien 

taitojen opettelemiseen ei juuri olisi ollut. Omat ongelmansa on tuonut myös se, että 

radion toimituksessa on väki vaihtunut hyvin usein. Edeltäjäni lähti talosta vuoden 2003 

joulukuussa, jolloin radioon palkattiin yksi toimittaja. Hän siirtyi toisen radion palveluk-

seen kevättalvella 2004. Yksi toimittajista siirtyi radion markkinointitehtäviin syksyllä 

2004 ja tilalle tuli oppisopimuksella media-assistentiksi opiskeleva toimittaja. 

Vuoden 2005 alusta toimitukseen palkattiin osa-aikainen toimitusharjoittelija, jonka 

lisäksi toimituksen vahvuuteen kuuluivat ohjelmapäällikkö ja yksi täysipäiväinen toimit-

taja sekä freelancer. Maaliskuussa 2005 markkinoinnissa työskennellyt toimittaja palasi 
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takaisin toimitukseen ja osa-aikainen harjoittelija jäi pois. 

Tämän tutkielman valmistuessa keväällä 2005 Huittisten Sanomalehti Oy:ssä ollaan 

monimediatyön suhteen vasta alkuvaiheessa. Työnantajan taholta monimediatyötä ei ole 

lähdetty viemään voimakkaasti eteenpäin, vaan voimavaroja on keskitetty enemmänkin 

Radio Westin toimituksellisen työskentelyn kehittämiseen koko ajan muuttuneissa olo-

suhteissa. 
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7. Johtopäätöksiä

Tässä luvussa teen yhteenvetoa tutkimukseni tuloksista. Kerron millaista toimitustyö 

Huittisten Sanomalehti Oy:n kolmessa toimituksessa tutkielmani valmistuessa on. Pohdin 

myös vastausta siihen, onko paikallisessa mediayhtiössä Huittisissa mahdollisuuksia 

tehdä monimediatyötä. Johtopäätöksiä teen vertaamalla tutkimuskohteenani olevien toi-

mitusten tilannetta luvussa kolme esittelemiini monimediatyön yleisiin edellytyksiin sekä 

toimittajien ajatuksiin monimediatyön tekemisestä. 

7.1 Toimitustyö rutiineja ja jatkuvaa muutosta

Kuten luvussa kolme totesin, journalistiselle työlle on muotoutunut tietty malli, jonka 

mukaan toimituksissa tehdään töitä. Tehtiinpä sitten lehti- tai radiojuttua, malli sisältää 

samat vaiheet; ensin valitaan aihe, sen jälkeen hankitaan aineistoa ja lopulta juttu kirjoi-

tetaan tai radio-ohjelma työstetään valmiiksi.

Näin tapahtuu myös Lauttakylä-lehdessä, Radio Westissä ja Satakunnan Yrittäjä –leh-

dessä. Kaikkien toimitusten työskentelyssä on siis paljon yhteistä, mutta erojakin löytyy. 

Yhtäläistä on mm. sisällön aihevalinta, joka tapahtuu niin isoissa päivälehdissä kuin 

Lauttakylä-lehdessäkin jokseenkin samalla tavalla eli levikki- ja kuuluvuusalueen asioita, 

mm. kunnallista päätöksentekoa, tapahtumia, muita tiedotusvälineitä sekä erilaisia ajan-

kohtaisia ilmiöitä seuraamalla. Satakunnan Yrittäjä –lehden aiheet valitaan tietysti myös 

ajankohtaisia asioita seuraamalla, mutta lehden luonteen mukaisesti seurataan nimen-

omaan yrittäjämaailman asioita.

Myös aineistoa hankitaan kaikissa toimituksissa samaan tapaan lukemalla asiakirjoja, 

haastattelemalla, käymällä tiedotustilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä etsimällä taustatie-

toja esimerkiksi internetistä. Sen sijaan aineiston työstäminen valmiiksi sisältömateriaa-

liksi on ainakin osaksi erilaista lehdissä ja radiossa. Lehtitoimittajien jutut syntyvät kir-

joittamalla, radiotoimittajien työssä yhdistyvät kirjoittaminen ja puhuminen. Radiojuttua 

varten toimittaja saattaa kirjoittaa itselleen lyhyen käsikirjoituksen, tai ainakin juonnon. 

