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Tutkimuksen yhteenveto
Mediaosaaja 2030 -tutkimushankkeen tarkoituksena on kartoittaa media-alan koulutuksen kokonaistilannetta Suomessa, arvioida alan koulutuksellisia tarpeita sekä selvittää media-alan
yritysten keskeisimmät osaamistarpeet tulevaisuudessa. Tutkimuksessa luotiin tietokanta nykyisistä media-alan koulutusohjelmista Suomessa, toteutettiin yritysten ja koulutusinstituutioiden edustajille kohdistettu kyselytutkimus, haastateltiin asiantuntijoita ja koulutusinstituutioiden edustajia sekä perehdyttiin kuuteen yritykseen, jotka ovat kohdanneet merkittävää osaamistarpeiden muutosta viime vuosina. Tutkimuksen toteutti Nordic Institute of Business & Society –ajatushautomo ja sen rahoitti Media-alan tutkimussäätiö. Tutkimuksen keskeiset löydökset on esitetty alla.
Liiketoiminnallisten ja teknologisten taitojen rooli tulee korostumaan media-alalla vuoteen 2030 mennessä. Media-alan nykyisissä koulutuskokonaisuuksissa liiketoiminnallisten
tietojen ja taitojen opetus on melko vähäistä. Vastaavasti teknologisten taitojen kehittäminen
kohdistuu puolestaan voimakkaasti suoraan media-alan perinteisten tehtävien, kuten mediatuotannon, alueille. Esimerkiksi ohjelmointiosaamista on harvoin tarjolla ja ohjelmointikokonaisuudet koulutusohjelmissa ovat yleensä suppeita. Lisäksi uudenlaisiin teknologiaa voimakkaasti hyödyntäviin tehtäviin, esimerkiksi datajournalismiin, on tarjolla koulutusta vain rajallisesti. Koulutussisällöt huomioivat uudet media-alan teknologiat vain konseptuaalisesti, mutta
käytännön tasolle yltäviä koulutusresursseja ei ole.
Koulutusinstituutiot pystyvät tuottamaan kilpailukykyisiä huippuosaajia media-alan tulevaisuuden tarpeisiin profiloitumalla joko 1) luovan sisällöntuotannon ja analytiikan,
2) media-alan liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen tai 3) media-alan teknologioiden syväymmärryksen ja soveltamisen osa-alueelle. Digitalisaatio lisänä -ajattelusta tulisi
siirtyä digitalisaatio edellä -ajatteluun, joka tässä yhteydessä tarkoittaa koulutusohjelmien uudelleenrakentamista täysin teknologiamurroksen tarpeisiin mukautuen. Tehtävä ei ole helppo,
sillä media-alan koulutusinstituutioiden on tuotettava myös media-alan perustaidoiltaan nykyistä osaavampia tekijöitä tulevaisuudessa. Edellä esitetyn kolmen ydinteeman lisäksi perustaitoihin lukeutuvat journalistiset taidot, mediatuotantotaito, kirjallinen ilmaisutaito, myyntitaidot sekä visuaalisen suunnittelun taito tulevat korostumaan entisestään seuraavan 10 vuoden
aikana.
Markkinoinnin ja erityisesti myynnin koulutusta on lisättävä merkittävästi mediakoulutusohjelmasta riippumatta. Yleisesti media-alan koulutuksen saatavuus sekä vastavalmistuneiden osaaminen nähdään lähes poikkeuksetta olevan vähän kohtalaista paremmalla tasolla. Media-alan yritykset arvioivat, että kaikkein parhaiten koulutusta on saatavilla visuaalisen suunnittelun taitojen kehittämiseen. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että myynnillisiin taitoihin tähtäävän koulutuksen saatavuus on heikkoa. Myös vastavalmistuneiden myyntiosaaminen mielletään alle kohtalaisena pidetyn tason.
Media-alan houkuttelevuutta on parannettava, jotta lahjakkaita opiskelijoita hakeutuu
alalle riittävästi. Ainoastaan neljännes media-alan toimijoista kokee korkeakoulujen ja yliopistojen koulutusohjelmien kykenevän tuottamaan huippuosaajia media-alalle. Jotta voidaan
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ylipäätään puhua suomalaisista mediaosaajista vuonna 2030, työ houkuttelevuuden parantamiseksi tulee käynnistää heti. Media-alan työnantajien tulee harkita erilaisia yhteistyömuotoja
koulutuslaitosten kanssa alan imagon parantamiseksi. Toisaalta rohkeamman ja uramahdollisuuksiltaan rikkaan yleiskuvan välittäminen media-alasta on jokaisen media-alan toimijan vastuulla. Laskukausiviestinnän ja vaikeuksista vatvomisen aika on ohi.
Koulutusinstituutioita ei tule jättää yksin – yhteistyön on vahvistuttava koulutuksia tarjoavien tahojen ja huippuosaajia tarvitsevien media-alan yritysten välillä. Tutkimus osoittaa, että osaamisen kehittämiseen tulee panostaa entistä enemmän niin alan koulutuslaitoksissa kuin yrityksissäkin. Keskiössä on koulutusinstituutioiden ja elinkeinoelämän yhä tiiviimpi
vuoropuhelu ja yhteistyö. Merkittävimpinä yksittäisinä osaamistarpeina voidaan pitää oman
alan teknologian riittävää ymmärtämistä sekä liiketoimintaosaamisen ja medialiiketoiminnan
syvällisempää ymmärtämistä. Tärkeää on myös saavuttaa sellaista laaja-alaista ymmärrystä,
jonka avulla osaaja voi vastata kehittyvän ja muuttuvan media-alan uusiin haasteisiin sekä
työelämän osaamistarpeiden muutoksiin. Erityisesti koulutuslaitosten vastuulla on järjestää
media-alan ammattilaisille mahdollisuus jatkuvaan, elinikäiseen osaamisen kehittämiseen.
Koulutusohjelmia ei rakenneta uudelleen hetkessä – lyhyen aikavälin ratkaisuna koulutuslaitosten sisäistä poikkitieteellistä liikkuvuutta tulee edistää ja myös koulutuslaitosten välisiä kursseja pitäisi tarjota nykyistä enemmän. Liikkuvuutta tulisi edistää erityisesti lyhyellä aikavälillä (2020–2025), kun teknologiataitoihin ja liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvät media-alan omat koulutussisällöt hakevat vielä muotoaan. Tässä tutkimuksessa nousi
erityisesti esiin tarve moduuliopinnoille tai opintokoreille, joita opiskelijat voisivat hyödyntää
laajentaakseen omaa osaamistaan oman ydinosaamisen ulkopuolelle. Korimallin avulla esimerkiksi viestinnän opiskelija voisi kehittää osaamistaan tietotekniikan ja liiketalouden osalta
tilanteessa, jossa oma koulutusohjelma on näiltä osin vaillinainen. Media-alan oma poikkitieteellinen korimalli ratkaisisi sen, että koulutusinstituutiot saisivat nopeasti ajettua sisään koulutusohjelmien rakenteelliset ja sisällölliset muutokset, joilla paremmin vastataan tulevaisuuden muutostarpeeseen.
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1. Johdanto
Media-ala muuttuu jatkuvasti niin kotimaisten kuin globaalien muutostekijöiden vuoksi. Mediaalaan liittyvien teknologioiden, kuten robottijournalismin, koneoppimisen ja data-analytiikan
kehittyminen on yksi merkittävimmistä muutosta ajavista tekijöistä. Myös liiketaloudellinen ymmärrys on entistä keskeisemmällä sijalla. Lisäksi laajempi työelämän sekä yhteiskunnan muutos ravistelee media-alaa – ala elää ja muuttuu voimakkaasti yhteiskunnallisten trendien mukana. Tässä tutkimuksessa media-ala ymmärretään laajasti, koskien niin sanoma- ja aikakauslehtiä, kirja- ja oppimateriaalikustantamoja, televisiota, radiota, graafista teollisuutta, digitaalisia sisältöpalveluja, markkinapaikkoja kuin viestintä- ja markkinointipalveluitakin.
Medialiiton Media 2030 -hankkeen pohjalta on esitetty, että median kaikki alat ovat jatkuvan
muutoksen tilassa, ja niiden liiketoiminnan perusteet, ansainta sekä suhde yleisöön on määriteltävä uudelleen. Nykypäivän mediamaisema onkin runsas ja tarjontaa on enemmän kuin
koskaan. Myös media-alan erilaisia osa-alueita – digitaalisesta mediasta aina painettuun materiaaliin – on enemmän kuin aiemmin. Tämä heijastuu suoraan media-alalla vaadittavaan
osaamiseen.
Tämä tutkimus jatkaa keskustelua media-alan muuttuvista osaamistarpeista. Teemaa on hiljattain käsitelty esimerkiksi Opetushallituksen Media- ja viestintäalan osaamistarpeet -selvityksessä, jossa todettiin median olevan yksi nopeimmin muuttuvista aloista ja sen tehtävien
kirjon monipuolistuvan jatkuvasti. Esimerkiksi strateginen päätöksenteko sekä vuorovaikutus
ja kohderyhmien tavoittaminen mainittiin tärkeiksi tehtäviksi. Näin ollen jatkuvan oppimisen
tukeminen ja koulutuksen kehittäminen ovatkin keskeisessä roolissa.
Perinteisen osaamisen rinnalle on noussut lukuisia uusia taitovaatimuksia, esimerkiksi juuri
teknologioihin ja liiketoimintaosaamiseen liittyen. Toimittajan työssä ei enää pärjää hyvillä perustaidoilla, kuten kirjoitustaidolla ja uteliaisuudella, vaan näiden taitojen lisäksi vaaditaan syväosaamista erilaisista teknisistä laitteista ja muista työvälineistä sekä ohjelmistoista. Vastaavasti perinteisen painotalon osaajan on kyettävä ymmärtämään oman työnsä merkitys laajemmin osana koko yrityksen liiketoimintaa.
Media-ala myös kaupallistuu jatkuvasti. Myös muiden kuin kaupallisten medioiden tulee lisätä
liiketaloudellista ajattelutapaa, jotta kuluttajat löytävät sisällöt jatkossakin ja organisaation toimintamalli pysyy taloudellisesti kestävänä. Liiketoimintaosaaminen onkin aiempaa merkittävämmässä roolissa sekä käytännön työntekijöillä että työnjohdollisessa tai johtavassa asemassa olevilla osaajilla. Yksittäisten työntekijöiden on ymmärrettävä oman roolinsa liiketoiminnalliset vaikutukset vähintään perustasolla.
Mediasisältöjen tuottaminen on jo pitkään tapahtunut digitaalisesti. Osaamistarpeet tulevatkin
muuttumaan entisestään, kun media-alalla toistaiseksi vielä harvemmin nähdyt teknologiat,
kuten koneoppiminen ja virtuaalitodellisuus, saavat suurempaa jalansijaa. Näidenkin suhteen
on jo nähty kokeiluja niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Esimerkiksi The New York Times
lähetti jo vuonna 2015 painetun lehtensä mukana pahviset virtuaalitodellisuuslasit, joiden
avulla oli mahdollisuus katsella lehden älypuhelinsovelluksessa olevaa videosisältöä 360-asteisessa näkymässä (Moynihan 2015). Kokeilun jälkeen lehti on tarjonnut lukuisia monimediaisia artikkeleita, joissa yhdistyvät teksti, valokuvat ja virtuaalitodellisuus (Feldler 2019). Yle
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Uutiset puolestaan julkaisi vuonna 2019 uutisartikkelin, jossa VR-mallinnusvideota käytettiin
kuvaamaan ydinpommin räjähdystä. Esimerkit ovat osoituksia kokonaan uudenlaisen osaamisen tuomisesta perinteiseen uutismediaan.
Media-alan digitalisoitumisen myötä painoalan tyyppiset osatoimialat kärsivät. Paperilehtien
kysynnän pienenemisen myötä painoalan yritykset joutuvat pohtimaan ansaintamallejaan aivan uudenlaisilla tavoilla. Vaikka perinteinen painaminen vähentyykin jatkuvasti, on painoalalle tullut uudenlaisia tekemisen muotoja, esimerkiksi 3D-tulostamisen ja laserpainamisen
myötä. Jatkossa onkin ensiarvoisen tärkeää, että näihin valmistava koulutus pystyy säilyttämään roolinsa riittävän innostavana nykyisten tekijöiden eläköityessä.
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa media-alan koulutuksen kokonaistilannetta Suomessa,
arvioida asiantuntijahaastatteluiden avulla koulutuksellisia tarpeita tulevaisuudessa sekä selvittää media-alan yritysten keskeisimpiä osaamistarpeita tulevaisuudessa.
Tutkimuksessa tarkasteltava aikajänne on nykyhetki, lähitulevaisuus (3–5 vuotta) ja tulevaisuus (5–10 vuotta). Nykyhetkeä on arvioitu koulutustarjontatietokannasta ja haastatteluista
saaduilla tiedoilla. Tulevaisuutta on arvioitu haastatteluiden sekä kyselytutkimuksen avulla.
Tutkimuksen on rahoittanut Media-alan tutkimussäätiö. Tutkimuksen toteuttaja on Nordic Institute of Business and Society.

Mediaosaaja 2030
Loppuraportti
Sivu 3

2. Tutkimushankkeen kuvaus ja toteutus
Tämän tutkimushankkeen toteutus koostuu neljästä osa-alueesta:
1) laajan tietokannan muodostaminen kotimaisista ja Suomen media-alalle relevanteista ulkomaisista media-alan tai media-alaan rinnastettavista koulutusohjelmista
2) media-alan yritysten asiantuntijoiden ja koulutustarjoajien haastattelut
3) media-alan oppilaitosten johdolle sekä media-alan yritysten johtajille kohdennettu kyselytutkimus
4) case-toimijoihin tutustuminen haastattelujen avulla.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa eli niin sanotussa perusdatankeruuvaiheessa tutkittiin
yhteensä 110 koulutusohjelmaa 15 yritykseltä ja 27 oppilaitokselta (liite 3). Tiedonkeruu toteutettiin julkisissa lähteissä, kuten Opintopolussa ja koulutusohjelmien verkkosivujen opinto-oppaissa, saatavilla olevien tietojen perusteella. Tiedot kerättiin manuaalisesti. Tutkimukselle relevanttien koulutusohjelmien valinta toteutettiin ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella.
Kriteereinä pidettiin media-alan tai alaan rinnastettavaa toisen ja kolmannen asteen koulutusta
sekä myös yksityisten yritysten tai muiden koulutustoimijoiden tarjoamia tutkintoja, koulutuksia
ja kurssikokonaisuuksia. Media-ala käsitettiin laajasti, jotta saavutettiin mahdollisimman laaja
ymmärrys myös osatoimialojen, kuten painoalan, opintokokonaisuuksista.
Lähtökohtaisesti hankkeessa on otettu huomioon vain sellaiset koulutusohjelmat, jotka tuovat
aitoa lisäarvoa hankkeelle. Näin ollen sellaiset koulutusohjelmat, joiden verkkosivuilla tai Opintopolku-sivulla ei ole selkeästi kerrottu media-alaan liittyvistä opinnoista tai joita ei muuten
voida pitää media-alalla relevantteina, on jätetty pois lopullisesta tutkimuksen tietokannasta.
Pääosin tutkimuksessa on keskitytty kotimaisiin koulutusohjelmiin. Tietokannan syventämiseksi on tutkittu myös kahdeksan ulkomaalaista koulutusohjelmaa Ruotsista ja Saksasta
(liite 3).
Tietokantaan muodostettiin laajamittainen joukko muuttujia (liite 2). Muuttujissa on eritelty koulutusohjelman käytännön sisältöä, esimerkiksi liittyen siihen, tarjoaako koulutusohjelma markkinointiin, ohjelmointiin tai interaktiiviseen digitaaliseen mediaan, kuten 3D-mallinnukseen ja tulostukseen, liittyviä opintoja.
Hankkeen toisessa vaiheessa suoritettiin media-alan asiantuntijoiden ja koulutustarjoajien
haastattelut pääosin helmi-huhtikuussa 2020 (liite 1). Koulutustarjoajien edustajiksi on luokiteltu media-alan koulutusohjelmien edustajat ja media-alan koulutusta tarjoavien yritysten
edustajat. Asiantuntijahaastateltavat puolestaan edustavat media-alan yrityksiä, ovat mediaalalla muuten pitkään toimineita henkilöitä tai ovat koulutuslaitosten edustajia, jotka eivät suoranaisesti ole mukana alan koulutuksessa. Haastatteluja toteutettiin 35 ja niiden tavoitteena
oli hahmottaa asiantuntijoiden (16) ja koulutustarjoajien (19) näkökulmia media-alan murroksesta. Haastatteluilla pyrittiin myös syventämään ymmärrystä media-alan teknologisten muutosajureiden, kuten virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn, nykytilanteesta ja yritysten osaamistarpeiden muovautumisesta näiden osalta tulevaisuudessa. Erityisen tärkeänä pidettiin selvittää,
miten oppilaitosten tarjooma saataisiin vastaamaan yritysten tarpeita entistä vahvemmin.
Haastattelut toteutettiin pääosin etäyhteyksin vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.
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Hankkeen kolmannessa vaiheessa toteutettiin media-alan oppilaitosten johdolle sekä media-alan liiketoimintajohtajille ja HR-päälliköille kohdennettu kyselytutkimus toukokuussa 2020. Kyselytutkimus rakennettiin haastattelujen perusteella tehtyjen havaintojen perusteella ja siihen vastasi 103 media-alan yritystä sekä 12 eri koulutusinstituution edustajaa.
Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitä Mediasäätiön painopistealueisiin liittyviä
tiedollisia ja taidollisia valmiuksia tarvitaan tulevaisuudessa ja kuinka nämä painopistealueet
näkyvät tällä hetkellä tarjolla olevissa koulutuskokonaisuuksissa.
Hankkeen neljännessä vaiheessa toteutettiin case-yritystutkimus, jossa tutkimusryhmä perehtyi kuuden media-alalla toimivan yrityksen toimintaan (Bauer Media, MTV Uutiset, Kaleva
Media, Nordkapp, Nelonen Media, Yle) syvällisemmin (liite 4). Case-yritystutkimusta varten
haastateltiin 19 työntekijää. Haastattelut toteutettiin yrityksen johdon, asiantuntijoiden ja operatiivista työtä tekevien media-alan ammattilaisten kanssa. Case-tutkimuksen yritysten valinnassa keskityttiin löytämään sellaisia yrityksiä, joiden toiminta on ollut jollakin tapaa innovatiivista viime vuosina. Pyrimme huomioimaan erityisesti teknisiä aloja, joiden osaamistarpeiden
kehityksessä on havaittu haastetta tulevaisuuden kannalta. Case-yritysten haastateltavien valinnassa pyrimme painottamaan sitä, että saisimme näkemyksen yrityksen toiminnasta tai uuden innovaation kehittymisestä niin johdon kuin käytännön työtä tekevien työntekijöidenkin
suhteen. Haastatteluissa pyrittiin hankkimaan ymmärrys yrityksen kehityskaaresta ja siinä tarvittavasta muuttuvasta osaamisesta. Haastatteluissa yritysedustajia pyydettiin myös arvioimaan tulevaisuuden osaamistarpeita.
Edellä kuvattu neljävaiheinen tiedonkeruu on verrattain laaja. Tutkimusryhmän hankkima aineisto muodostaakin hyvän läpileikkauksen suomalaisen media-alan nykytilanteesta. Laaja
tietoaineisto on ollut tutkimuksen toteuttamisen kannalta olennaisessa roolissa, sillä jokainen
osa on tukenut toistaan hankkeen edetessä. Koulutustietokannan avulla on saavutettu yleisymmärrys media-alan ja sitä sivuavien osa-alueiden koulutuksen nykytilasta Suomessa. Vastaavasti media-alan asiantuntijoille ja koulutustarjoajien edustajille tehdyt haastattelut antoivat
syvempää laadullista ymmärrystä koulutuksen nykytilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista. Näiden pohjalta oli mahdollista luoda kyselytutkimus, jonka tulosten perusteella laajemman joukon kokonaiskuvan muodostaminen oli mahdollista.
Aineiston keräämisen jälkeen siirryimme analyysivaiheeseen, jossa pyrimme hahmottamaan
yhteneväisyyksiä ja eroavuuksia koulutustarjoajien ja yritysedustajien vastauksissa niin haastattelututkimuksen kuin kyselytutkimuksenkin osalta. Olemme muodostaneet tämän raportin
johtopäätöksiin suosituksia, jotka on kohdennettu erityisesti raporttia lukeville media-alan yritysten edustajille ja koulutustarjoajille. Toimenpidesuosituksissa on pyritty antamaan mahdollisimman konkreettiset kehitysehdotukset koulutuskentän ja yritysmaailman siteen vahvistamiseksi, mutta myös molempien osapuolten oman toiminnan kehittämiseksi tulevaisuuden entistä nopeammassa muutostahdissa.
Hankkeelle määritelty ohjausryhmä on osallistunut aktiivisesti tutkimuksen etenemisen seurantaan, toteutuksen suunnitteluun sekä alustavien tulosten ja loppuraportin kommentointiin.
Ohjausryhmä koostui Media-alan tutkimussäätiön edustajasta Jukka Saariluomasta, ulkopuolisesta liiketoiminnan ja media-alan asiantuntijasta Juha Blomsterista sekä Mediaosaaja 2030
-hankkeen edustajista. Kiitämme kaikkia hankkeeseen haastateltavina tai kommentaattoreina
osallistuneita heidän ajastaan ja panoksestaan.
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3. Koulutustietokanta
Mediaosaaja 2030 -tutkimusta varten kartoitettiin Suomessa media-alalle soveltuvaa koulutusta tarjoavien julkisten ja yksityisten toimijoiden tarjontaa. Tältä osin tutkimusaineisto käsittää yhteensä 102 suomalaisen media-alan koulutusohjelman tiedot. Merkittävimmät mediaalan koulutusta tarjoavat julkiset toimijat muodostuvat yliopistoista, ammattikorkeakouluista
sekä ammattikouluista ja -opistoista. Yksityiset toimijat ovat sen sijaan esimerkiksi yliopistojen
ja ammattikorkeakoulujen maksullisia yksityiskoulutuksia tarjoavia yksiköitä sekä koulutukseen erikoistuneita yrityksiä. Kuviossa 1 on esitetty tarkempi yhteenveto tutkimuksessa kartoitetuista koulutusohjelmista.