Haastattelut tehdään joko suorina studiossa tai puhelimessa, tai kentällä nauhurilla nau-

halle. 
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Radio- ja lehtitoimittajilta vaaditaan Huittisten Sanomalehti Oy:ssä myös erilaista tek-

nistä osaamista. Radiotoimittajien on hallittava paitsi tietokoneen tekstinkäsittelyohjelma, 

myös ohjelma, jonka avulla rakennetaan tietokoneelle ns. päiväpohja eli  kunkin päivän 

ohjelmasisältö, jossa uutiset, jutut, musiikki ja mainokset vuorottelevat. Heidän on myös 

osattava itse editoida juttumateriaalista sopiva kokonaisuus, toisinaan yhdistellen sekä 

puhetta että musiikkia. Myös radion studion teknisten ”työkalujen” hallinta on osa toimit-

tajien arkipäivää.

Lehtitoimittajien pääasialliset tekniset työkalut ovat tietokone ja digitaalikamera. Osa toi-

mittajista tarvitsee työssään vain tekstinkäsittelyohjelmaa, osa käyttää myös kuvankäsit-

telyohjelmaa ja osa taitto-ohjelmaa. Voidaan siis sanoa, että radiossa toimittajien työhön 

kuuluu ehkä hieman enemmän erilaisten teknisten työvälineiden käyttö kuin lehdissä.

Päällimmäiseksi kokoamastani tutkimusaineistosta nousee kuitenkin havainto, että tällä 

hetkellä Huittisten Sanomalehti Oy:n kaikissa kolmessa toimituksessa työtehtävät ja 

työkäytännöt palvelevat ensisijaisesti kunkin välineen omia tavoitteita. Jokaisessa toi-

mituksessa on paljon vuosien mittaan muotoutuneita rutiineja, jotka ovat toimitustyön 

perusrunko sisällön tuottamisessa. Lauttakylä-lehdessä toimitustyön tavoitteena on saada 

aikaan mahdollisimman hyvä paikallislehti kaksi kertaa viikossa, Satakunnan Yrittäjä 

–lehdessä tavoitteena on tuottaa monipuolinen yrittäjälehti kerran kuukaudessa. Radio 

Westissä taas pyritään tekemään mahdollisimman ajankohtaista, reaaliaikaista radio-

ohjelmaa sekä mahdollisimman monipuolisia uutisia radion verkkosivuille.

Lauttakylä-lehdessä ja Westissä tärkeitä toimitustyön rutiineja ovat esimerkiksi kunnal-

lisen päätöksenteon, poliisin, pelastuslaitoksen ja ns. onnettomuuslistan seuranta. Radio 

Westissä toimittajien studiovuorot ovat myös hyvin merkittävä rutiini, samoin Lautta-

kylä-lehdessä ja Satakunnan Yrittäjässä lehtien taittopäivien työt. Nämä toistuvat kerrasta 

toiseen. Kaikki muu on jatkuvaa muutosta. Toimittajien arki on siten näiden rutiinien ja 

muutoksen yhteensovittamista. 

Vaikka itse elän samojen rutiinien ja muutostilanteiden keskellä, oli yllätys huomata, 

miten pirstaleista toimitusten arki on.  Yllätys oli varsinkin se, että varsinaisen journalisti-

sen työn, juttujen kirjoittamisen lisäksi toimitustyö sisältää tänä päivänä niin paljon muu-

takin. Leppäsen ja Tuomivaaran (2002, 205) mukaan toimittajien työ sisälsi jo vuonna 
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1999 vuoteen 1984 verrattuna enemmän ideointia, sisällöstä päättämistä ja yhteydenpi-

toa eri tahoihin. Toimitustyö on siten viime vuosina muuttunut yhä monipuolisemmaksi. 

Mm. sähköpostitse tulevan materiaalin käsittelyyn menevä aika on varsinkin Lauttakylä-

lehdessä viime vuosina selvästi lisääntynyt. Toimitustyö on myös hyvin sosiaalista työtä 

ja vaatii päivittäin vuorovaikutusta monien ihmisten, sekä asiakkaiden että oman talon 

väen kanssa. 

Toimittajien työpäiväkirjat kertovat vain yhdestä viikosta toimituksen elämässä. Ne anta-

vat arjesta hyvin totuudenmukaisen kuvan, mutta yhden viikon muistiinmerkinnät jättä-

vät myös näkymättömiin monia asioita toimituksen tapahtumista. Työpäiväkirjaviikolla 

kaikki sujui normaalisti, sillä kaikki toimittajat olivat töissä eikä mitään erityistä sattunut. 

Pienet toimitukset ovat kuitenkin hyvin haavoittuvia. Työtahti on normaalitilanteessakin 

tiivis, mutta kun joku esimerkiksi jää äkillisesti pitemmälle sairaslomalle, joudutaan sekä 

Lauttakylä-lehden että radio Westin toimituksissa todella tiukkaan tilanteeseen. Puhu-

mattakaan Satakunnan Yrittäjä –lehdestä, jossa sisällöntuotanto on pääosin yhden työn-

tekijän vastuulla. Myös loma-ajat luovat kovia paineita, kun töitä tehdään tavallista pie-

nemmällä porukalla. Lehtien on silti ilmestyttävä ja radion toimittava, mikä merkitsee 

sitä, että pienissä toimituksissa toimittajilta vaaditaan sopeutumista ja venymistä hyvin-

kin paljon.

7.2 Huittisten Sanomalehti Oy:n mahdollisuudet monimediatyöhön 

Huittisten Sanomalehti Oy:n toimitusjohtaja on todennut, että yhtiön kolmen toimituksen 

yhteistyötä tullaan tiivistämään. Hän esitti ajatuksen, että tavoitteena voi jopa olla yksi 

yhteinen toimitus, jossa tuotetaan sisältöä kaikkiin yhtiön medioihin (Hakanen, 2003)  .

Monimediatyön katsotaan edellyttävän yhtä toimitusta (joka toimii myös fyysisesti 

yhdessä paikassa), keskitettyä johtoa, riittäviä resursseja sekä uudenlaisia työkäytäntöjä, 

uudenlaista asennetta toimitustyöhön sekä uudenlaista toimittajaidentiteettiä. Voidaankin 

kysyä, millaiset mahdollisuudet HSL:ssä monimediatyön tekemiseen on?

Huittisten Sanomalehti Oy:n toimituksilla ei ole yhteistä toimitilaa. Toimitusten erilli-

nen sijainti asettaa siten omat rajoituksensa monimediatyön tekemiseen. Tätä mieltä oli 
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myös osa yhtiön toimittajista tekemässäni monimediakyselyssä. Kun työskennellään kol-

messa eri talossa, ei synny yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhden toimituksen henkeä, jota 

monimediatyössä tarvittaisiin. Toimitusten yhteisiä palavereja on yritetty saada muuta-

man kerran aikaan, mutta tapaamisia on jouduttu siirtämään ja perumaan. Kun väkeä 

on vähän ja työtä paljon, koko joukkoa on vaikea saada kerralla yhteen. Yksi yhteinen 

palaveri on pidetty ja siinä todettiin, että yhteistyötä tehdään siinä mitassa kuin se tämän 

hetken resursseilla on mahdollista. 