Kuvio 1. Yhteenveto tutkimuksessa kartoitetuista koulutusohjelmista.

Aineiston pohjalta on havaittavissa, että media-alan perustaitoja kehittäviä koulutusohjelmia
on tarjolla Suomen kokoon nähden runsaasti. Viestinnän ja journalismin koulutusta tarjotaan
selvästi eniten yliopistotasoisissa kandi- ja maisteritutkintoon tähtäävissä kokonaisuuksissa.
Mediatuotannon taitoja kehittävät koulutusohjelmat ovat usein hieman viestinnän ja journalismin opintokokonaisuuksia lyhyempiä, sillä ne painottuvat yliopistojen sijaan ammattikorkeakouluihin sekä ammattiopistoihin. Lisäksi visuaalisen ja graafisen suunnittelun taitoja kouluttavia ohjelmia on tarjolla suhteellisen runsaasti ja ne painottuvat melko paljon ammattiopistoasteelle.
Tutkimushankkeessa kartoitetut media-alan koulutusohjelmat ovat keskimäärin melko pitkiä,
sillä ne tähtäävät useimmiten korkeakoulutason tutkintoon. Lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia tarjoavat lähinnä yksityiset yritykset sekä julkisten toimijoiden maksullisia kursseja tarjoavat yksiköt.
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Tutkimuksessa kartoitetuista koulutusohjelmista noin 83 prosenttia on tarkoitettu päätoimiseen opiskeluun. Koulutusohjelmien suorittaminen vaatii usein merkittävää läsnäoloa, eikä
yksikään kartoitetuista kokonaisuuksista ollut täysin etänä suoritettavissa. Monimuoto-opetusta hyödyntäviä kokonaisuuksiakin on melko vähän, vain noin 20 prosenttia kaikista kokonaisuuksista. Sivutoimisia ja monimuoto-opetukseen perustuvia koulutusohjelmia tarjoaa lähinnä yksityinen puoli. Kuviossa 2 on kuvattu opetusmuotojen osuudet pää- ja sivutoimisissa
koulutusohjelmissa.

Kuvio 2. Tutkimuksessa kartoitetut koulutusohjelmat opetusmuodon mukaan.

Koulutusohjelmissa kehitetään luonnollisesti pääasiassa media-alalla keskeisiä taitoja, kuten
journalistisia ja viestinnällisiä taitoja sekä mediatuotantotaitoja. Näiden lisäksi koulutusohjelmissa huomioidaan suhteellisen paljon myös projektinhallinnan ja sosiaaliseen mediaan liittyvien taitojen kehittäminen. Projektinhallintataidot ovat tosin pääasiassa mukana ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasoisissa koulutusohjelmissa, kun taas ammattikoulutasolla niiden sisällyttäminen koulutusohjelmaan on paljon vähäisempää.
Koulutuksissa on myös jossain määrin osioita, joiden tavoitteena on kehittää esimiestaitoja,
mutta esimerkiksi projektinhallintataitoihin nähden niiden painoarvo on huomattavasti vähäisempi. Lisäksi esimiestaitoja opetetaan lähinnä ammattikorkeakoulu- ja yliopistotasolla, eikä
niinkään ammattikoulutasolla. Merkittävää on myös se, että esimiestaitoja opetaan todella harvoin media-alan yksityisissä koulutusohjelmissa.
Projektinhallinta- ja esimiestaitojen kehittäviä kokonaisuuksia on heikosti saatavilla monessa
mediatuotantoon tai sitä tukeviin tehtäviin valmistavissa koulutusohjelmissa. Esimerkiksi valokuvauksen koulutusohjelmista vain noin kahdeksassa prosentissa koulutetaan myös esimiestaitoja. Sen sijaan projektinhallintataitoja koulutetaan noin joka kolmannessa valokuvauksen
koulutusohjelmassa. Video- ja äänituotantotaitoja kehittävissä ohjelmissa osuudet ovat samankaltaisia.
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Painoalan koulutusohjelmissa esimiestaitojen ja projektinhallinnan opettaminen on myös vähäistä. Vain kuusi prosenttia kaikista kartoitetuista painoalan ohjelmista huomioi koulutuksessa myös esimiestaitojen kehittämisen. Projektinhallintataitoja kehitetään noin 13 prosentissa painotaitoja kouluttavista ohjelmista. Yleisesti aineiston perusteella onkin nähtävissä,
että projektinhallinta- ja esimiestaitojen kehittäminen painottuu voimakkaammin media-alalla
viestinnän ja journalismin koulutusohjelmiin sekä muihin media-alan koulutuksiin. Kuviossa 3
on esitetty tarkemmin, kuinka yleisesti projektinhallinta- ja esimiestaitoja opetetaan erityyppisissä media-alalle suunnatuissa koulutusohjelmissa.

Kuvio 3. Projektinhallinta- ja esimiestaitoja kehittävien osioiden yleisyys kartoitetuissa koulutusohjelmissa.

Hieman yllättävänä havaintona kartoitetuissa koulutusohjelmissa ei käsitellä datajournalismia
muutamaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkintoa lukuun ottamatta. Datajournalismia käsittelevät opintokokonaisuudet ovat myös pelkästään päätoimisia ja perustuvat lähiopetukseen.
Yleisiä ohjelmointitaitoja kuitenkin opetetaan suhteellisen monessa ohjelmassa, mutta ne ovat
harvemmin suoraan media-alalle räätälöityjä. Esimerkiksi viestinnän ja journalismin koulutuskokonaisuuksissa ohjelmointitaitojen opettaminen on harvinaista.
Myös tekoälyyn ja analytiikkaan liittyvät osiot ovat suhteellisen harvinaisia media-alalle suunnatuissa tai soveltuvissa koulutuskokonaisuuksissa. Tämän lisäksi analytiikkaa eli laajoja aineistomassoja tai big dataa hyödyntävää tilastollista analyysiä ja päättelyä opetetaan melko
harvassa media-alalle suunnatussa koulutusohjelmassa.
Liiketoimintaosaamista ja markkinointia kehittäviä koulutuskokonaisuuksia on tarjolla suhteellisen paljon, mutta ne eivät ole välttämättä yksinomaan media-alalle suunnattuja. Usein media
on vain yksi merkittävimmistä aloista, joihin liiketoimintaa painottavista koulutusohjelmista valmistuvat suuntautuvat. Perusliiketoimintaosaamisen lisäksi useisiin ohjelmiin sisältyy palvelujen ja asiakaskokemuksen muotoilua. Sen sijaan uusien konseptien kaupallistamiseen liittyvää osaamista sekä kansainvälistymistä opetetaan hyvin harvoissa koulutuskokonaisuuksissa. Brändäystä sisältäviä, media-alalle soveltuvia koulutusohjelmia on melko rajallisesti
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saatavilla. Erityisesti uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kannalta asetelma on haasteellinen, sillä kaupallistamis- ja brändäysosaamista voi pitää tuotekehityksen yhtenä tärkeimmistä
osa-alueista. Kuviossa 4 on esitetty tarkemmin erilaisia liitetoimintataitoja kehittävien osioiden
yleisyys media-alan koulutusohjelmissa.

Kuvio 4. Erilaisia liiketoimintataitoja kehittävien osioiden yleisyys kartoitetuissa koulutusohjelmissa.

Yleisesti Mediaosaaja 2030 -tutkimushanketta varten kerätyssä media-alan koulutusohjelmien
tiedot käsittävässä aineistossa näkyy, että koulutuskokonaisuudet ovat pitkiä, päätoimisia ja
perustuvat lähiopetukseen. Täysin etäopetuksena toteutettavia ohjelmia ei oikeastaan ole ja
monimuoto-opetuskin on aineiston perusteella suhteellisen harvinaista. Liiketoiminnallisten
taitojen opetus suoraan media-alan tyypillisiin tehtäviin valmistavissa koulutuksissa on melko
vähäistä, mutta toisaalta löytyy ohjelmia, jotka pääasiallisesta liiketaloudellista suuntautumisestaan huolimatta käsittelevät laajasti media-alaa.
Vastaavasti teknologisten taitojen kehittäminen kohdistuu usein voimakkaasti suoraan mediaalan perinteisten tehtävien, kuten mediatuotannon osioihin. Sen sijaan monien työnantajien
kaipaamaa yleistä ohjelmointiosaamista on huomattavasti harvemmin tarjolla. Usein ohjelmointikokonaisuudet koulutusohjelmissa ovat melko suppeita, jolloin osaamisen kehittäminen
jää opiskelijan oman kiinnostuksen varaan. Koulutusta ei myöskään ole laajasti tarjolla mediaalan uudenlaisiin, voimakkaasti teknologiaa hyödyntäviin tehtäviin, kuten datajournalismiin.
Yleisesti koulutusohjelmat ovat melko samankaltaisia ja niiden välillä ei ole tosiasiallisesti merkittäviä eroja. Esimerkiksi toimittajan tehtäviin valmistavissa koulutusohjelmissa on hieman
vaihtelua sen suhteen, missä määrin kokonaisuuteen sisältyy esimerkiksi esimiestaitojen opetusta. Koulutuskokonaisuudet eivät kuitenkaan ole selkeästi profiloituneet tarjoamaan taitoja
kohdistetusti. Kokonaisuuksissa on siis lähinnä näennäistä vaihtelua. Opintokokonaisuuksia
ei kuitenkaan ole suunniteltu ja kohdistettu media-alalle siten, että ne vastaisivat selkeästi
nykypäivän murroksen tuomiin haasteisiin.
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Kartoituksessa ei ole huomioitu yksityisiä media-alan yrityksille räätälöityjä koulutusohjelmia,
sillä niistä ei koosteta julkisia tietokantoja. Siten kartoituksen pohjalta muodostuva kuva edustaa vain niin sanotusti avoimia koulutuksia, joihin osallistutaan joko hakumenettelyn kautta tai
osallistumismaksua vastaan. Tyypillisesti osallistujien yksilöllisiä tarpeita ei ole voimakkaasti
huomioitu, vaan ohjelma on kaikille samanlainen.

4. Kyselytutkimus
Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitä media-alaan ja Mediasäätiön painopistealueisiin liittyviä a) tiedollisia ja b) taidollisia valmiuksia tarvitaan media-alan yrityksissä tai
organisaatioissa seuraavan 10 vuoden ajanjaksolla. Lisäksi kyselytutkimuksessa kartoitettiin,
miten koulutusohjelmien ja koulutusjaksojen sisällöt vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita
sekä miten koulutusohjelmat ja -jaksot ottavat sisällöissään huomioon digitalisaation hyödyntämisen.
Kysely keskittyi neljään pääteemaan, jotka ovat:
1.
2.
3.
4.

Media-alan yritysten osaamisen kehittämisen nykytila
Media-alan osaamistarpeiden muutos 2020–2030
Osaamisen saatavuus ja koulutustarjonta
Osaajien hakeutuminen media-alalle

Kyselytutkimus kohdistettiin media-alan yritysten sekä koulutusinstituutioiden edustajille. Media-alan yritysten kohdalla edustajat olivat esimerkiksi konserninjohtajia, HR-johtajia, päätoimittajia tai vastaavia tuottajia. Koulutusinstituutioiden edustajat olivat nimettyjä ohjelmavastaavia. Lopulliseen kohderyhmään kuului 332 Suomessa toimivaa media-alan yritystä sekä 42
koulutusinstituutiota, jotka tarjoavat ohjelmia media-alalle. Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 103 media-alan yritystä ja 12 koulutusinstituutiota. Kyselytutkimuksen yritystason vastausprosentiksi muodostui media-alan yritysten osalta 31 prosenttia ja koulutusinstituutioiden
osalta 29 prosenttia.
Yleisen tason tarkastelun lisäksi tässä raportissa vertaillaan tuloksia erityisesti a) media-alan
yritysten sekä koulutusinstituutioiden välillä sekä b) media-alan yrityssegmenttien välillä. Media-alan yritykset on jaoteltu yhteensä kuuteen segmenttiin eli ryhmään, jotka ovat: 1) sanomaja uutismediat, 2) kirja- ja lehtikustannusala, 3) TV ja filmi, 4) radiomediat, 5) painotalot ja 6)
muut toimijat.

4.1. Media-alan yritysten osaamisen kehittämisen nykytila
Tässä osiossa keskitytään media-alan osaamisen kehittämisen nykytilaan media-alan yritysten1 näkökulmasta. Lisäksi käsitellään vastaajien arvioita siitä, miten heidän panostuksensa
henkilöstön osaamisen kehittämiseen tulevat muuttumaan seuraavan kolmen vuoden aikana.

1

Osion kysymykset kohdistettiin ainoastaan media-alan yrityksille (n= 103).
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Yleisesti vastausten pohjalta nähdään, että media-alan yritysten nykyisissä koulutuskokonaisuuksissa käsitellään Media-alan tutkimussäätiön pääpainopistealueita kohtalaisen tasaisesti.
Pääpainopistealueiksi on määritelty:
1. asiakas- ja käyttäjäymmärrys
2. uudet mediasisällöt
3. mahdollistavat teknologiat
Alla olevassa kuviossa 5 on esitetty tarkemmin, miten media-alan yritysten koulutuskokonaisuuksissa huomioidaan Media-alan tutkimussäätiön määrittelemät pääpainopistealueet.

Kuvio 5. Media-alan yritysten koulutuskokonaisuuksien sisällön jakautuminen painopistealueisiin 2020.