Paitsi yhteiset tilat, monimediatyö vaatisi myös sitä varten rakennetun organisaation ja 

tehtäväjaon. Nyt Lauttakylä-lehdellä, Satakunnan Yrittäjällä ja Radio Westillä on kaikilla 

erillinen organisaationsa, joka on luotu palvelemaan kunkin välineen omia tarpeita. Vain 

oma tehtäväni paikallisradion ja paikallislehden päätoimittajana on askel monimedian 

suuntaan: kun vastaan kummankin välineen työnjohdosta, minulla on mahdollisuus tehdä 

ratkaisuja, joissa otetaan huomioon sekä radio että paikallislehti. Käytännössä se ei kui-

tenkaan ole kovin helppoa, koska kaikkien muiden tehtävät toimituksissa ovat ennallaan 

eli kukin tekee työtä pääosin oman välineensä toimittajana.

Toimittajille tekemäni monimediakyselyn vastauksissa todettiin, että monimediatyötä 

rajoittaa mm. välineiden erilaisuus. Kuten edellä olen todennut, yksi monimediatyön 

onnistumisen edellytyksistä on uudenlainen asenne; toimittajien pitäisi oppia ajattele-

maan ylivälineellisesti. Jokaisella toimittajalla on kuitenkin vahva ammatti-identiteetti, 

joka liittyy kiinteästi omaan välineeseen. Tämä näkyy  mielestäni selvimmin Lauttakylä-

lehden toimituksessa. On vaikea yhtäkkiä oppia ajattelemaan toisen välineen tarpeita. Se 

onkin näkemykseni mukaan yksi syy, miksi lehtien toimittajat eivät ole lähteneet teke-

mään esimerkiksi verkkouutisia radion sivuille. Paikallislehdessä on totuttu ajattelemaan 

paikallisesti, radiossa näkökulma taas on alueellisempi. Se, mikä on uutinen paikallisleh-

dessä, ei välttämättä olekaan ollut uutinen radiossa. Vaadittaisiin kunkin välineen parem-

paa tuntemusta puolin ja toisin, jotta esimerkiksi uutiskriteerit ja sisällön tuottamiset tavat 

tiedettäisiin.

Vahvasti välinesidonnainen ammatti-identiteetti näkyy myös siinä, että omat uutiset, ns. 

skuupit, halutaan edelleen julkaista ensin omassa välineessä. Tämäkin näkyy selvimmin 

Lauttakylä-lehden toimituksessa. Lehti ilmestyy kaksi kertaa viikossa ja jos saadaan oma 

uutinen, sitä ei haluta antaa ensin Westin julkaistavaksi, koska samalla tieto kulkisi kil-
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pailijoille, esimerkiksi päivälehtiin. Paikallislehti pyrkii kilpailemaan päivälehtien kanssa 

uutisista niissä rajoissa kuin se on mahdollista. Myös minun on tunnustettava, että vaikka 

vastuullani on nyt sekä lehti että radio, on edelleen vaikeaa antaa uutinen ensin radion 

kerrottavaksi, jos Lauttakylä-lehden ilmestymiseen on vielä pari päivää. Yksi syy tähän 

lienee se, että yhtiössä ei vielä koeta yhden toimituksen henkeä, koska sellaista ei käytän-

nössä ole. Vaikka emoyhtiö on yhteinen, ovat toimitukset silti vielä jokseenkin vieraita 

toisilleen.

Ifran raportin (2004) mukaan konvergenssi vaatii enemmän resursseja kuin yhden väli-

neen toimitustyö. Tällä tarkoitettaneen paitsi määrällisiä, myös laadullisia resursseja, esi-

merkiksi eri välineiden edellyttämää ammatillista osaamista. 

Toimittajille tekemästäni kyselystä käy ilmi, että monimediatyöhön suhtaudutaan periaat-

teessa myönteisesti. Vaadittaisiin kuitenkin myös koulutusta, jonka avulla radiotoimitta-

jat saisivat valmiudet lehtijuttujen tekemiseen ja valokuvaamiseen, ja lehtien toimittajat 

oppisivat tekemään radio-ohjelmia. Kirjoittajasta ”puhujaksi” ryhtyminen ja päinvastoin, 

vaatii taitoja, joita kaikilla ei välttämättä ole. Kaikilla ei myöskään ole halua ja innostusta 

kokeilla toisenlaista toimitustyötä. Pienessä yhtiössä on kuitenkin tyydyttävä olemassa 

oleviin resursseihin ja pyrittävä tarjoamaan niille jotka haluavat, mahdollisuus ensin ope-

tella ja sitten kokeilla uusia asioita. 

Huittisten Sanomalehti Oy:tä voidaan kyllä mielestäni pitää monimediayhtiönä, sillä sen 

toimituksissa tuotetaan sisältöä kahteen lehteen, radioon ja verkkoon. Radio Westissä moni-

mediaalisuus toteutuu tällä hetkellä parhaiten; uutisia tehdään paitsi radioon, myös sen verk-

kosivuille. Uutiset julkaistaan myös maakunnallisessa Promenadi.net –portaalissa, jossa 

Westin uutisille on oma linkkinsä. Yksi radion toimittajista kirjoittaa juttuja tarpeen mukaan 

myös  Lauttakylä-lehteen. Sen sijaan yhtiön molempien lehtien monimediaalinen panos 

on lähinnä tiedon välittämistä toisille toimituksille ja satunnaisesti saman juttumateriaalin 

käyttämistä molemmissa lehdissä..

Kun kahden erilaisen lehden ja yhden radion erilaisia toimituskäytäntöjä aletaan sovittaa 

edes osittain yhteen, on selvää, ettei se ole aivan yksinkertaista. Yhteistyötä toki jo teh-

dään, kuten edellä olen useaan kertaan todennut. Ifran (2004, 10) mukaan yhteistyö ei 

kuitenkaan vielä merkitse konvergenssia, monimediaalisuutta. Siitä voidaan puhua vasta 
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silloin, kun yleisölle voidaan tarjota jotakin enemmän kuin eri välineet erikseen pystyvät 

tarjoamaan. Muuten kyse on vain sisäisen työvirran harjoittelusta, joka ei merkittävästi 

tuo yhtiölle hyötyä.

Vaikka Huittisten Sanomalehti Oy:n toimitukset työskentelevät eri paikoissa, eikä yhteistä 

organisaatiota ole, uskon, että toimitusten osaamista ja työpanosta voitaisiin nykyistä 

enemmän hyödyntää ristiin. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi tehdä sisältöä kaik-

kiin välineisiin, mutta esimerkiksi verkkoon voitaisiin nykyistä enemmän tehdä uutisia 

myös muista kuin Radio Westin toimituksesta. Tällä hetkellä esimerkiksi kunnallisuuti-

sointia tehdään päällekkäin; Lauttakylän toimittajat kirjoittavat kolmen levikkikuntansa 

asioista vain lehteen, radion freelancer taas tekee samat asiat radioon ja sen verkkosi-

vuille. Yhtä hyvin samat toimittajat voisivat hoitaa Vampulan, Huittisten ja Äetsän osalta 

näiden uutisten teon sekä paikallislehteen ja radion verkkosivuille. Myös Satakunnan 

Yrittäjän toimituksesta löytyvää elinkeinoelämän ja yrityskentän tuntemusta pitäisi voida 

hyödyntää nykyistä enemmän, varsinkin Westissä, jonka kuuluvuusalue on pitkälti sama 

kuin yrittäjälehden levikkialue.

Luvussa 6 esittelemäni monimediakyselyn vastauksista löytyvät mielestäni ne asiat, 

joiden avulla monimediatyötä saataisiin eteenpäin Huittisten Sanomalehti Oy:ssä. Moni-

mediatyön tekemiseen tarvittaisiin selkeät tavoitteet ja aikataulu niiden toteuttamiseen, 

työtehtävien ja työkäytäntöjen uudelleen arviointia ja koulutusta monimediatyöstä kiin-

nostuneille toimittajille. Lauttakylä-lehden kohdalla yksi tärkeä askel kohti monimediaa 

olisi mielestäni oman verkkolehden saaminen ja suunnitelmissa onkin sen toteuttaminen 

vuoden 2005 aikana. Tähän oltaisiin Lauttakylä-lehden toimituksessa jo hyvinkin val-