Vaikka mediakenttää tarkastellessa painotukset pääalueiden välillä ovat hyvin samankaltaiset,
eroavaisuuksia nousee esiin, kun mediakenttää tarkastellaan segmenteittäin. Esimerkiksi
kirja- ja lehtikustannusalalla painotukset näiden pääpainopistealueiden välillä ovat melko polarisoituneita. Asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvää koulutussisältöä on todella paljon 11
prosentissa yrityksistä. Toisaalta reilussa neljänneksessä kirja- ja lehtikustannusalan yrityksistä asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyviä teemoja ei käsitellä lainkaan. Kaikkein eniten
asiakas- ja käyttäjäymmärrystä käsitellään keskimäärin radiomediayritysten koulutuksissa:
jopa 36 prosenttia vastanneista radioalan yrityksistä käsittelee koulutuksissaan asiakas- ja
käyttäjäymmärrystä todella paljon. Kaikkein vähiten asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvää koulutusta on keskimäärin painotaloissa.
Mediasegmenttien sisäistä polarisaatiota on nähtävissä myös muilla Media-alan tutkimussäätiön pääpainopistealueilla. Esimerkiksi sanoma- ja uutismedioista 16 prosenttia käsittelee koulutuksissaan todella paljon uusia sisältöjä sekä median ja oppimisen muotoja. Kuitenkaan joka
kymmenes alan toimija ei käsittele koulutuksissaan aihetta lainkaan. Vastaavasti tälläkin pääalueella painotukset ovat merkittävimmät radiomedioissa: 27 prosenttia alan yrityksistä käsittelee aihetta todella paljon ja 55 prosenttia melko paljon. Painotalojen koulutuskokonaisuuksissa tätä pääaluetta käsitellään kaikkein vähiten.
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Mahdollistavat teknologiat ja toiminnallisuudet ovat koko mediakentän koulutuskokonaisuuksissa vähiten käsitelty pääalue. Tätäkin pääaluetta painotetaan voimakkaimmin radiomedioiden koulutuskokonaisuuksissa. Radiomediayrityksistä 27 prosenttia käsittelee aihetta koulutuksissaan todella paljon ja 36 prosenttia melko paljon.
Koko aineiston tarkastelu osoittaa silti, että yllättävän monen yrityksen koulutuskokonaisuuksissa ei käsitellä lainkaan Media-alan tutkimussäätiön asettamia pääpainopistealueita. Kuten
jo ylläkin mainittiin, painotalojen koulutuskokonaisuuksissa huomioidaan pääpainopistealueet
keskimäärin kaikkein heikoimmin. On kuitenkin huomattava, että monessa muussa median
alasegmentissä on kuitenkin runsaasti yrityksiä, joiden koulutuksissa pääpainopistealueita ei
huomioida lainkaan. Esimerkiksi TV- ja filmiteollisuudessa asiakas- ja käyttäjäymmärrystä ei
käsitellä lainkaan 22 prosentissa yrityksistä. Toisaalta kirja- ja lehtikustannusalan yritysten
koulutuksissa uusia sisältöjä sekä median ja oppimisen muotoja ei käsitellä lainkaan 18 prosentissa tapauksista. Tällä alalla ei myöskään juurikaan puhuta mahdollistavista teknologioista ja toiminnallisuuksista koulutuskokonaisuuksista. Jopa 21 prosenttia kirja- ja lehtikustannusalan yrityksistä kertoo, ettei niiden koulutuksissa käsitellä lainkaan tätä pääpainopistealuetta.
Digitalisaatio on huomioitu media-alan yritysten koulutuksissa myöskin melko vaihtelevasti.
Digitalisaatio tuodaan koulutuksissa esille erityisesti kirja- ja lehtikustannusyrityksissä sekä
sanomalehti- ja uutismedioissa. Erityisesti asiakas- ja käyttäjäymmärrys ja siihen liittyvä digitalisaatio on keskiössä. Vähiten digitalisaatiota käsitellään painotalojen koulutuskokonaisuuksissa. Noin 17 prosenttia vastanneista painoalan yrityksistä sanoo, ettei heidän koulutuksissaan huomioida lainkaan asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvää digitalisaatiota.
Media-alan yritysten ennakoidut tulevaisuudenpanostukset oman henkilöstön koulutukseen ja
kehittämiseen vaihtelevat varsin suuresti. Panostuksia lisätään runsaasti esimerkiksi kirja- ja
lehtikustannusalalla: 81 prosenttia alan yrityksistä arvioi koulutuksen lisääntyvän seuraavan
kolmen vuoden aikana. Samalla sanoma- ja uutismedioissa koulutuksen määrä tulee lisääntymään 57 prosentissa vastanneista yrityksistä. TV- ja filmiteollisuuden yrityksistä 65 prosenttia ja radiomedioista 45 prosenttia lisää panostuksiaan koulutukseen. Myös painotaloista 34
prosenttia arvioi lisäävänsä investointeja koulutukseen.
Koulutusta ja henkilöstön kehittämistä myös vähennetään painotaloissa. Noin 34 prosenttia
alan yrityksistä arvioi koulutusten vähenevän seuraavan kolmen vuoden aikana. Yritysten panostuksia henkilöstön koulutustarjontaan vähennetään myös radiomedioissa, missä 27 prosenttia vähentää panostuksia. TV- ja filmiteollisuudessa vähennystä näkee yhdeksän prosenttia yrityksistä. Sanoma- ja uutismedioissa koulutuspanostuksia nykyisestä vähentää vain
kolme prosenttia vastaajista. Kirja- ja lehtikustannusalan vastaajista yksikään ei aikonut vähentää panostuksiaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen tulevan kolmen vuoden aikana.
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4.2. Media-alan osaamistarpeiden muutos 2020–2030
Tässä osiossa kuvataan miten media-alan yritykset arvioivat osaamistarpeiden muuttuvan
seuraavan 10 vuoden aikana. Osaamistarpeiden muutosta tarkastellaan ensin 1) perustaitojen2 osalta. Tämän jälkeen kuvataan tarpeiden muutos 2) asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen,
3) uusiin sisältöihin sekä median ja oppimisen muotoihin sekä 4) mahdollistaviin teknologioihin
ja toiminnallisuuksiin liittyvien erityisosaamisten ja -taitojen osalta.
Kuten kuviosta 6 nähdään, kaikkien perustaitojen uskotaan keskimäärin korostuvan tulevaisuudessa. Yleisen tason vertailusta nähdään myös se, että vain marginaalinen joukko mediaalan yrityksiä ja koulutusinstituutioita arvelee osaamistarpeiden vähentyvän viiden perustaidon osalta seuraavan 10 vuoden aikana.
Perustaitojen osaamistarpeista korostuvat eniten mediatuotantotaidot: vastaajista 93 prosenttia kokee mediatuotantotaitoihin liittyvien tarpeiden korostuvan seuraavan 10 vuoden aikana.
Vastaavasti myyntitaitojen (89 % kokee osaamistarpeiden korostuvan) sekä visuaalisen suunnittelun taitojen (86 %) liittyvien osaamistarpeiden uskotaan korostuvan seuraavaksi yleisimmin.

Kuvio 6. Osaamistarpeiden muutos 2020-2030: perustaidot (n=113, media-alan yritykset sekä media-alalle koulutusta tarjoavat instituutiot).

2

Perustaidot on jaoteltu viiteen eri kategoriaan, jotka ovat 1) journalistiset taidot 2) mediatuotantotaito 3) kirjallinen ilmaisutaito 4) myyntitaidot sekä 5) visuaalisen suunnittelun taidot.
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Journalististen taitojen sekä kirjallisen ilmaisutaidon osalta on havaittavissa, että merkittävä
joukko tutkimukseen vastaajista ei usko näiden taitojen merkityksen juurikaan muuttuvan tulevaisuudessa. Joka neljäs tutkimukseen vastannut uskoo, että journalististen taitojen merkitys pysyy lähinnä nykyisellä tasolla tulevaisuudessakin. Vastaavasti kirjallisen ilmaisutaidon
osalta jopa 37 prosenttia yrityksistä arvioi, etteivät osaamistarpeet koskien tätä perustaitoa
muutu nykyisestä vuoteen 2030.
Yritysten edustajien ja koulutusinstituutioiden vastausten välillä on havaittavissa selviä näkemyseroja erityisesti journalististen taitotarpeiden osalta. Media-alan koulutusinstituutioista
jopa 17 prosenttia uskoo journalistisiin taitoihin liittyvien osaamistarpeiden vähentyvän seuraavan 10 vuoden ajanjaksolla. Vastaavasti vain 4 prosenttia kirja- ja lehtikustannusalan toimijoista on tätä mieltä. Kaikki kyselyyn osallistuneet sanoma- ja uutismediat, TV ja filmiteollisuuden yritykset, painotalot ja muut media-alan toimijat joko arvioivat osaamistarpeen pysyvän nykyisellä tasolla tai korostuvan seuraavan 10 vuoden aikana.
Koulutusinstituutioita edustaneista vastaajista 75 prosenttia uskoo mediatuotantoon liittyvien
osaamistarpeiden korostuvan merkittävästi tulevaisuudessa. Usealla median osa-alueella näkemykset ovat melko samankaltaisia. Kirja- ja lehtikustannusalalla peräti 82 prosenttia vastaajista arvioi mediatuotantotaitojen tarpeen korostuvan merkittävästi välillä 2020–2030. Radiomedioista vastaavasti 73 prosenttia arvioi mediatuotantotaitojen merkityksen kasvavan
huomattavissa määrin tulevaisuudessa. Koulutusinstituutioista 8 prosenttia uskoo mediatuotantoon liittyvien osaamistarpeiden vähentyvän tulevaisuudessa. Sen sijaan yksikään mediaalalla toimiva yritys ei usko mediatuotantoon liittyvien osaamistarpeiden ainakaan vähenevän
nykytasosta vuoteen 2030 mennessä.
Koulutuslaitoksista puolet uskoo kirjalliseen ilmaisutaitoon liittyvien osaamistarpeiden pysyvän
jotakuinkin samankaltaisena kuin nyt. Vastaavasti puolet koulutusinstituutioista näkee kirjalliseen ilmaisutaitoon liittyvien osaamistarpeiden korostuvan seuraavan 10 vuoden aikana. Erityisesti kirja- ja lehtikustannusalalla (68 % alan toimijoista uskoo tarpeiden korostuvan), TVja filmiteollisuudessa (67 %) sekä painotaloissa (67 %) uskotaan kirjalliseen ilmaisutaitoon
liittyvien osaamistarpeiden korostuvan tulevaisuudessa. Samalla 14 prosenttia kirja- ja lehtikustannusalan yrityksistä, 9 prosenttia radioalan yrityksistä, 3 prosenttia sanoma- ja uutismedioista ja 33 prosenttia muista media-alan toimijoista uskoo osaamistarpeen vähentyvän.
Myyntitaitojen merkitys tulee korostumaan koko media-alalla tulevaisuudessa. Yleisimmin
myyntitaitojen merkityksen lisääntyminen näkyy painotaloissa. Kaikki kyselyyn vastanneet painoalan yritykset uskovat, että myyntitaidot korostuvat merkittävästi seuraavan 10 vuoden aikana. Myyntitaitojen koetaan korostuvan huomattavasti myös TV- ja filmiteollisuudessa (92 %
alan toimijoista uskoo tarpeiden korostuvan) ja radiomedioissa (91 %). Koulutusinstituutioista
92 prosenttia uskoo myyntitaitojen kehittämisen korostuvan tulevaisuudessa.
Visuaalisen suunnittelun taitojen uskotaan korostuvan yleisimmin, ehkä hieman yllättäen, radioalalla. Erot muihin median alueisiin ovat tosin hyvin pieniä. Radioalan toimijoista 91 prosenttia uskoo visuaalisen suunnittelun osaamistarpeiden korostuvan tulevaisuudessa. Kirjaja kustannusalan yrityksistä taas 89 prosenttia arvelee visuaalisten taitojen korostuvan tulevaisuudessa. Koulutusinstituutioilla on myös tältä osin hyvin samankaltainen kuva kuin useim-
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milla media-alan yrityksillä. Koulutusinstituutioista vastanneista 92 prosenttia arvioi visuaalisen suunnittelun taitojen merkityksen kasvavan tulevaisuudessa. Toisaalta pieni osa sanomaja uutismedioiden (noin 7 % vastaajista), TV- ja filmiteollisuuden (noin 4 %) sekä koulutusinstituutioiden (noin 8 %) vastaajista uskoo, että visuaalisen suunnittelun taitojen merkitys tulisikin laskemaan nykyisestä.
Suurimmat näkemyserot media-alan yritysten ja koulutusinstituutioiden välillä liittyvät journalistisiin taitotarpeisiin. Journalististen taitotarpeiden tulevaisuudenkehitys jakaa myös näkemyksiä median eri alojen välillä. Samalla kun radioalan ja painoalan yritykset kokevat journalistisien taitojen kehittämistarpeiden vähentyvän tai pysyvän nykyisellä tasolla, kehittämistarpeiden koetaan yleisesti kasvavan sanoma- ja uutismedioissa, kirja- ja lehtikustannusalalla
sekä TV- ja filmialalla.
Perustaitoihin liittyvän osaamisen lisäksi kyselytutkimuksella selvitettiin myös osaamistarpeiden muutosta Media-alan tutkimussäätiön pääpainopistealueilla, jotka ovat asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen, uusiin sisältöihin sekä median ja oppimisen muotoihin sekä mahdollistavien
teknologioiden ja toiminnallisuuksiin liittyviä erityisosaamista ja -taitoja.
Asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvät taidot luokiteltiin yhteensä 11 erityisosaamisalueeseen. Kuviossa 7 on esitettynä kaikki 11 erityisosaamisaluetta sekä vastaajien arvioima osaamistarpeiden muutos kunkin alueen osalta. Kuviosta 7 nähdäänkin, että kaikkein yleisimmin
tulevaisuudessa korostuvat median käytön muutokseen liittyvä tuntemus (89 % vastaajista
uskoo, että erityisosaaminen korostuu seuraavan 10 vuoden aikana), median käytön mittaaminen ja analysointi (89 %), uudet mediakonseptit (89 %) sekä mainonnan uudet muodot (88
%). Yleiskuvasta näkyy vähiten tulevaisuuden tarvetta automaattisesti koostettuihin ja kerättyihin sisältöihin liittyen. On kuitenkin hyvä todeta, että tämänkin erityisosaamisalueen kohdalla neljännes kokee osaamistarpeen lisääntyvän merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.
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Kuvio 7. Osaamistarpeiden muutos 2020-2030: asiakas- ja käyttäjäymmärrys (n= 113, media-alan yritykset sekä
media-alalle koulutusta tarjoavat instituutiot)

Koulutusinstituutioista vastanneiden näkemykset poikkeavat hieman osa-alueittain yritysten
edustajien vastauksista. Merkittävin ero näkyy big datan hyödyntämiseen liittyvien taitojen tulevaisuuden merkityksessä. Koulutuslaitosten vastaajista 67 prosenttia arvioi big dataan liittyvän osaamisen korostuvan todella merkittävästi tulevaisuudessa. Media-alan yrityksissä hyvin
merkittävää kasvua tällaisissa osaamistarpeissa nähdään 27–41 prosentissa yrityksiä. Lähimpänä koulutusinstituutioiden korkeita arvioita ovat sanoma- ja uutismediat sekä kirja- ja lehtikustannusalan yritykset. Koulutusinstituutiot näkivät myös media-alan yrityksiä yleisemmin automaattisesti koostetun ja kerätyn sisällön osaamistarpeiden kasvavan.
Uusiin sisältöihin sekä median ja oppimisen muotoihin liittyvät taidot luokiteltiin 7 erityisosaamisalueeseen. Kuviosta 8 nähdään, että erityistaidoista ja oppimisen muodoista korostuvat
yleisimmin uudenlaisten sisältöjen tuottamiseen liittyvät taidot (96 % vastaajista uskoo, että
erityisosaaminen korostuu seuraavan 10 vuoden aikana) sekä digitalisaation oppiminen (89
%).
Koulutuslaitokset poikkeavat yleiskuvasta siten, että ne kokevat yleisesti datajournalismin
tuottamisen sekä faktantarkistuksen ja valemedioiden kontrolloinnin nousevan osaamisalueena merkittävään rooliin.
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Kuvio 8. Osaamistarpeiden muutos 2020-2030: uudet mediasisällöt (n= 113, media-alan yritykset sekä mediaalalle koulutusta tarjoavat instituutiot)

Mahdollistaviin teknologioihin ja toiminnallisuuksiin liittyviä taitoja kartoitettiin yhteensä 7 erityisosaamisalueen kautta. Kuten kuviosta 9 voidaan havaita, tästä ryhmästä kaikkein yleisimmin korostuvat tulevaisuudessa viestintäteknologioiden toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen
liittyvä osaaminen (86 % vastaajista uskoo, että erityisosaaminen korostuu seuraavan 10 vuoden aikana) sekä sisältöjen tuottamiseen, käsittelyyn ja esittämiseen liittyvien teknologioiden
tuntemus ja ymmärrys (74 %).
Koulutusinstituutioiden näkemys erottuu media-alan yrityksistä erityisesti funktionaalisen painamisen sekä tekoälyn osalta. Koulutusinstituutiot eivät usko, että osaamistarve funktionaalisen painamiseen olisi vähentymässä. Vastaavasti jokaisesta media-alan yritysryhmästä löytyi
toimijoita, jotka uskovat osaamistarpeen vähenevän jokseenkin tai merkittävästi. Koulutusinstituutiot kokevat yleisemmin, että tekoälyyn liittyvä osaamistarve kasvaa merkittävästi seuraavan 10 vuoden aikana. Myös media-alan yritykset uskovat näin tapahtuvan, mutta keskimäärin
koulutusinstituutioita maltillisemmin.

Mediaosaaja 2030
Loppuraportti
Sivu 17

Kuvio 9. Osaamistarpeiden muutos 2020-2030: mahdollistavat teknologiat (n= 113, media-alan yritykset sekä
media-alalle koulutusta tarjoavat instituutiot)

4.3. Osaamisen saatavuus ja koulutustarjonta
Suomen media-alan menestymisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että tunnistetut tulevaisuuden osaamistarpeet pystytään täyttämään. Tässä osiossa osaamisen saatavuutta ja yhteensopivuutta media-alan yritysten toimintaan tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta, jotka
ovat 1) koulutuksen saatavuus sekä 2) vastavalmistuneiden osaaminen. Koulutuksen saatavuus tässä yhteydessä tarkoittaa yleisarviota media-alan yrityksen mahdollisuuksista hankkia
ulkoista lisäkoulutusta aihepiiristä (esim. journalistiset taidot). Vastavalmistuneiden osaaminen tarkoittaa arviota media-alan yritykseen rekrytoimien osaajien tiettyyn aihepiiriin, kuten
journalistiset taidot, liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ennen mahdollista lisäkoulutusta
tai perehtymisjaksoa. Koulutuksen saatavuutta sekä vastavalmistuneiden osaamista esitettiin
arviot sekä perustaitojen että kolmen Media-alan säätiön painopistealueen osalta.
Kuvioon 10 on koostettu arviot koulutuksen saatavuudesta ja vastavalmistuneiden osaamisen
tasosta viiden perustaidon osalta media-alan yritysten näkökulmasta. Media-alan koulutuksen
saatavuus sekä vastavalmistuneiden osaaminen nähdään lähes poikkeuksetta olevan hieman
kohtalaista paremmalla tasolla. Media-alan yritykset arvioivat, että kaikkein parhaiten koulutusta on saatavilla visuaalisen suunnittelun taitojen kehittämiseen (keskimääräinen yleisarvio
2,4/3). Yritykset arvioivat myös, että vastavalmistuneiden osaaminen on parhaimmalla tasolla
juuri visuaalisen suunnittelun osa-alueella (2,4). Perustaitojen kategoriassa myynnillisiä taitoja
kehittävän koulutuksen saatavuus koetaan kaikkein heikoimmaksi (2,2). Media-alan koulutus
kehittää nykyisellään kaikkein heikoiten myyntiin liittyviä taitoja (1,8): vastavalmistuneiden
myyntiosaaminen mielletään olevan keskimäärin alle kohtalaisena pidetyn tason.
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Kuvio 10. Koulutuksen saatavuus ja vastavalmistuneiden osaamisen taso 2020: perustaidot