miita.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin pohtia, mikä merkitys monimediatyöllä Huittisten Sano-

malehti Oy:lle olisi ja halutaanko siihen satsata. Itse uskon, että jos toimitukset saatai-

siin työskentelemään enemmän yhdessä ja lähentymään toisiaan, saataisiin kunkin väli-

neen sisältöön uusia näkökulmia ja uudenlaista aineistoa. Kaikkien ei todellakaan tarvitse 

tehdä kaikkea, mutta yhdeksän toimittajan säännöllinen ajatustenvaihto ja ideointi tuot-

taisi todennäköisesti jotakin enemmän kuin Lauttakylä-lehden viiden hengen toimituk-

sen, Westin neljän hengen toimituksen ja Satakunnan Yrittäjän yhden hengen toimituksen 

työskentely pääosin erikseen. 
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Huittisten Sanomalehti Oy:ssä ollaan siis vasta monimediatyön kynnyksellä. Minulle on 

tämän tutkielman teossa selvinnyt, että tiedotusvälineissä yleensäkin eletään edelleen 

yhtä journalistisen työn murroskautta, siirtymävaihetta yhden välineen sisällön tuottami-

sesta monimediatyöhön. Selväksi on käynyt myös se, että yhtenäisiä vakiintuneita käy-

täntöjä ei vielä ole, vaan ne etsivät vielä uomiaan. Työelämässä on vielä iso joukko jour-

nalisteja, jotka ovat saaneet koulutuksensa yhtä välinettä varten ja hankkineet myös työ-

kokemuksesta tehden sisältöä yhteen välineeseen. Tällä hetkellä alaa opiskelevat omaksu-

vat jo opintojensa aikana monimediaalisen ajattelutavan ja saavat monimediatyötä varten 

myös käytännön oppia. Uskonkin, että vasta tulevien toimittajapolvien tullessa työelä-

mään monimediatyö löytää vakiintuneet käytäntönsä, joita toteutetaan kautta mediaken-

tän, myös pienissä paikallisissa tiedotusvälineissä.

7.3 Oman työn arviointia

Halusin tutkia, millaista on toimitustyö Lauttakylä-lehdessä, Satakunnan Yrittäjä –leh-

dessä sekä Radio Westissä, jotta selviäisi, löytyykö nykyisistä olosuhteista mahdollisuuk-

sia monimediatyöhön. Valitsin tutkimusmenetelmikseni sähköpostikyselyn, työpäiväkir-

jamenetelmän sekä osallistuvan havainnoinnin, joita täydensin myös muutamalla haas-

tattelulla. Uskon, että sainkin näillä menetelmillä melko hyvin tietoa kunkin välineen 

sisällöntuotantoprosessista, toimittajien tehtävistä sekä heidän ajatuksistaan monimedia-

työstä.

Hieman pettynyt olin työpäiväkirjojen antiin. Päiväkirjanpidon ohjeistuksessa olin pyy-

tänyt toimittajia kirjaamaan mahdollisimman tarkasti muistiin työpäivien tapahtumia. 

Lauttakylä-lehden ja Satakunnan Yrittäjän toimittajat kuvailivatkin melko monisanaisesti 

työtään, sen sijaan Westin toimittajien päiväkirjat olivat enemmänkin muistilistan kaltai-

sia. Kovin vähän toimittajat kertoivat omista ajatuksistaan ja tuntemuksistaan, sen parem-

min innostuksen, ilon kuin harmistuksen aiheistakaan. Työtehtävien kirjaamisen lisäksi 

olisin toivonut enemmän myös muita kommentteja, sillä ne olisivat voineet tuoda esiin 

tärkeää tietoa nykyhetken toimitustyön hyvistä ja huonoista puolista sekä siitä, miten 

toimittajat työnsä kokevat. Näitä ”aukkopaikkoja” olen pyrkinyt täydentämään omilla 

havainnoillani, mutta ne ovat tietysti minun subjektiivisia kokemuksiani asioista, eivät 

välttämättä toimittajien näkemyksiä. 
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Tutkimuksen tekeminen omassa työyhteisössä oli mielenkiintoista ja haastavaa, toisinaan 

hyvin vaikeaakin. Koin tilanteen välillä erittäin ristiriitaiseksi; kun elin samassa ympä-

ristössä tutkittavieni kanssa, sain paljon myös sellaista tietoa, joka ei välittynyt kyse-

lystä eikä työpäiväkirjoista ja jouduin pohtimaan, mitä näistä havainnoistani voin käyttää 

aineistonani. 