Yritysryhmien välisen vertailun perusteella journalistisia taitoja kehittävän koulutuksen saatavuus on parhainta kirja- ja lehtikustannusalalla (2,4) sekä sanoma- ja uutismedioissa (2,3).
Vastaavasti journalistisia taitoja kohentavan koulutuksen saatavuus mielletään heikoimmaksi
radioalalla (2,0) sekä painotaloissa (2,0). Vastavalmistuneiden osaaminen on parhaimmalla
tasolla sanoma- ja uutismedioissa (2,3) sekä radioalalla (2,3). Heikointa valmistuneiden osaaminen on kirja- ja lehtikustannusalalla (2,0), painotaloissa (2,0) sekä muissa media-alan yrityksissä (2,0).
Mediatuotantotaitoja kehittävän koulutuksen saatavuus koetaan olevan parhaimmalla tasolla
muissa media-alan yrityksissä (2,7) sekä radioalalla (2,5). Heikointa tämän koulutustarjonnan
saatavuus on painotaloille (2,0). Yritykset kokevat, että vastavalmistuneet ovat yleisesti mediatuotantotaidoiltaan parempia kuin journalistilta taidoiltaan. Vastavalmistuneiden mediatuotantotaidot koetaan parhaiksi radioalalla (2,6) sekä TV- ja filmiteollisuudessa (2,6).
Yritysryhmien välillä erot ovat hyvin pieniä kirjalliseen ilmaisutaitoon liittyvän koulutuksen saatavuuden suhteen. Radioala (2,4), sanoma- ja uutismediat (2,4) sekä kirja- ja lehtikustantajat
(2,3) kokevat kirjalliseen ilmaisutaitoon liittyvän koulutuksen saatavuuden olevan kuitenkin
vertailuryhmistä parhaimmalla tasolla. Vastaavasti saatavuus on heikointa TV- ja filmiteollisuudessa (2,1). Vastavalmistuneiden kirjallinen ilmaisutaito koetaan olevan parhaalla tasolla
sanoma- ja uutismedioissa. Vastavalmistuneiden kirjallinen ilmaisutaito on alle kohtalaisen tason ainoastaan radioalalla (1,7).
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Kuten todettua, myyntitaitoihin liittyvän koulutuksen saatavuus koetaan yleisesti heikoimpana.
Eniten päänvaivaa myyntiin liittyvän koulutuksen saatavuus tuottaa muilla media-aloilla toimiville yrityksille (1,3) sekä painotaloille (2,0). Vertailun parhaimmaksi koulutustarjonnan saatavuustilanteen kokevat radioalan (2,3) sekä tv- ja filmiteollisuuden yritykset (2,3). On mielenkiintoista huomata, että vastavalmistuneiden myyntiosaaminen koetaan parhaimmaksi juuri
painotaloissa (2,0), jotka antoivat kuitenkin samalla koulutuksen saatavuudelle keskimääräistä
heikompia arvioita. Vastaavasti heikoin vastavalmistuneiden myyntiosaamisen taso on arvioiden mukaan radioalalla (1,7) sekä muilla tutkimuksen perusluokituksen ulkopuolisilla mediaaloilla (1,7).
Visuaalisen suunnittelukoulutuksen saatavuus koetaan parhaimmaksi muilla media-aloilla toimivissa yrityksissä (2,7) sekä kirja- lehtikustannusalalla (2,5). Vastaavasti saatavuuden koetaan olevan selvästi heikointa sanoma- ja uutismedioissa (2,0). Vastavalmistuneiden visuaalinen suunnitteluosaaminen saa keskimäärin korkeimmat pisteet TV- ja filmiteollisuuden yrityksiltä (2,7). Samalla sanoma- ja uutismediat antavat vastavalmistuneille visuaalisesta suunnitteluosaamisesta vertailun heikoimman arvosanan (2,2).
Media-alan yritysten mukaan perustaidoista erityisesti mediatuotantoon, myyntiin sekä visuaalisen suunnitteluun liittyvän osaamisen rooli tulee korostumaan merkittävästi seuraavan 10
vuoden jaksolla. Tällä hetkellä koulutustarjonnan saatavuus näillä kolmella osa-alueella koetaan korkeintaan kohtalaiseksi. On selvää, että koulutustarjonnan saatavuutta tulisi erityisesti
parantaa myyntitaitojen osalta, sillä niiden arvioitu tila on perustaidoista kaikkein alhaisimmalla
tasolla. Herää myös kysymys, onko hieman kohtalaista parempi saatavuustaso edes riittävä?
Vielä enemmän tulisi olla huolissaan siitä, että vastavalmistuneiden osaaminen koetaan erityisesti myyntitaitojen osalta varsin heikoksi. Hälyttäväksi tilanteen tekee se, että samalla 57
prosenttia media-alan toimijoista uskoo juuri myyntitaitojen roolin korostuvan merkittävästi tulevaisuudessa.
Asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvän teeman osalta koulutuksen saatavuutta ja vastavalmistuneiden osaamista arvioitiin yhteensä 11 tiedollisen tai taidollisen erityisosaamisalueen kautta (ks. kuvio 11).
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Kuvio 11. Koulutuksen saatavuus ja vastavalmistuneiden osaamisen taso 2020: asiakas- ja käyttäjäymmärrys

Asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvän koulutuksen saatavuus arvioitiin lähes kauttaaltaan
media-alan perustaitoihin liittyvää koulutuksen saatavuutta heikommaksi. Yleisesti saatavuustilanne arvioitiin parhaimmaksi mainonnan uusiin muotoihin (2,1), median käytön muutoksen
tuntemukseen (2,0) sekä median käytön mittaamiseen ja analysointiin (2,0) keskittyvän koulutuksen kohdalla, joista jokainen kuuluu myös kaikkein yleisimmin tulevaisuudessa korostuviin osaamisalueisiin. Tulevaisuuden kannalta kriittisimmistä osaamisalueista uusiin mediakonsepteihin liittyvän koulutuksen saatavuus on kaikkein huolestuttavimmalla tasolla (1,7).
Koulutuksen heikko saatavuus on huolestuttavaa, koska jopa 89 % media-alan yrityksistä uskoo uusiin mediakonsepteihin liittyvän erityisosaaminen korostuvan välillä 2020–2030.
Myös vastavalmistuneiden osaaminen on asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvissä teemoissa miltei poikkeuksetta perustaitoja heikompaa. Keskimäärin heikoimpana media-alan
yritykset pitivät tulevaisuudenosaajien valmiutta kehittää uusia ansaintamalleja (1,6), ymmärtää mainostajien tarpeita (1,7), toteuttaa kenttäkokeita (1,7) sekä luoda maksumuureja ja malleja (1,7). Vastaavasti vastavalmistuneiden osaamisen vahvuudet asiakas- ja käyttäjäymmärryksen alueella liittyivät median käytön muutoksen tuntemiseen (2,0), mainonnan uusien
muotojen ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen (2,0) sekä uusien mediakonseptien luomiseen
(2,0).
Asiakas- ja käyttäjäymmärrykseen liittyvän koulutuksen saatavuutta tulisi parantaa ja vastavalmistuneiden aiheeseen liittyvän osaamisen tasoa tulisi nostaa ainakin niiden erityisosaamisalueen kohdalla, joiden tarve nähdään korostuvan merkittävästi tulevaisuudessa. Kolme
keskeisintä erikoisosaamisaluetta ovat: 1) median käytön mittaaminen ja analysointi, 2) me-
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dian käytöksen muutoksen tunteminen ja 3) mainonnan uudet muodot. Kaikki kolme osaamisaluetta on arvioitu selvästi perustietoja heikommaksi (pl. myyntitaidot) niin koulutuksen saatavuuden kuin vastavalmistuneiden osaamisen suhteen. Esimerkiksi vastavalmistuneiden median mittaamis- ja analysointitaidot nähdään korkeintaan kohtalaisina. Samalla koulutusinstituutiosta 91 prosenttia uskoo median käytön mittaamiseen liittyvien osaamistarpeiden kasvavan vuoteen 2030 mennessä.

Kuvio 12. Koulutuksen saatavuus ja vastavalmistuneiden osaamisen taso 2020: uudet mediasisällöt

Kuten yllä olevasta kuviosta 12 nähdään, uusiin mediasisältöihin liittyvän koulutuksen saatavuus arvioitiin parhaimmaksi yleisesti digitalisaation (2,4), medialukutaidon kehittämisen (2,2)
sekä uudenlaisten sisältöjen tuottamisen (2,1) kohdalla. Media-alan tarve näille osaamisille
kasvaa myös kaikkein voimakkaimmin uusien mediasisältöjen osa-alueella. Heikoiten mediaalan yritysten saavilla on sisältöjä ja ohjelmointia yhdisteleviä koulutuksia (1,7). Vastavalmistuneiden osaaminen on vahvinta digitalisaation tuntemisessa (2,6), uudenlaisten sisältöjen
tuottamisessa (2,3) sekä asiakkaiden osallistamisessa sisällöntuotantoon (2,1). Vastavalmistuneiden heikkoudet liittyvät erityisesti sisällön ja ohjelmoinnin yhdistämiseen omassa työssä
(1,9) sekä valemedioiden kontrollointiin (1,9).
Uusiin mediasisältöihin liittyvän koulutuksen saatavuutta tulisi parantaa ja vastavalmistuneiden aiheeseen liittyvän osaamisen tasoa tulisi nostaa ainakin seuraavilla erityisosaamisalueilla: 1) uudenlaisten sisältöjen tuottamiseen tarvittava osaaminen sekä 2) medialukutaidon
kehittäminen. Lisäksi koulutuksen saatavuus ja vastavalmistuneiden osaaminen tulisi vähintään ylläpitää nykyisellään digitalisaation oppimisen kohdalla.
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Kuvioon 13 on koostettuna arviot koulutuksen saatavuudesta ja vastavalmistuneiden osaamisen tasosta mahdollistavien teknologioiden osalta. Teknologiakoulutuksen saatavuus ja teknologiaosaamisen taso ovat arvioitu kolmesta Media-alan pääpainopistealueista kaikkein heikoimmaksi. Ainoastaan viestintäteknologioiden toiminnallisuus ja käytettävyys yltää yli kohtalaisen tason niin koulutuksen saatavuuden (2,1) kuin valmistuneiden osaamisen osalta (2,2).
Kaikkein heikointen on saatavilla teknologiakoulutusta, joka liittyy funktionaaliseen painamiseen (1,6) sekä Internet of Things -liitännäisiin viestintäteknologioihin (1,6). Vastavalmistuneiden teknologiaosaaminen on lähes kaikilla mahdollistaviin teknologioihin liittyvillä osa-alueilla
yhtä heikkoa.

Kuvio 13. Koulutuksen saatavuus ja vastavalmistuneiden osaamisen taso 2020: uudet mediasisällöt

Mahdollistaviin teknologioihin liittyvän koulutuksen saatavuutta tulisi parantaa ja vastavalmistuneiden aiheeseen liittyvän osaamisen tasoa tulisi nostaa erityisesti sisällön tuottamisen, käsittelyn ja esittämisen teknologioiden osalta. Media-alan toimijoista 74 prosenttia arvioi kyseisen erityisosaamisen roolin korostuvan seuraavan 10 vuoden aikajänteellä.
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4.4. Osaajien hakeutuminen media-alalle
Kyselytutkimuksen viimeisessä osiossa kuvataan media-alan toimijoiden arvio 1) korkeakoulujen ja yliopistojen kyvystä tuottaa media-alalle huipputekijöitä sekä 2) media-alan kyvystä
houkutella huippuosaajia alan koulutusohjelmiin tai töihin.
Näkemykset korkeakoulujen kyvystä tuottaa ja media-alan kyvystä houkutella huippuosaajia
vaihtelevat alan sisällä suuresti. Kuviosta 14 voidaan havaita, että reilu neljännes media-alan
toimijoista kokee korkeakoulujen ja yliopistojen koulutusohjelmien kykenevän tuottamaan
huippuosaajia media-alalle hyvin tai melko hyvin. Samalla lähes toinen neljännes kokee tilanteen päinvastaisena. Media-alan toimijoista miltei kolmannes kokee, että media toimialana
houkuttelee alalle huippuosaajia melko tai erittäin hyvin. Vastaavasti lähestulkoon toinen kolmannes arvio tilanteen täysin toisena: 31 prosenttia media-alan yrityksistä kokee, että media
houkuttelee huonosti tai erittäin huonosti huipputekijöitä alalle.

Kuvio14. Huippuosaajien tuottaminen ja hakeutuminen media-alalle.

Yksittäinen yritysryhmä, kuten TV ja filmiteollisuus tai sanoma- ja uutismediat, ei ole täysin
vakuuttunut koulutusinstituutioiden kyvystä tai media-alan houkuttelevuudesta, vaan näkemykset vaihtelevat media-alaan kuuluvien eri yritysryhmien sisällä. Kaikkein vakuuttuneimpia
koulutusohjelmien kyvystä tuottaa huippuosaajia media-alalle olivat itse koulutuslaitokset (38
% koulutuslaitoksista arvioi korkeakoulujen ja yliopistojen koulutusohjelmien kyvyn tuottaa
huippuosaajia hyväksi). Lähimmäksi koulutuslaitosten keskimääräistä arviota yltää TV ja filmiteollisuus.
Alan yleinen houkuttelevuus jakaa enemmän mielipiteitä myös yksittäisten yritysryhmien välillä. Kaikkein houkuttelevampana media-alaa pitävät koulutuslaitokset, TV ja filmiteollisuus
sekä muut media-alan toimijat. Vähiten houkuttelevana media-alaa pitävät painotalot sekä sanoma- ja uutismediat.
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5. Haastattelututkimus
Tutkimuksen haastatteluosuudessa kartoitetaan media-alan koulutustarjoajien ja media-alan
yritysten edustajien sekä media-alan asiantuntijoiden näkemyksiä. Media-ala muodostaa moniulotteisen ja osittain hajanaisenkin kentän, jossa osaamista voidaan tarkastella teoreettisen
yliopistokoulutuksen, ammattikorkeakoulun käytännönläheisemmän koulutuksen tai työelämän tarpeiden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa haastatteluiden päätarkoituksena on ollut
muodostaa laaja kokonaiskuva nykyhetken sekä tulevaisuuden osaaja- ja osaamistarpeista,
jotta koulutusorganisaatioiden tarjoomat ja yrityselämän tarpeet saataisiin kohtaamaan entistä
paremmin. Koska media-ala muuttuu jatkuvasti, tutkimuksessa on haastateltu myös asiantuntijoita, jotka eivät suoranaisesti vaikuta media-alalla. Näitä ovat olleet tuotantoyhtiöiden, mainostoimistojen sekä esimerkiksi uusimpia teknologioita, kuten VR, AR ja 3D, kehittävien yritysten edustajat.
Tässä raportissa haastateltaviin viitataan kirjaimen "H" (case-yritysten haastatellut "C") ja tunnistenumeron yhdistelmällä (H1-H35 ja C1-19). Haastatellut on listattu nimitietoineen liitteessä
1. Jokainen haastateltava on koodattu satunnaisesti valitulla henkilökohtaisella tunnistenumerolla. Tulokset on raportoitu käyttämällä nimien sijaan tunnistenumeroita, jolloin yksittäistä
haastateltua ei voida tunnistaa.

5.1. Teknologiat
Lähes kaikissa haastatteluissa nousivat esille erilaiset uudet teknologiat ja alustat, esimerkiksi
koneoppiminen, tekoäly, big data, data-analytiikka, robotisaatio, robottijournalismi, podcastit
sekä sosiaalinen media Twitteristä TikTokiin. Spesifimmät uudet teknologiat, kuten VR ja AR,
nousivat esille useilla koulutustarjoajilla, ja myös asiantuntijat arvelevat niiden merkityksen
kasvavan edelleen. Cipresso et al. (2018) määrittelee virtuaalitodellisuuden (VR) kolmeksi
keskeisimmäksi seikaksi syvyyden tunteen, tilanteen läsnäolon tunteen ja vuorovaikutteisuuden tilanteeseen. Lisätyllä todellisuudella puolestaan (AR) tarkoitetaan sitä, että virtuaalisia
esineitä lisätään oikeaan todellisuuteen reaaliajassa. Vaikka näiden teknologioiden laajamittainen hyödyntäminen on nykyään vielä melko lapsenkengissä, sekä koulutustarjoajat että
asiantuntijat pitivät tärkeänä varautua näiden teknologioiden vaatimien taitojen tarpeelle tulevaisuudessa. Vaikka hyödyntämismahdollisuuksia voisi löytyä media-alan kentällä laajasti
vaikkapa uutislähetysten konkretisoinnista tapahtumatuotantoon, niitä ei ole vielä juurikaan
hyödynnetty. Uudempia teknologioita edustava asiantuntija H17 kuitenkin mainitsee pitäneensä koulutuksia näihin liittyen, ja media-alalla on selvää kiinnostusta asiaan.
Olen järjestänyt workshoppeja, joissa näytän ei-teknisille ihmisille, miten AR:aa voi
tehdä yksinkertaisella tavalla. Yllättävän moni on ollut kiinnostunut näistä. Kulttuurituotannon opiskelijoille on tulossa koulutusta siitä, kuinka AR:aa voisi käyttää tapahtumamarkkinoinnissa. Kyseessä on yleispätevä kokonaisuus, joka valmistaa heitä pitämään
AR-mahdollisuuden mielessään, mitä kaikkea sillä voisi tehdä. (H17)
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Digitalisaatio nähtiin useissa haastatteluissa luontevana osana opintoja ja työnteon tapoja.
Sitä ei voi enää opettaa yksittäisenä kurssina, vaan se näkyy kaikessa opetuksessa vähintäänkin apuvälineenä. Esimerkiksi H14 ja H7 kertovat, että heidän edustamissaan yliopisto- ja
ammattikorkeakoulutasoisissa oppilaitoksissa on tehty muutoksia koulutuskokonaisuuksiin,
jotta opiskelijoiden valmiuksia digitaaliseen yhteiskuntaan voidaan kasvattaa. Toisaalta nykypäivän nuorilla oletetaan yleisesti olevan perusvalmiudet digitalisaatioon jo kouluun tullessaan. Esimerkiksi keskeisimpien sosiaalisen median alustojen tunteminen ja taito käyttää mobiililaitteita esimerkiksi valokuvaukseen ja videointiin lienee jo itsestään selvää. Toisaalta mobiililaitteiden käyttäminen vaikkapa toimittajan ammatissa voi poiketa tavallisesta valokuvauksesta ja videoinnista. Esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulu on tutkinut mobiilivideointia ja
siihen tarvittavia laitteistoja Digitopia-hankkeessa vuonna 2016 (Ailio, 2016).
Erityisesti koulutustarjoajat korostavat tekoälyn ja muun teknologian roolia apuvälineinä eikä
päämääränä itsessään: kun toimintaprosesseja tehostetaan ja automatisoidaan laskennallisin
keinoin, resursseja vapautuu konseptuaaliseen, kriittiseen ja syvälliseen ajatteluun. Tekoälyn
ja robotiikan ajatellaan useimmiten korvaavan yksinkertaista, ei-luovaa työtä, kun taas inhimillisen toimijan vahvuutena on esimerkiksi viestinnän ilmiöiden syvällinen ymmärtäminen. Spesifien teknologioiden, kuten esimerkiksi algoritmien ja niiden mahdollistaman tekoälyn, kannalta tärkeää on myös ymmärrys siitä, miten niitä voi käyttää luoviin tarkoituksiin – olennaista
on sovellettavuus toteutusnäkökulman sijasta. H13 toteaa, että osallistuminen esimerkiksi tekoälyyn liittyville kursseille olisi tärkeää taiteellisten alojen opiskelijoille. Näin myös heille kehittyisi ymmärrys tekoälyn tuomista mahdollisuuksista, joita he voisivat hyödyntää työssään,
esimerkiksi siirtämällä joitain työprosessin vaiheita tekoälyn tehtäväksi.
Molemmissa haastatteluryhmissä korostetaan, että tekninen substanssiosaaminen pitäisi pystyä yhdistämään laajempaan teknologiseen osaamiseen. Teknisellä substanssiosaamisella
media-alalla tarkoitetaan sitä, että osaajalla on kyky hyödyntää omaamiaan teknisiä taitoja
media-alan eri työtehtävissä. Esimerkkinä voidaan mainita toimituksellinen työ ja painoala.
Toimituksellisessa työssä osaajan täytyy pystyä hyödyntämään mobiilityökalujen, kuten mobiililaitteella kuvaamista ja työskentelyä, ominaisuuksia uutistuotantoon ja puolestaan painoalalla teknologista ymmärrystä on pystyttävä hyödyntämään erilaisten painokoneiden
kanssa työskennellessä. Siinä, millä tasolla tämä onnistuu, näkemykset ovat hyvinkin erilaisia
sekä ryhmien sisällä että niiden välillä.
Yksinkertaistettuna asiantuntijoiden puolella toivotaan, että oppilaitoksissa annettaisiin enemmän käytännön työkaluja ammattilaisen jokapäiväiseen työhön eli opetettaisiin enemmän esimerkiksi työssä tarvittavia tietoteknisiä ohjelmistoja. Toisaalta ymmärretään, että jokainen mediaorganisaatio käyttää usein eri työkaluja eri tavoin ja alan muuttuessa jatkuvasti uusimpien
ohjelmistojen osaamista on tarve päivittää myöhemminkin. Näin ollen kouluissa on mahdotonta keskittyä ohjelmistojen täysimittaiseen opettamiseen. Toisaalta ohjelmistojen perusperiaatteet säilyvät samana, jolloin oppilaitosten roolina voisi pitää ohjelmistojen perusteiden opettamista. Työelämässä voitaisiin sitten järjestää jatkokoulutusta päivitysten mukanaan tuomiin
muutoksiin.
Pääsääntöisesti koulutustarjoajat olivat sitä mieltä, että riittävät tekniset taidot ovat tärkeitä,
mutta sisällöllinen osaaminen, yleissivistys, näkemyksellisyys, media- ja viestintäosaaminen
sekä taito analysoida esimerkiksi käyttäytymisdataa ovat silti tärkeämpiä. Nämä rakentavat
vahvan osaamispohjan media-alan työympäristössä. Esimerkiksi toimituksellisessa työssä
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taustoittavien uutisartikkeleiden kirjoittamisessa yleissivistyksellä ja analysointivalmiuksilla on
suuri rooli – lopullinen artikkeli rakentuu näiden mukaisesti. Toisaalta teknisiä taitoja tarvitaan
jutun taittamiseksi lopulliseen muotoonsa, ja nykypäivän tarpeita vastaavaksi esimerkiksi mobiililaitteella sujuvan katselun varmistamiseksi.
Molemmissa ryhmissä koetaan, että alan nopeasti muuttuessa koulutuksessa olisi tärkeintä
tarjota aina sovellettavissa olevia, kestäviä periaatteita. Media-alalla yleisesti ottaen nämä
ovat tiimityöskentelytaitoja, analyyttisiä taitoja ja taitoa perustella omia tuotoksiaan. Toisaalta
media-alan spesifeillä osatoimialoilla osaamistarpeita on erilaisia: vaikkapa toimituksellisessa
työssä uteliaisuus on merkityksellisessä roolissa, koska juttuideoita on jatkuvasti keksittävä ja
pyrittävä aina pysymään askelen edellä muita toimijoita. Toisaalta taiteellisen alan koulutuksissa piirtämisen kaltaisten perustaitojen hallitseminen on tärkeää. Painoalalla taas esimerkiksi yksittäiset ohjelmistot muuttuvat nopeasti teknologian kehittyessä, mutta näihinkin tulisi
saada perustason osaaminen.

5.1.1. Teknologiat koulutustarjoajien näkökulmasta
Media-alan koulutustarjoajien haastatteluissa havaittiin, että laaja-alaisen teknillisen osaamisen opettaminen on tärkeää riippumatta kontekstista, ts. media-alan osatoimialasta. Teknologinen vaatimustaso sekä -välineet vaihtelevat suuresti riippuen koulutustarjoajan koulutuspainotuksesta. Esimerkiksi painoalalla sanomalehtipainossa painokoneiden hankinta on yli 10
vuoden investointi, eikä laitteiston perustoimintaperiaate olennaisesti muutu sinä aikana.
Haastetta kuitenkin luo ohjelmistojen päivittyminen ja päivitysten mukanaan tuomat uudistukset. Yleisesti ottaen voidaan nähdä, että eri viestintävälineiden, kuten esimerkiksi sosiaalisen
median työkalujen, perustaitojen opettaminen olisi hyödyllistä jokaiselle organisaation jäsenelle, eikä viestintää olisi syytä nähdä vain viestintäosaston toimialueena.
Koulutustarjoajat mieltävät digitalisaation luontevaksi osaksi opintoja, ja se onkin toimituksellisen työn koulutusta edustavan H12:n mukaan kaikkien opintojaksojen sisältöjen lävistävä
tekijä. Digitalisaatiota ei enää koeta voitavan irrottaa omaksi, erilliseksi opintojaksokseen, sillä
erityisesti millenniaalisukupolven opiskelijoille se on olennainen osa arkea jo opintoihin tullessa.
Digitalisaatiota ei voi mitenkään edes enää erottaa, milloin me aletaan puhua enää
digitalisaatiosta ja mitä me puhutaan oikeastaan tästä nykyisestä elämästä, mitä
elämme. Se mahdollistaa tietysti ihan uudenlaisen tavan tehdä sisältöä, se vaikuttaa
meidän kaikkiin käytännön työskentelykursseihin. (H12)
Toisaalta osa koulutuslaitoksen edustajista kokee, että opetus digitalisoituvan yhteiskunnan
tarpeisiin tulee vielä jäljessä esimerkiksi yliopistotason koulutuksessa. Tähän on pyritty vastaamaan viime vuosina osassa koulutuslaitoksia uudistamalla opinto-ohjelmia yhä monipuolisemmiksi ja tuomalla yhteen eri alojen osaamista. H12 kertoo, että koulutusohjelmiin on viime
vuosina tehty laajoja muutoksia hänen edustamassaan yliopistotasoisessa toimituksellisen
työn ja viestinnän opintoja tarjoavassa koulutuslaitoksessa.
Monitieteisyydellä pystytään parhaimmillaan antamaan opiskelijoille laajempi näkemys. - - Tietysti digitalisoituva mediayhteiskunta ja ylipäätänsä digitalisoituva yhteiskunta edellyttää sitä, että meillä on myöskin sen alan osaamista ja sehän alkaa olla jo

Mediaosaaja 2030
Loppuraportti
Sivu 27

uusi normaali. Mutta vaikka se alkaa olla uusi normaali, meidän koulutuksemme tulee
mielestäni pikkuisen perässä. Sanon ihan rehellisesti, että koulutus tulee pikkusen perässä, erityisesti näillä yhteiskunta- ja humanistisilla aloilla. Me yritetään nyt tulla näillä
uusilla ohjelmilla perässä. Meillä vasta syksyn ollut [koulutusohjelman nimi poistettu]
aiotaan arvioida se hyvin tarkkaan, mutta esimerkiksi tällä maisteriohjelmalla, jota me
valmistelemme, on myöskin tietotekniikka mukana. Tällä me pyritään vastaamaan suoraankin työelämän tarpeisiin. (H14)
H7 esittelee eräässä ammattikorkeakoulussa viime vuosina käynnistettyä digitaalisiin ratkaisuihin painottuvaa ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa, jossa yhdistyvät digitaaliset ratkaisut laaja-alaisesti ja jonka erityisenä painotuksena on digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Tutkintoon voi sisällyttää esimerkiksi johtamisen, käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun ja
pelillisyyden opintoja. Haastateltavan mukaan koulutukseen on kuitenkin ollut yllättävän vähän
hakijoita.
Se [koulutusohjelma] on toteutettu enimmäkseen yhteistyössä liiketalouden koulutuksen kanssa. Se on ihan hyvä kuvio. Ja varmasti jatkossa suunnitellaan myös sellaisia
koulutuksia, missä olisi myös tekniikan koulutusta enemmän mukana ammattikorkeakoulutasolla. (H7)
Keskeiset esille nousevat teknologiat viestinnällisessä ja toimituksellisessa työssä liittyvät sosiaaliseen mediaan ja erilaisiin datalähtöisiin ratkaisuihin, kuten datajournalismiin. Viime vuosien tuoreimpina sosiaalisen median ilmiöinä mainitaan esimerkiksi Snapchat- ja TikTok-ohjelmistot. Nykyään koulutussisältöihin kuuluu myös eri alustojen tarkastelu datalähtöisesti. Esimerkiksi Twitterin hyödyntäminen on mahdollista huomattavasti syvemmällä tasolla kuin vain
selainkäyttöliittymän kautta. H19 toteaa, että palvelu tarjoaa rajapintoja, joiden kautta analytiikkadataan pääsee käsiksi. Näin ollen saavutetaan syvällisempi ymmärrys kokonaiskuvasta.
Yleisesti ottaen rajapinnoista saatavan datan pohjalta voi tehdä analyysejä siitä, miten Twitterin käyttäjät reagoivat eri asioihin tunnetasolla tai mielipiteillään. Tämä prosessi on myös mahdollista automatisoida koneellisesti tehtäväksi luonnollisen kielenkäsittelyn avulla (natural language processing, NLP), ja lopputuloksena havainnointi on tehokkaampaa kuin esimerkiksi
asiakaskyselyissä (Halibas et al. 2018).
Robottijournalismi on myös teknologiaperusteinen toimintamuoto, jonka tehokas hyödyntäminen vaatii uudenlaista osaamista, esimerkiksi koodaustaitoja ja tekoälyn ymmärtämistä, media-alan toimituksellisessa ympäristössä. Haastattelututkimuksen perusteella perinteistä journalismi- ja viestintäkoulutusta tarjoavat tahot eivät vielä tarjoa valmiuksia tällaiseen toimintaan.
Ei [robottijournalismi] mitenkään iso [teema] ole ollut. Se ehkä tiedostetaan, mutta se
että sitä jotenkin hyödynnettäisiin meillä tai ymmärrettäisiin, en usko että näin on. Varmaan olisi syytä olla. Meillä on jotenkin niin vahvasti sellaisessa laadullisessa sisällöntuotannossa se [opetus] ja kriittisessä ajattelussa, ehkä myös jossain kuratoinnissa
jossain määrin, mutta tuo [robottijournalismi] on asia, mistä ollaan tietoisia, mutta minä
en ole sitä opetuksen puolella nähnyt. (H1)
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Suhteellisen vähäinen kiinnostus robottijournalismiin koulutustarjoajien puolella on yllättävää.
Media-alan muuttuessa entistä kilpailullisemmaksi erityisesti maksavat lukija-asiakkaat odottavat sisällöltä enemmän. Tällöin yrityksillä tulisi olla riittävä resursointi myös laajempien, taustoittavien tai datajournalismia hyödyntävien artikkeleiden tuotantoon. Tällä hetkellä toimituksellisessa työssä aikaa käytetään myös varsin mekaanisesti tuotettuihin artikkeleihin, kuten
sää- ja urheilutulosuutisiin, joiden kirjoittaminen voitaisiin korvata robottityövoimalla. Robotteja
on kuitenkin jo hyödynnetty joissakin tehtävissä, esimerkiksi Ylellä ja STT:llä on kokeiluja urheilu-uutisten kirjoittamisesta robotin avulla (STT, 2019).
AR- ja VR-teknologiat ovat myös vähitellen ottamassa tuulta alleen koulutustarjonnassa. Esimerkiksi H5 totesi, että tällaisiin uudempiin teknologioihin on olemassa investointivalmius ja
resursointi. Hän kertoo esimerkin median ja muotoilun osaajia monipuolisesti kouluttavasta
ammattikorkeakoulutasoisesta koulutuslaitoksesta, jossa näiden teknologien opettamiseen on
varauduttu budjetissa, ja hankintoja tehdään vuosittain noin puolesta miljoonasta miljoonaan
eurolla. Viime aikoina on investoitu esimerkiksi järjestelmään, jossa ihmisen liikkeitä voidaan
seurata reaaliajassa ja välittää tieto animaatiohahmoille. Kokeiluja on tehty myös etäopetuksen suhteen, ja tutkittu sitä, miten opetus saataisiin suoritettua VR-maailmassa. Näiden kokeilujen hyödynnettävyys esimerkiksi toimituksellisessa työssä voisi tapahtua yleisön vahvemmassa osallistamisessa sisältöihin, esimerkiksi niin, että lukijan omilla eleillään artikkeliin välittämää dataa hyödynnettäisiin artikkelin sisällöissä. Näin sisällöistä saataisiin interaktiivisia
ja houkuttelevia. Mielenkiintoista uudempien teknologioiden osalta on myös se, ettei startupyrityksillä välttämättä ole mahdollisuutta vastaaviin teknologisiin laitepanostuksiin. Näin ollen
työelämän ja oppilaitosten suhdetta olisi mahdollista syventää esimerkiksi tarjoamalla startupyrityksille mahdollisuus käyttää näitä laitteita omakustannushintaan
Palvelumuotoilun rooli opinnoissa on kasvamassa. Näin ollen entistä kokonaisvaltaisemmat
uutispalvelut voivat tarjota uusia näkökulmia ja aiempaa vakuuttavampia elämyksiä kohdeyleisöille visuaalisin keinoin.
Asiakaskokemuksen kehittäminen on nyt se iso juttu. - - Siihen liittyy monenlaisia asioita, kuten palvelumuotoilu, joka on nyt niin trendikästä ja sitä monet haluavat opiskella
ja meillä on sitä ohjelmassa, mutta siihen liittyy myös muulla tavoin se käyttäjäkokemuksen suunnittelu, digitaalisissa ratkaisuissa se on user experience -tyyppinen,
mutta laajemminkin se on customer experience -tyyppinen asia, jonka kanssa he [opiskelijat] joutuvat tekemisiin siellä työelämässä. (H7)
Sama haastateltava toteaa, että järjestelmien suunnitteluun kuuluu myös palveluiden muuttaminen kestävän kehityksen toimintoja tukevaksi. Haastateltavan edustaman ammattikorkeakoulun opinnoissa on jo mukana opintojakso, jossa kestävää kehitystä käsitellään.
Minulla on itsellä sustainable design -opintojakso, jonne on osallistunu paljon mediaalan opiskelijoitakin. Siinä käydään läpi design for behavior change -ajattelua, joka liittyy siihen asiakaskokemukseen, asiakaskokemuksen ison otsikon alle. Mutta se on
tietyllä tavalla hieman toisenlainen ajatus, nyt ei yritetä saada ihmisiä ostamaan niitä
meidän tuotteitamme ja palveluja, vaan mietitään, miten me saadaan ihmiset muuttamaan elämäntyyliä kestävämmäksi. (H7)