Jouduin myös ponnistelemaan, jotta pystyin pitämään tutkijanroolini ja tehtäväni päätoi-

mittajana erillään. Tutkijana tehtäväni oli koota toimitusten työskentelystä tätä tutkielmaa 

varten aineistoa ja pyrkiä tarkastelemaan ulkopuolisen silmin. Kun samaan aikaan yritin 

päätoimittajana pohtia monimediatyön kehittämistä, kietoutuivat asiat toisinaan vähän 

liikaakin yhteen. Kun monimediatyössä ei käytännössä tapahtunut edistystä, tuntui ettei 

myöskään tutkielmanteko edennyt. 

Katson silti, että kumpikin asia on hyötynyt toisestaan. Tutkielmanteossa olen saanut kon-

vergenssista ja monimediatyöstä sellaista tietoa, josta on suuri hyöty käytännön työssä. 

Itse asiassa vasta nyt koen, että minulla olisi jotakin annettavaa monimediatyön kehittä-

miselle. 

Pro gradu –tutkielmaa tehdessä on herännyt myös ajatus uudesta tutkimusaiheesta. Olisi 

mielenkiintoista lähteä kokeilemaan pienimuotoista muutoslaboratoriota, jonka avulla 

monimediatyötä toden teolla lähdettäisiin viemään eteenpäin Huittisten Sanomalehti 

Oy:ssä. Muutoslaboratorion vaiheiden kuvaaminen voisi siten olla hyvä jatkotutkimuk-

sen aihe.
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Liite 1: Radio Westin ohjelmakartta
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Liite 2: Monimediakyselyn saatekirje

Hei!

Olen aloittelemassa tänä keväänä tiedotusopin graduani, jonka työnimenä on Monimedi-

ajournalismi toimittajan työn kannalta pienessä mediatalossa. Aion tehdä toimintatutki-

muksen omassa talossa ja katsoa, onnistutaanko monimediatyötä toteuttamaan ja jos, niin 

miten ja ellei, niin miksei.

Missään muussa paikallislehtiyhtiössä ei nimittäin ainakaan tällä hetkellä ole tilannetta, 

jossa paikallislehden, maakunnallisen yrittäjälehden ja paikallisradion toimitukset tuot-

taisivat materiaalia toinen toisilleen. Monimediatyötä tehdään kyllä isommissa taloissa, 

joissa myös resurssit ovat ihan toiset kuin meillä. 

Ennen varsinaisen gradun aloittamista minun pitää tehdä samaan aiheeseen liittyvä pie-

nempi pajaprojekti, joka on tämä kysely, josta jo olen puhunutkin. Kyselyn avulla haluan 

selvittää, millaisia ajatuksia toimituksissa monimediatyöstä on.

Graduani ja myös pajaprojektia ohjaa professori Ari Heinonen Tampereen yliopistosta. 

Toivon, että vastaatte kysymyksiin mahdollisimman laajasti ja kerrotte mitä mielessänne 

liikkuu. 

Vastauksia odotan ensi viikon maanantaihin 24.2.2002 mennessä. Voitte halutessanne 

vastata nimettömänä ja tipauttaa vastaukset kirjekuoressa työhuoneeni postiluukusta. 

Kokoan vastauksista yhteenvedon, jonka esittelen myös teille kaikille. Käsittelen saa-

maani materiaalia tietysti niin, ettei yksittäistä vastaajaa tunnisteta.