Mediaosaaja 2030
Loppuraportti
Sivu 29

Media-alalla kulutuksen muutos kestävämpiin ratkaisuihin jo näkynyt käytännössäkin, sillä digilehtien kysyntä on kasvanut painettujen lehtien kysynnän vähentyessä (Media Audit Finland,
2020). Näin ollen media-alalla tullaan tarvitsemaan entistä enemmän osaamista myös kestävän kehityksen teemaan liittyen, jotta ihmisten lisääntyvään kysyntään verkkopalveluiden suhteen voidaan vastata tulevaisuudessakin. Toisaalta verkkopalveluilta odotetaan enemmänkin:
niiden on tarjottava jatkuvasti päivittyvää tietoa, sivustojen tulee olla toimintavarmoja ja käyttäjäystävällisiä sekä niiden on toimittava yhtä luotettavasti kuin sanomalehden kaltaisten perinteisten mediankulutusvälineiden.
Haastatteluissa nousi myös esille IoT-ratkaisuihin liittyvän osaamisen korostuminen. IoT eli
Internet of Things tarkoittaa järjestelmien, palvelujen ja ohjelmistojen yhteen liittämistä Internetin avulla. Haastatteluissa tämä näkyi käytännössä siten, että esimerkiksi tietyt ammattikorkeakoulut tarjoavat IoT:hen liittyviä opintojaksoja ja aiheeseen liittyviä opinnäytetöitäkin on jo
toteutettu. Erityisesti taiteen alalla nämä kuitenkin nähdään toistaiseksi varsinaisia opintoja
täydentävinä aihealueina, mutta opintojen yksilökohtaisen räätälöinnin mahdollisuutta pidetään merkittävänä.
Minulla on nyt useampi opinnäytetyö menossa, jossa on kysymys IoT-ratkaisuista.
Vaikka voi olla, että Internet of Things on enemmän muotoilukysymys, mutta se koskettaa nimenomaan myös media-alaa, koska siinä on kysymys tiedon virtaamisesta ja
vuorovaikutuksesta. (H7)
IoT:n käytännön hyödyntämismahdollisuuksia on lukuisia: media-alaa ajatellen olennaisimpia
lienevät erityisesti tiedon kulkuun liittyvät asiat, esimerkiksi se, kuinka dataa saadaan entistä
vaivattomammin ja viiveettömämmin vaikkapa erilaisilta julkisilta toimijoilta analysoitavaksi ja
tätä kautta artikkelien muodossa julkaistuiksi. Jotkut koulutustarjoajat mieltävät teknologiat
kuitenkin lähinnä apuvälineiksi. Perinteisesti mekaanisesti suoritettuja asioita voidaan tehdä
koneellisesti, ja näin resursseja vapautuu konseptuaaliseen, kriittiseen ja syvälliseen ajatteluun. Erityisesti visuaalisen alan toimijat kiinnittivät huomiota myös siihen, että uusien teknologioiden opettamisesta huolimatta ydintaitoja, kuten esimerkiksi piirtämistä ja erilaisia painotekniikoita, ei ole unohdettu opetuksessa eikä tälle koeta olevan tarvettakaan.
Opiskelijat ovat edelleen kiinnostuneita käsillä tekemisestä ja perinteisistä menetelmistä. "Boomereilla" on ehkä käsitys, että nuoriso haluaa tehdä pelkästään digitaalista.
- - Hyvin moni asioista, joita suunnittelijat tekevät nettiin - - esimerkiksi jollakin sanomalehden sivuilla, niin konventiot, joilla nämä tehdään, tulevat printistä. (H2)
Uudet teknologiat pohjaavatkin hyvin usein jo vuosisatoja vallalla olleisiin periaatteisiin, kuten
esimerkiksi edellä mainittuihin painoalan käytänteisiin. Näin ollen koulutuksessa on tärkeää
keskittyä osaamispohjan muodostamiseen ja vahvistamiseen entisestään, vaikka uusia teknologioita kehitetäänkin innolla. Useat koulutustarjoajien edustajat mainitsivatkin haastatteluissa, että uusia media-alaan vaikuttavia teknologioita seurataan aktiivisesti. H23 kertoo, että
hänen edustamansa koulutuslaitos seuraa alan kehitystä esimerkiksi teknisiin valmiuksiin liittyen työelämään siirtyneiden opiskelijoiden palautteen avulla. Lisäksi H22 toteaa, että että
vaikka alustojen, kuten julkaisu- ja verkkosivujärjestelmien kehittäjillä on paljon sananvaltaa
ja uusilla alustoilla herkästi merkittäväkin vaikutus työnteon tapojen muuttumiseen, ei työn
perusperiaatteita tulisi silti unohtaa. Alan jatkuvan kehityksen myötä kaikkea ei ole kuitenkaan
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mahdollista opettaa koulussa, vaan erityisesti ohjelmistopuolen osalta oppiminen tapahtuu
usein käytännön työn kautta.
Sekä visuaalisen median että perinteisen painoalan osalta teknologia ja tekniset valmiudet
korostuvat merkittävästi. Perinteisellä painoalalla tarkoitetaan esimerkiksi sanomalehtipainoja. Molemmilla koulutusaloilla korostuvat kalliit laitehankinnat ja spesifit ohjelmistot, jotka
mahdollistavat työelämän tarvitsemien osaajien kouluttamisen. Näillä aloilla yksittäisten uusien teknologioiden, kuten mobiiliteknologian, hyödyntäminen ei ole niin suuressa roolissa,
vaan teknologian kannalta koulutuksessa keskitytään suurten koneiden, kuten painolaitteistojen käyttämiseen sekä valmiuteen oppia näiden koneiden ohjaamista ja valvontaa.
Painoalaan liittyvissä haastatteluissa korostuu yleisvalmius, jonka painoalan koulutus tarjoaa
opiskelijoilleen. Yleisvalmiuteen kuuluvat H10:n mukaan esimerkiksi painotuotannon laadunhallinta, konetekniikka, työturvallisuus ja ympäristötekniikka. Koulutustarjoajat näkevät hyvän
pohjakoulutuksen tarjoamisen tärkeämmäksi kuin yksittäisten koneiden, laitteiden tai ohjelmistojen osaamisen tarjoamisen, koska nämä tekniset järjestelmät voivat olla koulutuksen
päättyessä jo erilaisia sekä vaihdella alan eri yrityksissä. Tämän vuoksi koulutuslaitosten ei
ole mahdollista tarjota suoraa, täsmällistä koulutusta alan yritysten spesifeihin laiteosaamistarpeisiin.
Sama pätee myös yritysten täydennyskoulutusmahdollisuuteen. Perinteisen painoalan koulutuslaitokset eivät pysty vastaamaan suoranaisesti yritysten teknisiin täydennyskoulutustarpeisiin, ellei koulutusohjelmia rakenneta yhteistyössä.
Koulutusmaailmaa täytyisi rakentaa yrityksen kanssa yhteistyössä, koska ne tuotannot
ja laitteet sekä systeemit alkavat olla niin persoonallisia, mitä sinne yritykseen rakennetaan. Sellaista tekniikkaan liittyvää koulutusta ei tarvitse, koska ne pystyvät kaikista
parhaiten hoitamaan itse sen. (H10)
On kuitenkin huomionarvoista, että modernin painoalan vaatimat tekniset ratkaisut eivät välttämättä ole yhtä suuria hankintoja kuin perinteisellä painoalalla. Modernilla painoalalla viitataan muuhun kuin perinteiseen painamiseen liittyvään painamiseen. Termi kattaa modernin
painotuotannon, kuten digipainamisen, älypainamisen, hybridipainatuksen ja 3D-tulostuksen.
Näihin modernimpiin teknologioihin liittyvien hankintojen kustannukset voivat olla pienempiä
kuin vaikkapa suureen sanomalehtipainoon tarvittavien koneiden kustannukset. Perinteiset
alat siis kehittyvät ja saavat uusia muotoja. Samalla perinteisen osaamisen tarve ei kuitenkaan
ole kadonnut mihinkään, vaan kulkee uuden osaamisen rinnalla.
Näkemys teknologiaan ja substanssiosaamiseen vaihtelee koulutustarjoajan tarjoaman koulutuksen mukaan. Osa koulutustarjoajista näkee, että teknologiset ohjelmistot ja työkalut pitäisi oppia koulussa, kun taas toiset näkevät, että tällainen osaaminen voidaan oppia kunnolla
vasta työelämässä. Esimerkiksi ammattikorkeakoulutasoista media-alan opetusta edustavan
H7:n mukaan koulutuksessa ei voida mennä tekniikka edellä, koska jokin tietty teknologia ei
kuitenkaan toimi kaikkiin tarkoituksiin. Yleisesti valmistuvilla joko arveltiin teknologian olevan
hyvin hallussa jo nyt tai sen olevan helposti opittavissa myöhemminkin. H14:n mukaan ohjelmistojen rooli voisi yliopistokoulutuksessa viestinnän ja journalismin osalta olla pienempikin,
sillä ne voi oppia työssäkin.
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Mielestäni me tulemme pikkusen jälkijunassa. Meillä on tämä teknologia näillä aloilla
[media, viestintä ja journalistiikka] aika hyvin hanskassa, mutta mielestäni, kun me ollaan yliopisto, meidän pitäisi enemmän satsata sen näkemyksellisyyden puoleen. - [Meidän ei pitäisi] niinkään simuloida sitä työelämää ja sen tarpeita suoraan, mitä nyt
tällä hetkellä on, vaan enemmän siten, että kasvatettaisiin sellaisia [opiskelijoita], jotka
näkevät, mitä yhteiskunnassa ja kulttuurissa on tapahtumassa, mitkä ovat ne asiat,
mistä me puhutaan. - - Olisi sellaista yhteiskuntatieteellistä. (H14)
Poikkeuksellisesti media-alan ammattikorkeakoulutasoista koulutusta edustava H15 oli sitä
mieltä, että substanssi kyllä opitaan, mutta myös osaaminen ohjelmistojen ja työkalujen käyttöön pitäisi saada oppilaitoksissa. Hän korostaa, että opiskelijan opintosuuntauksesta riippuu,
millaisia teknologisia valmiuksia tarvitaan. Esimerkiksi valokuvauksen ja videoiden parissa
opiskelevat suuntautuvat kuvaustekniikoihin ja -teknologioihin.
H12 tuo esille teknologian roolin ja yleisöjen ymmärtämisen toimituksellisessa työssä.
Todella iso asia on ymmärrys teknologiasta ja digitalisaatiosta. Tulevan tai työssä olevan journalistin täytyy pystyä tuottamaan erilaisilla välineillä [sisältöjä] erilaisille alustoille. Toisaalta [korostuu] ymmärrys siitä tiedosta, että journalistien pitäisi olla niitä
henkilöitä, jotka tekevät ymmärrettäväksi sitä muutosta yleisöille, mikä on meneillään.
Jos sitä ei itse hahmota aika syvällisestikin, että mikä kaikki muuttuu, niin on tietenkin
hirveän vaikea selittää yleisölle, toisaalta yksittäisiä uutisia, mihin tämä liittyy tai laajemmin, mitä kaikkea nyt tapahtuukaan. (H12)
Teknologiat voidaan myös nähdä apuvälineenä mitata uutiskulutusta ja ymmärrystä yleisöstä
ja yleisön käyttäytymisestä.
Kun tullaan yleisöihin, puhutaan data-analytiikasta ja yleisön vuorovaikutuksesta. Toisaalta kun puhutaan datasta, puhutaan jälleen myös siitä journalismista, miten me voidaan käsitellä dataa uusilla tavoilla, miten digitalisaatio muuttaa tiedonhankintaa ja arviointia ja faktantarkistuksen tarpeita. (H12)
Myös H1 painottaa käyttäjäymmärryksen merkitystä toimituksellisessa työssä ja viestinnässä
yleisesti. Hänen mukaansa perinteistä, laadullista yleisötutkimusta pitäisi tehdä enemmän ja
lisätä alan koulutukseen, sillä koneellisesti muodostettu kvantitatiivinen data ei yksin anna ymmärrystä yleisön ajatuksista vaikkapa mediasivustolla olevista uutisista.
Koneellisesti [on saatavilla] kaikenlaista tietoa palveluista, missä yleisöt milloinkin ovat,
mutta sen yhdistäminen laadullisempaan yleisökäsitykseen. Tällainen statistiikkahan
ei kerro, minkälaisia merkityksiä ihmiset kokevat, kun he lukevat tekstejä. Perinteinen
yleisötutkimus voi palvella syvällisemmän tietämyksen saamisessa yleisöistä, ettei pelkästään seurata niitä numeroita ja sitä, missä ihmiset on. (H1)
Yleisötutkimuksella voidaan ajatella olevan tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys, kun
kilpailu yleisöistä kiihtyy. Perustason analytiikka, kuten tietyllä sivulla käytetty aika, tulee olemaan itsestäänselvyys, joten kilpailuetua saavuttaakseen mediatoimijoiden on voitava tuntea
yleisönsä paremmin – miten yksilö kuluttaa sisältöä ja millaista sisältöä hän käytännössä haluaisi kuluttaa. Konkreettisia osaamisvalmiuksia analytiikan ymmärtämiseen ja mittaamiseen
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tulisi saada jo alan oppilaitoksista, jotta osaaja ymmärtää lukujen merkityksen jo varhaisessa
vaiheessa työelämässä.
Yleisön käyttäytymisen entistä laajemman ja syvällisemmän hyödyntämisen tärkeys vaikuttaa
selvästi olevan tunnistettu seikka koulutustarjoajilla, sillä sen kautta mediatoimija voi tuntea
yleisönsä paremmin ja tätä kautta luoda kiinnostavampia ja kohdennetumpia sisältöjä, mikä
lopulta voi johtaa myös ansainnan paranemiseen. Ymmärrys voidaan saavuttaa eri teknologioita hyödyntämällä, mutta haasteena kuitenkin on, että niitä hallitsevia täsmäosaajia on vielä
heikosti tarjolla. Koulutuskentälläkin tarvitaan asiansa osaavia opettajia, jotta osaamista on
mahdollista siirtää eteenpäin. Yhtenä vaihtoehtona voidaan nähdä yhteistyö koulutustarjoajien
ja alan yritysten kanssa.

5.1.2. Teknologiat asiantuntijoiden näkökulmasta
Toimituksellisen ja sisällöntuotannollisen työn osalta asiantuntijahaastatteluissa korostuu monipuolisen teknologisen osaamisen tarve, joka on lisääntynyt digitalisaation kasvun myötä.
Sisällöntuotannollisella työllä tarkoitetaan mitä tahansa työtä, jossa tuotetaan joko kaupallisia
tai ei-kaupallisia sisältöjä viestinnän tai markkinoinnin käyttöön. Toisaalta alan nuoret osaajat
hallitsevat yhä enemmän teknologisia taitoja, kun erilaiset mobiilityövälineet ja sosiaalisen median alustat ovat heille tuttuja jo oman arkielämän kautta. Toimituksellista työtä edustavan
H3:n mukaan uudet osaajat hallitsevat modernit teknologiat laaja-alaisesti.
Nykyään osaamisen vaatimustason skaala on ihan älyttömän kova, tekninen osaaminen ja vaatimus teknisen kyvykkyyden kanssa kasvaa koko ajan. Sinulla pitää olla digitaalinen maisema hallussa, ihan kuvaamisesta, melkein esiintymiseen. Kirjottaminen
myös [korostuu], siinä ei anneta anteeksi, jos ei osaa kirjottaa tai ei kykene ilmaisemaan itseään kuvan kanssa. - - Mutta samaan aikaan ne toimittajat, ketkä alalle tulevat, ovat entistä parempia siinä kaikessa muussa: kyky käyttää mobiilivälineitä, kuvata,
editoida, tehdä mitä tahansa sosiaalisen median alustoille, ne tuntevat ne tosi hyvin.
(H3)
Toimituksellisessa ja sisällöntuotannollisessa ympäristössä monikanavaisuuden hallinta korostuu, kun teknologia on läsnä yhä enenevässä määrin kaikkialla. Data-aineistojen käytön ja
analysoinnin sekä big datan merkitys on kasvanut viime vuosina. Tekoäly ja robotisaatio tulevat nousemaan yhä merkittävämpään rooliin esimerkiksi artikkeleiden kirjoittamisessa ja erityisesti apuvälineenä, joilla ihmisen tekemää työtä voidaan tehostaa.
Teknologia on entistä voimakkaammin mukana median toiminnassa, sillä on näitä monikanavaisia ratkaisuja. Eri tekniset laitteet voivat yhä enemmän toimia mediankin tietolähteenä. Se on muuttunut aika lailla. Ja sitten esimerkiksi robotisaatio ja tekoäly
ovat tulossa yhä enemmän. Sitä puolta pitäisi miettiä paljon enemmän, miten tätä tekoälyä sovelletaan mediassa ja joukkoviestinnässä. (H4)
Datan käyttö liittyy myös siihen, että sisällön elinkaari on huomattavasti muuttunut aiemmasta:
kun ennen riitti sanomalehden tekeminen, sen painaminen ja toimittaminen, niin nyt elinkaari
on huomattavasti laajempi ja pitkäkestoisempi erityisesti sosiaalisen median ja hakukoneiden
roolin vuoksi. Sosiaalisessa mediassa artikkelit leviävät nopeasti suurelle lukijajoukolle, artik-
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keleiden sisältöön otetaan voimakkaasti kantaa esimerkiksi lukijoiden kirjoittamien kommenttien kautta ja toisaalta myös muut toimijat voivat tarttua kantaaottavasti teemoihin. Hakukoneet puolestaan jatkavat uutismateriaalin elämänkaarta nostamalla esille internethakujen
kautta sekä ajankohtaisia uutisia että vanhempia artikkeleita. Tällöin hakukoneoptimointi nousee keskeiseen rooliin. Hakukoneoptimointi tarkoittaa Googlen määritelmän mukaan yleensä
pienten muutosten tekemistä joihinkin verkkosivuston osioihin: "Yksittäin nämä parannukset
voivat vaikuttaa pieniltä, mutta yhdessä muiden optimointien kanssa niillä voi olla huomattava
vaikutus sivustosi käyttökokemukseen ja maksuttomissa hakutuloksissa sijoittumiseen”
(Google a). H21:n mukaan mittaaminen ja datan hyödyntäminen onkin olennaista.
Nyt oikeastaan sisällön ja tuotteiden elämä alkaa vasta sitten, kun ne ovat siellä maailmalla. Sen jälkeen on aivan valtavasti merkitystä, mitä me tehdään somessa, mitä me
nähdään datasta, pitääkö sen [jutun] otsikko muuttaa, kun tehdään A/B-testausta, saadaanko me sillä sisällölle enemmän elinvoimaa, sen fokuksen siirtyminen siitä itse tuotantoprosessista, sen, kaiken sen tuotteen kuluttajille menon jälkeiseen aikaan. (H21)
Haastateltava kuitenkin huomauttaa, että tällaisen analyysin tekeminen ei välttämättä vaadi
syvällisiä ohjelmistokehitystaitoja, vaan tähän tarkoitukseen kehitettyjen helppokäyttöisten
työkalujen hyödyntäminen on mahdollista. Hän kuitenkin toivoisi parempaa osaamista tällä
osa-alueella jo koulusta työelämään siirryttäessä.
Haastatteluissa tuodaan ilmi, että spesifimpien teknologioiden, kuten tekoälyn ja robotisaation,
hyödyntämistä toimituksellisessa työssä tulisi kokeilla nykyistä enemmän. Näin uusia teknologioita päästäisiin hyödyntämään suomalaisten mediatoimijoiden käytössä laajemmin. Yliopistoa edustava asiantuntijahaastateltava H4 näkee, että Ylellä tulisi olla kaupallisia mediatoimijoita suurempi rooli alan teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisessä sekä näihin liittyvän
tiedon jakamisessa.
Erilaisia mediakokeiluita pitäisi tehdä enemmän ja uusilla teknologioilla pitäisi testata
ratkaisuja ja sitten pitää katsoa, että mikä toimii ja mikä taas ei ehkä toimi. - - Tänä
päivänä tieto on tietenkin valtaa ja tieto on yhä enenevässä määrin myös myytävä
tuote, joten pitäisi miettiä, miten luodaan semmoisia yhteisiä, jaettuja, oppimiskokemuksia, toimittajille ja sitten ikään kun vietäisiin niitä heti käytäntöön. Se on haaste.
(H4)
H3 puolestaan toteaa, että teknologioissakin moniosaamisen rooli on kasvanut, kun aiemmin
pelkästään hyvän kirjoitustaidon hallitsemalla pärjäsi jo pitkälle ja pystyi menestymään ammatissaan. Digitaalisen kokonaismaiseman, johon kuuluu laaja joukko taitoja kuvaamisesta aina
esiintymiseen asti, hallinta on tärkeää. Toisaalta hän on havainnut, että kirjoittamisen taito
erityisesti oikeinkirjoituksen suhteen on heikentynyt, vaikka mobiilityöskentelyn ja sosiaalisen
median osaaminen on entistä vahvempaa. Tämän voi tulkita johtuvan millenniaalisukupolven
arkielämästä: viestintä tapahtuu nykyään pitkälti lyhyiden pikaviestien avulla, jolloin oikeinkirjoituksen rooli on pienempi. Toisaalta monet työelämässä tarvittavat taidot hioutuvat jo vapaaajan mobiililaitteiden käytön myötä: kuvaaminen ja esiintyminen ilmenevät esimerkiksi suositussa TikTok-sovelluksessa, jossa ideana on kuvata itsestään lyhyitä videoita, joita muokataan esimerkiksi musiikkia lisäämällä tai nopeutta muuttamalla. Videot voivat levitä hetkessä
ympäri maailmaa, sillä sovelluksella on jo satoja miljoonia käyttäjiä. (Ikola 2020)
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Muita spesifimpiä haastatteluissa esiin nousseita teknologioita ovat juuri AR- ja VR-teknologiat. H17 mainitseekin esimerkkinä Metropolian XR Centerin, joka tarjoaa osaajille mahdollisuuden kehittyä näiden teknologioiden saralla. XR Center yhdistää designin ja teknologian
osaamista ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia AR- ja VR-teknologioiden hyödyntämiseen ja
mahdollisuuden työskennellä yhdessä alan tutkimus- ja kehitystoiminnan kanssa (Helsingin
kaupunki 2019). Haastateltavan mielestä erityisesti graafisen media-alan koulutuksen osalta
olisi olennaista tarjota perustason valmiudet peligrafiikan ja kevyiden mallinnusten tuotantoon.
Nämä antavat pohjaa myös monimutkaisemmille AR- ja VR-kokonaisuuksille.
Teknologioiden osalta painoalalla korostuvat erilaiset painamiseen tarvittavat laitteet ja koneet
sekä niiden ymmärtäminen. C5:n mukaan esimerkiksi sanomalehtipainoissa modernit painokoneet ovat entistä enemmän automatisoituja ja robotisoituja, joten ihmistyön määrä on vähentynyt ja työn luonne on muuttunut. Hänen mukaansa työntekijät ovat siirtyneet yhä enemmän teknologisia laitteita valvovaan ja niiden mahdollisia ongelmia ennakoivaan rooliin. Teknologinen valmius spesifeihin ohjelmistoihin ja koneisiin syntyy työn ohessa, eikä sitä voida
opettaa suoranaisesti koulussa. C6 toteaa, että modernin sanomalehtipainokoneen tekninen
ymmärtäminen ja sen kanssa täysin itsenäisesti toimiminen vaatii noin yhden vuoden perehdytyksen. C9 puolestaan painottaa automaation ja tekoälyn merkitystä jo koulutusvaiheessa.
Painokoneita on Suomessa monenlaisia, mutta modernimpaan koneeseen ja automaatioon liittyvää koulutusta tarvitaan, koska koneetkin menevät koko ajan älykkäämmäksi. Tarvitaan tietotaitoa automaatiosta ja jonkin verran tekoälystä, miten kone toimii. On tärkeää osata painamisen perusteet ja -teoriat, mutta myös, miten tekoäly ja
siihen liittyvä prosessointi tapahtuu ja toimii. (C9)
Toisaalta esimerkiksi H11 toteaa, että painotuotanto on ulkoistettu jo ulkomaille hänen edustamassaan yrityksessä. Voidaankin nähdä, että osaamisvaade nimenomaan suomalaisten toimijoiden suhteen voi keskittyä spesifimpiin painotekniikoihin. H11 toteaakin saavansa tiedusteluja eri painoalan yrityksiltä liittyen uudenlaisiin tuotteisiin ja mainitsee esimerkiksi sellun
uudenlaisena materiaalina. Hän kuitenkin epäilee näiden hyödynnettävyyttä media-alalla.
Äänityön ja erityisesti äänikirjojen osalta automatisoidut tekstien äänilukijat ovat jo tätä päivää.
C10 kertoo, että esimerkiksi Adobella on jo valmius muuntaa tekstiä puheeksi, mutta epävarmaa on, milloin markkinoille tulee laitteita, jotka pystyisivät tuottamaan selkeää ja mielekästä
äänikirjamaista ääntä myös suomeksi. Haastateltava korostaa kuitenkin ihmisäänen merkitystä, myös tulevaisuudessa.
Eihän se [robotti] kaikkea puhumista pysty [hoitamaan], useinhan jos olet äänikirjan
lukija, olet myös radioääni eli voit tehdä radiomainoksia, voit olla mainosääni. (C10)
Uutismaailmassa koneellinen äänentuotanto on kuitenkin jo pidemmällä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat on jo vuosia käyttänyt tietokonetta uutistekstien ääneksi muuttamiseen. Äänen
tuottaa Readspeaker-palvelu, joka lukee kirjoitetun tekstin ääneen (Peltomäki 2014).
Teknologian ja substanssiosaamisen osalta asiantuntijoiden puolella toivotaan, että kouluissa
tarjottaisiin enemmän opetusta työkaluihin ja ohjelmistoihin, mutta ymmärretään, että jokainen
media käyttää työkaluja eri tavoin ja ohjelmisto-osaamista on tarve päivittää myöhemminkin.
Vaikka mobiililaitteet ja -työvälineet ovat tuttuja nykyajan opiskelijoille heidän arkielämästään,
C1 näkee, että mobiilityöskentelyn taitoihin tulisi panostaa entistä enemmän jo koulutuksen
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aikana, koska erityisesti toimituksellisessa työssä itsenäisen mobiilityöskentelyn rooli on kasvanut merkittävästi. Osaamista tarvitaan esimerkiksi mobiililaitteilla tapahtuvaan editointiin ja
kuvaamiseen.
Media-ala yleisesti ottaen muuttuu nopeasti, mutta kaikki osaamisen uusimmatkaan teknologiset muodot, kuten koodauksen ja 3D-tuotannon perusperiaatteet, eivät muutu hetkessä. H17
uskoo, että nämä pysyvät pitkään samankaltaisina. Perustaitojen opettamista pidetäänkin
hyödyllisenä, koska ne toimivat hyvänä pohjana työelämässä tehtävälle opetuksen kehittämiselle ja toisaalta jatkuvalle oppimiselle uusien teknologioiden tullessa vallalle. H30 tuo esille
näkemyksen, jonka mukaan teknologia tulisi nähdä laajempana ilmiönä – teknologian osalta
on ymmärrettävä teknologian suhde eri asioihin. Koulutustarjoajien tulisi pystyä tarjoamaan
teknologian laajempaan ymmärtämiseen liittyvää osaamista.
Aiemmin teknologian rooli oli vähäisempi. Nykyisellään korostuu enemmän. Ei pelkästään niin, että teknologia itsessään. Vaan miten se esimerkiksi yhdistyy luovaan työhön
tai vaikkapa yhteiskunnalliseen analyysiin. (H30)
C8 tuo esille audiovisuaalisella ja luovalla alalla työskentelevien teknisten osaajien substanssiosaamisen. Teknisten osaajien tulee ymmärtää luovan alan liiketoimintaa ja pystyä sopeuttamaan heidän tekniset ratkaisunsa sopimaan toteutukseen esimerkiksi audiossa. Tekniset
osaajat eivät voi miettiä vain koodauksen toteuttamista, vaan heidän tulee suhteuttaa oma
osaamisensa käyttäjälähtöiseen toteutukseen. Tätä kautta paremman asiakasymmärryksen
saavuttaminen on mahdollista, minkä tärkeyttä haastatteluissa korostettiin. Esimerkiksi H9 toteaa, että palveluiden on oltava helppokäyttöisiä ja teknisten ratkaisujen toteuttamisessa on
lähdettävä liikkeelle lukijan, kuuntelijan tai katselijan näkökulmasta. Pelkkä teknologinen osaaminen ei riitä, vaan työelämässä tarvitaan myös osaamista asiakasymmärryksestä. Teknologiset taidot toimivat tässä välineenä, eivätkä niinkään ainoana keinona onnistuneen mediasisällön tuottamisessa.

5.2. Liiketoimintaosaaminen ja media-ala
Liiketoimintamallien ymmärtämisen tärkeys ja heikohko nykytaso media-alalla nousivat esille
useissa haastatteluissa molemmissa haastatteluryhmissä. Erityisesti asiantuntijahaastatteluissa media-alan yritysedustajat alleviivaavat liiketoimintaosaamisen, median liiketoiminnan
perusteiden sekä -käsitteiden hallintaa. Esimerkiksi H8:n mukaan talous- ja ansaintalogiikkaa
pitäisi käsitellä media-alan koulutuksessa, spesifimmin journalismin koulutuksessa. Hänen
mukaansa osaaminen korostuu erityisesti esimiestehtäviin edetessä, mutta ymmärrys ansaintalogiikasta on tärkeää kaikille työntekijöille, koska mediatalot ovat usein kaupallisia toimijoita
ja mainosrahoitteisuus ja maksullinen sisältö näin ollen keskeisiä.
Osa haastatelluista koulutustarjoajista on lisännyt media-alan koulutuskokonaisuuksiin yrittäjyyteen liittyviä opintoja sekä opintojaksoja. Lisäksi opiskeluihin liittyvät projektit ovat usein
työelämälähtöisiä ja ne toteutetaan yhteistyössä jonkun yrityksen tai organisaation kanssa.
Nämä toimet edistävät osaltaan opiskelijoiden liiketoimintaymmärrystä. Yrittäjyyteen ja omaan
yritykseen valmentavien opintojen lisäksi media-alalla tulisi tarjota koulutusta suuremman yri-
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tyksen liiketoimintamallin ymmärtämiseen ja johtamiseen. H12 kuitenkin korostaa, että liiketoimintaymmärrys on journalisteille ensiarvoisen tärkeää, sillä riippumaton journalismi täytyy
kuitenkin rahoittaa jollain.
5.2.1. Liiketoimintaosaaminen koulutustarjoajien näkökulmasta
Journalistien liiketoimintaosaaminen ja -ymmärrys on ollut esillä keskusteluissa joissakin media-alan koulutuslaitoksissa, toimituksissa ja erilaisissa alan seminaareissa. H12 näkee liiketoimintaosaamisen olennaisen tärkeäksi, mutta myöntää liiketoimintaosaamisen opettamisen
laajuuden riippuvan koulutusasteesta. Haastateltavan mukaan liiketoiminnallisen opetuksen
tavoitetaso ei voi olla sama sekä ammattikorkeakoulutason perustutkinnoissa että ylemmissä
tutkinnoissa, koska näiden tutkintojen opiskelijoiden taustat ovat erilaiset. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa opiskelevat ovat usein olleet jo työelämässä ennen opintojen jatkamista, kun taas perustutkintoja suorittavat tyypillisesti opiskelijat, joilla ei välttämättä ole vielä
kokemusta työelämästä.
H12:n mukaan toimituksissa tulisikin olla työntekijöinä sekä liiketoiminnan että journalismin
osaajia. Kehityksessä mukana pysyminen ei ole mahdollista, mikäli liiketoiminnot ja varsinaiset journalismin toiminnot ovat eriytettyinä. Toisaalta on myös tärkeää ymmärtää journalismin
ja perinteisen kaupankäynnin erilaisuus, ja pitää huolta arvoista ja riippumattomuudesta.
Jos meillä esimerkiksi perustutkinto lähtee siitä, mitä journalismi on, niin se on vähän
erilaista, kuin jos ylempään [korkeakoulututkintoon] tulee henkilö, joka on jo tehnyt pitkään alalla työtä, se on vähän erilaista. Mutta kyllä molemmissa on ihan keskeistä, että
ymmärtää, tavallaan koko journalismin perusolemus liittyy siihen, että se on riippumatonta. Ja se että joku voisi olla riippumatonta, silloin sen täytyy vähintäänkin olla nollabudjetilla. Tai se ei voi olla nollabudjetilla koskaan, vaan sen täytyy aina kattaa ne
kulut, millä se tehdään. Sen pitäisi olla jokaiselle journalistille selvää, kukaan ei voi
ajatella, että [liiketoiminta] on irti siitä kuviosta. (H12)
Toisaalta ylemmän koulutusasteen osalta haastateltava toteaa, että nimenomaan journalismin
ymmärtäminen liiketoimintana olisi tärkeää – mitä kaikkia uusia maksutapoja on tarjolla, onko
mahdollista kehittää uusia alustoja ja miten yleisön huomio kiinnitetään. Teema on mukana
käytännön tasolla viikoittaisten keskustelujen muodossa. Toisaalta koulutustarjoajat ovat tiedostaneet, että kaupallisia taitoja tarvitaan myös uralla etenemiseen. Esimerkiksi H20 toteaa,
että viestinnän alallakin on viime vuosina korostunut liiketoimintaosaaminen. Myös strateginen
osaaminen on nykyään aiempaa suuremmassa roolissa – kuinka muodostaa iso kuva yrityksestä ja kuinka onnistua tavoitteellisessa johtamisessa. Nykypäivän media-alalla on olennaista kyetä erottamaan strateginen osaaminen operatiivisen osaamisen taidoista.
H22 näkee liiketoimintaosaamisen osana käyttäjäymmärrystä. Hänen mukaansa yrityksen rahoitusmallit ja liiketoiminnan yleiset taidot eivät niinkään ole sellaisenaan olennaisia mediaalan koulutuksissa, vaan ymmärrys käyttäjästä on suuremmassa roolissa.
Media-alalla ymmärrys yleisöstä ja käyttäjistä korostuu, koska ei ole löydetty sellaista
yhtä fiksattua kaiken ratkaisevaa rahoitusmallia, esimerkiksi journalistisen verkkomedian suhteen. Nämä kietoutuvat yhteen – käytännössä siten, kuka ja millaiset käyttäjät
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ja yleisöt on valmiita maksamaan millaisistakin sisällöistä tai miten tämä rahoitetaan.
Se tarve vaatii tietoa esimerkiksi ihmisten mediankäyttötarpeista. (H22)
Journalistisen verkkomedian osalta ei ole vielä nähty vakiintuneita liiketoimintamalleja. H22
mainitsee Longplayn esimerkkinä pidempään alalla pysyneestä uudenlaisesta toimijasta. Sen
toiminta perustuu tutkivaan journalismiin, laajoihin reportaaseihin ja henkilökuviin, jotka ovat
saatavilla vain sähköisesti. Haasteena on taloudellisen kestävyyden ja pitkäjänteisyyden saavuttaminen, ja liiketoimintaosaamisen taidot ovat tässä olennaisessa roolissa. Media-alan tulevaisuus tuskin tulee olemaan pelkästään suurten yhtiöiden varassa, vaan myös tällaiset pienemmät ja uudenlaiset mediapalvelutoimijat ovat tärkeässä roolissa.
Ymmärrystä liiketoiminnasta tarvitaan toisaalta myös käytännön työssä – esimerkiksi talousaiheisten haastattelujen ja artikkelien kirjoittaminen vaatii asiantuntemusta oikeellisen sisällön
tarjoamiseksi. Tarve liiketoimintaosaamiselle on huomioitu kouluissa kurssitarjonnassa. Esimerkiksi H20 kertoo, että hänen edustamassaan koulutuslaitoksessa liiketoimintaosaamisen
opintoja on lisätty ja niillä on jopa korvattu muita opintojaksoja. Myös esimerkiksi yrittäjyyteen
liittyviä opintojaksoja on tarjolla ja näiden avulla osaamistaan on mahdollista syventää.
Yrittäjyyteen liittyvät osaamistarpeet ovat merkittäviä myös taiteellisilla ja visuaalisilla aloilla.
Näillä aloilla itsensä työllistäminen oman yrityksen kautta on ainakin yleistä, ellei jo enemmän
sääntö kuin poikkeus. H2 pitääkin tärkeänä näiden taitojen opettamista jo koulussa, sillä luovan työn suhteen on tärkeää pystyä pitämään omista oikeuksistaan kiinni.
Me on nyt lisätty, ensi vuodelle [opetussisältöjä], jossa opiskellaan näitä [liiketoimintaosaamista] sekä ihan yrittäjyyteen liittyviä asioita. Emme ehkä pysty menemään niin
syvälle liiketoiminnan perusasioihin, että opiskelija pystyisi täysin ymmärtämään, miten
muiden bisnekset toimivat. Mutta jo pelkästään yrittäjyyskasvatus auttaa ymmärtämään myös, [esimerkiksi] asiakkaan liiketoiminnan perspektiivistä. Ja lisäksi [opetukseen] kuuluu [perusasiat], kuten IPR, copyright… Tällaiset tiedot ovat meidän alan ihmisille todella tärkeitä, koska moni heistä tuottaa myös immateriaalista pääomaa, kuten kuvitusten ja käyttölisenssien muodossa. (H2)
Media-alalla yleensäkin yrittäjyys on keskeinen teema ja työllistymisen muoto. H23 kertoo,
että hänen edustamassaan journalismin, viestinnän mainonnan ja markkinoinnin koulutusta
tarjoavassa koulutuslaitoksessa yrittäjyysopinnot ovat kaikille pakollisia viiden opintopisteen
laajuisesti. Halutessaan opiskelijoilla on mahdollisuus ottaa valinnaisia syventäviä opintoja liiketalouteen liittyen.
Esimerkiksi media-alan koulutuksessa kaikille kuuluu media-alan yrittäjyys -opintojakso. Kaikki käyvät sen, riippumatta siitä mikä on erikoistumisala. Siinä käydään läpi
yrittäjyysvalmiuksien ja yrittäjäidentiteetin arviointia, yritystoiminnan peruskäsitteitä,
yritysideoita, toiminta-ajatuksia, yritysmuodot ja yrityksen perustamisvaiheet. Lisäksi
tarjotaan liiketaloutta vaihtoehtoisena valinnaisena myös laajemmin muilla opintojaksoilla. (H23)
Media-alan koulutuksen reagoiminen yrittäjyyteen ja liiketoimintaan on suotuisaa kehitystä.
Alan koulutuksessa on kuitenkin varmistettava, että opinnot ovat konkreettisia ja valmentavia,
jotta opiskelijat voivat hyödyntää niitä työelämässä. Koulutuksessa on annettava konkreettisia
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valmiuksia yrityksen perustamiseen, hallinnoimiseen, oman liikeidean kehittämiseen ja itsensä markkinointiin sekä hinnoitteluun. Kokonaisvaltaisen liiketoimintaymmärryksen saavuttaminen ei kuitenkaan onnistu yksittäisten kurssien tai opintojaksojen avulla, vaan tarvitaan
laajaa yhteistyötä eri koulutusalojen asiantuntijoiden kanssa. Liiketoiminnallista osaamista
media-alan koulutukseen voidaan tuoda esimerkiksi yhteistyössä tradenomikoulutuksen tai
kauppatieteellisen puolen koulutuksen kanssa. Varsinkin laajemmat muutokset, kuten maksumuuriratkaisujen kehittäminen mediatoimijoiden verkkosivuille, vaativat kokonaisvaltaista
osaamista ja näin ollen verkostoitumisen ja yhteistyötaitojen merkitys korostuu.