Pajaprojektin tavoitteena on saada pohjatietoa gradua varten. Toinen tavoite on saada sen 

avulla työkaluja, joilla meidän kolmen toimituksen välistä yhteistyötä päästäisiin kehittä-

mään.

 

Kiitokset avusta

Maikku
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Liite 3: Työpäiväkirjojen saate- ja ohjekirje

Hei!

Tarvitsisin taas apuanne gradunteossa. Nyt yritän kartoittaa toimitusten nykyisiä työkäy-

täntöjä. Meillehän on asetettu tavoitteeksi toimitusten yhteistyön tiivistäminen, mahdol-

linen monimediatyö ja jotta päästäisiin taas askel eteenpäin, on tärkeää tietää, miten töitä 

tällä hetkellä tehdään.

Jotta kuvaus toimitusten töistä ja tekemisen tavoista Lauttakylän, Westin ja Satakunnan 

Yrittäjän toimituksessa olisi mahdollisimman oikea, on tärkeää, että jokainen kuvaa sitä 

omalta osaltaan. Sitä varten pyytäisin teitä pitämään viikon ajan työpäiväkirjaa. Työpäi-

väkirjoihin toivon teidän kirjaavan, mitä kaikkea päivän mittaan teette. Aion myös itse 

pitää työpäiväkirjaa.

Kyse ei ole kilpailusta, jossa katsottaisiin kuka paiskii eniten hommia, eikä myöskään 

kenenkään ajankäytön kontrolloinnista. Kaikkihan tietävät, että päivät ja viikot ovat 

hyvin erilaisia jokaisen kohdalla. Tarkoituksena on yksinkertaisesti tietojen kerääminen 

siitä, millainen on tyypillinen työviikko toimituksissa toimittajien itsensä kuvaamana.

Vastaavanlaista menetelmää ovat käyttäneet mm. Pauliina Penttilä gradussaan, joka käsit-

telee uutis-ja toimituspäälliköiden roolia ja tehtäviä pienissä 7-päiväisissä sanomaleh-

dissä. Samaa menetelmää on käyttänyt myös Merja Helle Hämeenkyrön Sanomissa toteu-

tetussa kehittämisprojektissa.

Tiedän, että kaikilla on paljon töitä ja kiireitä, mutta toivon kovasti, että mahdollisimman 

moni siitä huolimatta ehtisi pitää työpäiväkirjaa. 

Jos asia ei tästä vielä auennut, vastaan mielelläni kysymyksiin. Alla vielä ohjeita työpäi-

väkirjan pitämiseen.

Maikku
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Ohjeita työpäiväkirjaa varten

• Pidä työpäiväkirjaa ensi viikon ajan eli 9. – 15.2.2004. 

• Kirjaa päiväkirjaan kaikki tehtäväsi mahdollisimman tarkasti, myös kellonajat. 

• Kerro töiden lisäksi myös muista tapahtumista, jotka liittyvät työhön: keitä tapasit, 

mistä innostuit, mikä harmitti, mikä auttoi jaksamaan, kenen kanssa vaihdoit päivän mit-

taan ajatuksia meneillään olevista töistä jne.

• Tuliko eteen juttuaiheita tai asioita, joita olisi voitu hyödyntää myös muissa toimituk-

sissa

• Merkitse muistiin myös se, jos teet jotakin työhön liittyvää työajan ulkopuolella.

• Voit kirjoittaa työpäiväkirjasi käsin tai koneella. Jos käytät kynää, kirjoita niin selvästi, 

etten tarvitse tulkkausapua.

Esimerkkiote työpäiväkirjasta voisi olla tällainen:

keskiviikko

klo

10.15 – 11.00: sähköpostin ja postin selvittelyä, viikonloppukeikkojen 

sopiminen avustajien kanssa.

11.00 – 11.30 ruokatauko

11.30 – 13.00 syntymäpäivähaastattelun kirjoittaminen

13.15 – 13.30 puhelu kesätoimittajalle ja töiden aloittamisesta sopiminen

jne tähän tapaan