5.2.2. Liiketoimintaosaaminen asiantuntijoiden näkökulmasta
Liiketoimintaosaamisen merkitys korostuu myös asiantuntijahaastatteluissamme laaja-alaisesti. Erityisesti media-alan yritysedustajat alleviivaavat liiketoimintaosaamisen, median liiketoiminnan perusteiden sekä avainkäsitteiden hallintaa. He näkevät, että tällaista osaamista
tulisi olla laaja-alaisesti niin journalisteilla, painoalan ammattilaisilla kuin muillakin media-alan
työntekijöillä. Esimerkiksi H30:n mukaan liiketoimintaosaamisen ymmärtäminen on tärkeää,
vaikka sitä ei työssään suoranaisesti tarvitsisi.
Riippumatta, onko aikeissa sijoittua liiketoiminnan tehtäviin, tulee media- ja viestintäalan ihmisenä ymmärtää, että kaikkia päätöksiä ei esimerkiksi tehdä viestinnän viitekehyksessä, vaan saattaa olla liiketaloudellisia syitä, jotka johtavat päätöksiin. - - Meillä
ei ole rahkeita lähteä opettamaan liiketoiminnan tai mediakentän perusteita, [uusille
työntekijöille]. Ajattelen, että sen pitäisi olla koulusta poimittua tai oman mielenkiinnon
kautta hankittua. Se kasvattaisi omaa kilpailukykyisyyttään työmarkkinoilla. (H30)
Journalistisen liiketoimintaosaamisen osalta useampi haastateltava kuitenkin painotti, ettei
journalismi saisi muuttua kaupalliseksi – kyse on pikemminkin liiketoiminnallisten asioiden ymmärryksestä. H3 toteaa, että koulutuksessa tulisi olla opetusta medialiiketoiminnan näkökulmasta teoriataustalla sekä käytännön esimerkein. Alalle tulevat osaajat osaavat tehdä digitaalista sisältöä, mutta osaamispohja uutiskulutuksen mittarien ja liiketoiminnan termien suhteen
ei kuitenkaan ole riittävää.
Ajatellaan, että journalismi on irrallaan liiketoiminnasta ja journalismissa me tehdään
uutisia ja meihin ei saa vaikuttaa se kaupallisuus ja ne asiat eivät saisi olla läsnä siinä.
Siksihän se [liiketoiminta] onkin ollut tyypillisesti hirveän kaukana, eihän moni edes
miellä tälläsiä liiketoimintajohtajia osaksi media-alan yhtiötä ja ne jotka ovat siellä toimituksessa ajattelevat, että toimitus on sen kaiken keskiössä. He eivät edes välttämättä näe sitä liiketoimintana tai he mielellään häivyttävät sen [liiketoiminnan], että he
ovat puhtaita journalisteja kunniallisin tavoittein. Tämä on toki hienoa ja näin pitääkin
olla, mutta jos siitä [journalismista] meinaa tehdä jotain liiketoimintaa, kyllä perusterminologia olisi hyvä olla hallussa. (H3)
Erityisesti kaupallisen median osalta toimittajan perusymmärrystä liiketoimintaosaamisesta
korostettiin. Kun median rahoitus pohjautuu pitkälti mainostuloihin, esimerkiksi juttujen yhteydessä olevien mainoksia sisältävien videoiden myötä, on olennaista, että toimittajatkin hahmottavat liiketoiminnan perusperiaatteet. Näin he voivat huomioida nämä jo juttuprosessissa,
esimerkiksi miettiessään mahdollisimman tehokasta otsikointia tai kyseisen jutun lukijoita
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mahdollisesti kiinnostavaa videomateriaalia. Toisaalta myös ei-kaupallisen median osalta korostetaan, että liiketoimintaa, kuten uutiskulutusta, seurataan erilaisin mittarein.
Toimittajan pitää ymmärtää peruslainalaisuudet, miten se bisnes menee. Eli ymmärtää, mistä syntyy tuotto, mistä syntyy raha, miten mainosmarkkinat toimii ja miten tämmöinen taloudellinen yhtälö toimii. Kyllä hänen pitää ymmärtää jonkinlainen peruskuva
liiketoiminnasta ja virta, mistä rahat voivat tulla. Sehän ei tarkoita sitä, että liiketoiminnan pitää määrittää journalismia. (H9)
H3:n näkemyksen mukaan hyvin harvalla media-alalla työskentelevällä on tietoa tai ymmärrystä alan liiketoiminnasta. Liiketoimintaymmärrys journalismin parissa on heikkoa, mutta toisaalta toimitukset eivät edes tarjoa mahdollisuuksia seurata oman talon taloudellista puolta ja
menestystä.
Väitän, että alan sisälläkin 95 prosenttia ihmisistä ei ymmärrä mitään siitä, mistä ne
eurot koostuvat ja mitä liiketoiminta journalismissa, media-alalla tai tiedotusvälineissä
edes on. - - [Eräässä suomalainen mediayhtiössä] mukana olleena [tiedän], että osaaminen ja ymmärrys keskijohdonkin tasolla siitä, miten ja mistä ne eurot tulevat on todella heikkoa, saatikka [tämä tietämys] toimittajatasolla. Itse asiassa aika harvaa [toimittajaa] edes kiinnostaa data tai kävijäluvut, saatikka sitten eurot niiden takana. Eivät
he edes näe niitä euroja missään. He näkevät ehkä vain kulut, meidän yksikkömme
käytti esimerkiksi tarjoiluihin tai juttukeikkoihin kuluja tuon verran, mutta he eivät edes
tiedä, mitä se uutispalvelu tuottaa sillä hetkellä ja sinä päivänä euroja ja mistä ja miten
se raha tulee. Ei ymmärretä mainos- ja mainonnan logiikkaa, automaattiostamista, ei
tiedetä mitä on pre-rollit... Ne termitkään eivät ole tuttuja media-alan sisällä. (H3)
Haastateltava arvelee, että puutteet osaamisessa johtuvat siitä, ettei media-alan liiketoimintaa
opeteta missään. Hän on itse joutunut paneutumaan liiketoimintaosaamiseen edetessään
työssään esimiestehtäviin. Hänen näkemyksensä mukaan toimituksista puuttuu liiketoiminnan
ymmärrys ja niihin tulisi tuoda konkreettisia lukuja ja taloustietämystä. Toimituksen henkilöstöllä ei hänen näkemyksensä mukaan esimerkiksi ole tietoa, tai edes mahdollisuutta tietää,
paljonko vaikkapa uutisartikkelin lukijamäärä tarkoittaa euroina mainostuloja yritykselle.
Voidaan olla iloisia jostain asiasta, näin ja näin moni ihminen näki jonkun asian tai näin
moni luki jonkun asian, joka tarkoittaa 13 euroa tai 50 euroa tai 5 000 euroa, mutta sitä
hintaluokkaa ei edes tiedetä, mitä tämä toi yritykselle. (H3)
Kaupallinen ajattelu voidaan nähdä myös tavoitetilana itsessään. H11 kertoo kaupallisesti
ajattelevien journalistien tarpeesta: media-alan toiminnan jatkuva tehostuminen ja työntekijöiden määrän pieneneminen on johtanut toimenkuvien monipuolistumiseen. Hän painottaa, että
taito ymmärtää sisällöstä saatavaa dataa ja sen mahdollistamia liiketoimintamalleja on olennainen. Digitaalisen liiketoiminnan osa-alue on verrattain keskeisessä roolissa varsinkin kaupallisen median osalta. Median toimintaympäristön muuttuminen on haaste etenkin alalla pidempään olleille.
En tarkoita, että journalisteista pitäisi tulla kaupallisia johtajia, mutta se auttaa ja se on
ihan olennainen taito, että ymmärtää liiketoimintamalleja, koska median tuotteen tuotekehitys on pakko lähteä sieltä sisällön tekijöistä. Eivät kaupallisen puolen ihmiset
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pysty tekemään median lukijatuotteen kehittämistä, elikkä mitä se media on. Sisällöntekijöiden pitää luoda median tulevaisuutta, mutta jotta ne osaavat luoda median
tulevaisuuden, niiden pitää ymmärtää, että nämä vanhat ansaintamallit ovat hajoamassa. (H11)
H20 tuo esille näkemyksen, jonka mukaan liiketoimintaosaaminen on oletusarvoista esimerkiksi talousjournalismissa. Näin ollen liiketoimintaosaamisen laajamittaisempi opettaminen on
tarpeellista, jotta toimittajilla olisi ymmärrystä taloudesta ja liiketoiminnasta. H8 huomauttaa,
että liiketoimintaosaamisella on olennainen merkitys edetessä media-alan organisaatiossa
ylempiin tehtäviin. Median murroksen ja kaupallistumisen myötä tämä on noussut entistä suurempaan rooliin.
Jos ajatellaan sitä, että minkälaisista tehtävistä noustaan toimituksen päällikkö- ja johtotehtäviin, niin on erittäin tärkeää omata media-alan liiketoiminnallista osaamista. Sitä
voitaisiin varmasti selkeästi parantaa. Se on niin paljon muuttunut, ja muuttuu. Ansaintalogiikka on hieno sana, ja sitä toistellaan sopivasti. Se on vaatinut katsomaan mediaa
aika paljon laajemmin, ja hakemaan tuloja erilaisista asioista. Osa on lähtenyt tapahtumallistamaan erilaisia asioita. On monia eri media tyyppejä, on radio, genre on laaja.
(H8)
Toimittajan työn osalta hän painottaa myös asiakaskokemuksen ja kuluttajan käyttäytymisen
laajaa ymmärtämistä. Perinteisesti media-alan ajattelu on keskittynyt laadukkaan sisällön tuomiin tulovirtoihin. Yleisöt ovat kuitenkin nykypäivänä monenlaisten sisältöjen ympäröiminä ja
näin ollen toimittajan olisikin osattava myös "myydä" tuottamiaan sisältöjä. Media-alan osaajalta vaaditaankin enenevissä määrin spesifiä osaamista mainosten ansaintaan sekä maksullisiin sisältöihin liittyen, esimerkiksi nykyään usein käytettyjen maksumuuriartikkelien osalta.
Jotkut organisaatiot ovat pyrkineet mittaamaan liiketoimintaosaamisen merkitystä käytännössä: mitä vaikutuksia siihen liittyvällä kouluttamisella on ollut esimerkiksi myyntilukuihin.
Esimerkiksi H21 mainitsi, että digitaalisten markkinointikeinojen käytön lisääminen onnistui
heidän organisaatiossaan sisäisen koulutuksen myötä. Sisäiseen koulutusratkaisuun ryhdyttiin, koska digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita oli vaikea löytää. Käytännössä henkilöstölle opetettiin tiimikohtaisesti digitaalista markkinointia ja yrityksen omaa kuluttajaliiketoimintaa syvällisemmin. Saadun koulutuksen perusteella he kehittivät verkossa olevia tilauskanavia. Koulutuksessa suoritettiin esimerkiksi Googlen kehittämiä digitaalisen markkinoinnin sertifikaatteja. Tämän tuloksena digitaalisten kanavien kautta tulleet lehtitilaukset kasvoivat merkittävästi, jopa 30 prosenttia aiempaan nähden. Hetkellisesti verkkotilaukset muodostivat suurimman osan tilauksista. Tällaisten tehokkaiden, mutta lopulta yksinkertaisten ja spesifien koulutusten myötä voidaan media-alan yrityksissä saavuttaa huomattavia säästöjä, kun suoramarkkinointina tapahtuvaa kauppaa voidaan siirtää verkossa tapahtuvaksi.
H20 ehdottaa viestinnälliseen ja journalistiseen koulutukseen moduulimallia, jolla liiketoimintaosaamista ja muita taitoja, kuten IT-osaamista, voitaisiin harjoitella entistä paremmin. Moduulikoulutuksessa tuotaisiin yhteen erityyppistä koulutusta, osaamista ja asiantuntemusta.
Näin opiskelijat saisivat laajemmat valmiudet erilaisiin osaamisalueisiin. Käytännössä moduulit voisivat olla esimerkiksi tietyn opintopistekokonaisuuden kokoisia opintojaksoja, joiden
avulla opiskelijat räätälöisivät tutkintoonsa sellaista osaamista, jota siihen ei muuten kuuluisi.
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Tehtäisiin yhteistyötä, koska humanistit, yhteiskuntatieteilijät, liiketalousosaajat ja esimerkiksi IT-osaajat, kietoutuvat koko ajan enemmän yhteen. Nyt nähdään esimerkiksi
koronakriisin yhteydessä, miten paljon tarvitaan yhteistyötä ja vuoropuhelua tällaisilta
terveysosaajilta ja toisaalta talousosaajilta, miten tasapainoillaan tällaisia asioita keskenään. Olen itse aina ajatellut niin, että jos jo opiskeluvaiheessa pystytään tuomaan
erilaisia näkemyksiä yhteen, silloin se on helpompaa myös työelämässä. (H20)
Myös H8 tuo esille vastaavanlaisen ajatuksen moduulimallista. Hän ehdottaa journalismin
koulutuslaitoksen ja Aalto-yliopiston välille yhteistyötä kurssitarjontaan, erityisesti liiketoimintaja johtamisosaamisen parantamiseksi.
Liiketaloudellinen osaaminen nähdään tärkeäksi myös visuaalisilla aloilla ja painoalalla. Esimerkiksi C6 kertoo, että yrityksessä on kehitetty liiketoimintaan liittyvää ajattelua työntekijöiden keskuudessa ja näin painoon on saatu lisää kustannustehokkuutta esimerkiksi raaka-aineita säästämällä. C7 puolestaan näkee liiketalousosaamisena tärkeänä myös luovilla aloilla,
kuten audion parissa, koska henkilö voi myöhemmässä uransa vaiheessa työllistyä toimeen,
jossa hänen pitää konkreettisen luovan työn lisäksi hoitaa esimerkiksi talous- ja myyntityötä.
Konkreettinen esimerkiksi liiketoimintaosaamisesta painoalalla on raaka-aineiden säästäväisempi käyttö. C9 kertoo, että kun liiketoimintaosaamista jalkautettiin painokoneen kanssa
työskentelevien painajien pariin, saatiin painotalossa huomattavia säästöjä makulatuurin eli
paperihävikin vähentymisen myötä. Aluksi kehitystiimi tutki merkittävimmät kulutuspisteet ja
sitten säästämisen tapoja lähdettiin selvittämään painajien kanssa.
Ensimmäisenä kerättiin dataa painokoneesta, paljonko makulatuuria tulee ja missä
vaiheessa tuotantoprosessia ja miten päästäisiin pienentämään sitä. Painajille näytettiin lukuja ja käppyröitä ja tuotiin lukuja pöytään, kuinka monta tonnia paperia menee
makkeliin eli kuinka paljon rahaa menee roskiin. Tuotiin se käytännön tasolle ja kysyttiin heidän näkemystänsä säästämiseen. Sieltä tuli hyviä ideoita ja niitä lähdettiin toteuttamaan. Nyt on saatu hyviä tuloksia ja selkeää säästöä. Alkumakkeli on lähes puolittunut. (C9)
Puolestaan kustannusalalla H23:n mukaan osaajapohja on monimuotoinen: alalla työskentelee monipuolisen koulutustaustan omaavia osaajia. Näistä haastateltava nostaa esille erityisesti alan tyypillistä pohjakoulutusta edustavat kirjallisuuden koulutusohjelmat. Haastateltavan
mukaan olisi tärkeää, että näistä koulutusohjelmista valmistuvat hallitsisivat myös liiketoimintaosaamisen perusteita. Niihin liittyvien termistöjen ja perusteiden opettaminen koulussa on
olennaista, koska osaajat työskentelevät kaupallisessa ympäristössä ja tekevät tuotteita kuluttajille. Kustantamon käsite ymmärretään nykyään myös laajasti, minkä vuoksi kustantajalle
kuuluu kirjankustantamisen lisäksi esimerkiksi markkinointiviestinnällisiä tehtäviä. Hänen mukaansa esimerkiksi kirjallisuuden oppiaineesta valmistuneiden pohjatiedot näihin aiheisiin liittyen ovat usein varsin puutteellisia. Haastateltava myös korostaisi koulutuksessa teorian lisäksi käytännön työelämätaitoja, viestintätaitoja ja yrittäjyyttä. Osaamisen puute on helposti
huomattavissa.
Sen huomaa niin, että se [koulutustausta] lokeroi lähtökohtaisesti liikaa - - tänä päivänä
jokaisen, varsinkin jos ollaan kuluttajatuotteita tekemässä, pitäisi ymmärtää, miten yritys esimerkiksi viestinnän kentällä [viestii] kuluttajille, koska kaikki tämä sosiaalinen
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media, kaikki on muuttanut siellä. Sitä [osaamista] ei oikein pysty ulkoistamaan - - perehdytys yrityksessäkin onnistuisi, mutta alkuvalmius ja osaamisen perusteita olisi
hyvä olla valmiina. (H24)
Uudempien teknologioiden, kuten virtuaalitodellisuuden ja 3D-animaatioiden parissa työskentelevä haastateltava nostaa esille, että liiketaloudellisten opintojen rooli korostuu myös siellä,
koska yrittäjyys on yleinen työllistymismuoto. Uudet teknologiat muuttuvat jatkuvasti ja näin
ollen pienehköt innovatiiviset yritykset voivat olla hyvässä asemassa suurempiin verrattuna
esimerkiksi kehityksen ketteryyden myötä. Tässä liiketoimintataidot ovat olennaisessa roolissa.
Yrittäjyysopintoja voisi olla enemmän. Myös myynti ja markkinointi voisivat olla sellaisia [hyödyllisiä], esimerkiksi vapaaehtoisia moduuleita joita, voisi valita. - - Meillä oli
yksi hassu yrittäjyyskurssi. Siellä kerrottiin eri yritysmuodot, suositeltiin kirjanpitäjää ja
kerrottiin, että voit hakea starttirahaa. Se oli aika tylsä peruspaketti, mutta [tarvittaisiin]
jotain, joka opettaisi vähän syvemmin yrittäjyyteen. On tullut aika monta kertaa opittua
kantapään kautta asioita. (H17)
C4 tuo esille kaupallisen median elinehdon, mediamyynnin. Mediamyynti on muuttunut haastateltavan mukaan tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin, joka tarkoittaa käytännössä aiempaa laajempia, monikanavaisia mainontakokonaisuuksia. Hän näkee, ettei myyntityöhön voi tulla suoraan koulun penkiltä, vaan työnantajan tarjoama koulutus on tärkeää. Media-alan kannalta on
mielenkiintoista, että usein kaupallisen koulutuspohjan omaavat myyjät ovat mediaorganisaatioiden elinehto. Haastateltava toteaakin, että jos ei olisi myyntiä, niin ei olisi medialiiketoimintaakaan.
Valtaosa [mediamyyjistä] on pohjakoulutukseltaan tradenomeja tai kauppatieteiden
maistereita, sitten sieltä löytyy merkonomeja ja myös muita koulutuksia. Mutta pohjakoulutuksessa heillä korostuu markkinoinnin osaaminen. - - Jos me ajatellaan korkeakouluasteen ja toisen asteen koulutuksia, ehdottomasti siellä pitäisi kasvattaa myynnin
osaamista. Koulutustarjoomaa myynnin osalta pitäisi ehdottomasti ja paljon vahvistaa
kaupallisiin koulutusohjelmiin. - - Onhan tämä myynnin koulutustilanne Suomessa mielestäni todella huonolla jamalla. (C4)
Myyntiä voi kehittää esimerkiksi jatkuvan oppimisen kautta. Alalla ei pidä tuudittautua siihen,
että koulutuslaitokset tarjoaisivat valmiita kyvykkäitä myyjiä, vaan yritysten on aktiivisesti kehitettävä myös omaa koulutustaan, huomioiden erityisesti media-alan kaupallistumisen. Esimerkiksi eräs suomalainen mediayhtiö järjestää myyntipuolen työntekijöilleen kahden viikon
välein muun muassa markkinointia, myyntiä ja myyntitapoja sisältävän koulutustilaisuuden.
Lisäksi muutaman kerran vuodessa ulkopuolinen konsultti rakentaa teemojen ympärille koulutustilaisuuksia.
Mediayhtiöissä on myös kiinnitettävä huomiota koulutuslaitosten kanssa toteutettavaan yhteistyöhön varhaisessa vaiheessa, jotta potentiaaliset ja osaavat mediamyyjät voidaan rekrytoida media-alalle. Suomalaisen mediayhtiön edustaja C4 kertoo, ettei heillä ole myynnin saralla suoranaista yhteistyötä minkään koulutuslaitoksen kanssa, mutta yrityksen puolesta valmius ja tahtotila tällaisen toiminnan osalta on olemassa. Osaltaan haastateltava näkee, ettei

Mediaosaaja 2030
Loppuraportti
Sivu 43

tällaista yhteistyötä vielä ole, koska Suomessa ei hänen mukaansa ole yhtään suoranaista
mediamyynnin koulutuslaitosta.

5.3. Muuttuva työelämä
Muuttuva työelämä ja sen luomat paineet huomioitiin molemmissa ryhmissä. Asiantuntijaryhmässä nousivat esille toimintaympäristön jatkuva muuttuminen ja toiminnan tehostamisen vaikutus toimittajan toimenkuvan monipuolistumiseen. Epävarmassa työmaailmassa yrityksillä
on sekä tarvetta että halua panostaa työhyvinvointiin ja torjua työuupumusta. H4:n mukaan
jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyse niin sanotusta vuca-ilmiöstä. Vuca-ilmiöllä tarkoitetaan toimintaympäristömme muuttumista epävakaammaksi (Volatile), epävarmemmaksi (Uncertain), monimutkaisemmaksi (Complex) ja moniselitteisemmäksi (Ambiguous) esimerkiksi globaalin keskinäisriippuvuuden, nopean teknologisen kehityksen ja informaation määrän eksponentiaalisen kasvun ja muutostahdin kiihtymisen myötä (Valtioneuvoston kanslia, 2019).
Koulutustarjoajien puolella korostetaan metataitojen ja yleisten työelämätaitojen merkitystä
pätkätöiden lisääntyessä. Opiskelijoita kannustetaan yrittäjyyteen, mutta samalla tiedetään,
että paineet freelancereilla ovat kovat. Esimerkiksi H2 korostaa, että epävarmuuden sietokyky
ja kyky jatkuvaan oppimiseen ovat tärkeitä missä työssä tahansa.
Oma erikoistumisala nähdään yhtenä havaintona, jota korostetaan koulutustarjoajien sekä
asiantuntijahaastatteluiden osalta. Ala tarvitsee persoonallisia tekijöitä ja massadatan kaudella erikoistumisalan löytäminen, joko jo koulutuksen aikana tai työelämässä, olisi olennaista.
Ammattikorkeakoulutasoisen koulutuslaitoksen edustaja H12 toivoo, että koulutuksessa pystyttäisiin vielä enemmän paneutumaan erikoistumiseen ja syvempään asiantuntemukseen
sekä ohjaamaan opiskelijoita valitsemaan valinnaiset opinnot erityisosaamisen näkökulmasta.
Sama haastateltava myös korostaa, että työskentelymahdollisuudet ovat alalla hyvin laajat ja
siksi selkeitä osaamistarpeita on vaikea antaa. Hän kokeekin, että olennaisinta on antaa opiskelijoille tukea omien kykyjen tunnistamiseen ja omaan, henkilökohtaiseen työelämään asettumiseen.

6.3.1. Muuttuva työelämä koulutustarjoajien näkökulmasta
Media-alan koulutustarjoajien sekä yritysedustajien haastatteluissa korostuvat vaihtelevat
koulutuspolut. Yleisesti ottaen media-alan koulutus tarjoaa mahdollisuuksia työskennellä
laaja-alaisesti erilaisissa tehtävissä sekä media-alalla että sen ulkopuolella. Perinteistä journalistiikkaa tarjoavissa koulutusorganisaatioissa voidaan kohdata vanhahtavaa näkemystä
siitä, mihin koulutuksesta valmistuvat henkilöt lopulta työllistyvät. H1:n mukaan journalistiikan
koulutuslaitoksissa oletetaan, että journalistiikkaa opiskelevat henkilöt työllistyvät paljolti perinteisiin journalistisiin työpaikkoihin, kuten sanomalehtiin uutisia kirjoittamaan, vaikka työllistymiskenttä on nykyään hyvin laaja-alainen kattaen journalismin lisäksi kaikenlaisia tehtäviä
esimerkiksi viestinnän sekä muun sisällöntuotannon parissa.
Sama haastateltava korostaa, että perinteisessä journalismin koulutuksessa on tärkeää huomioida erilaiset niin sanotut huomion mekanismit, sillä nykyaikaisessa mediaympäristössä
oman viestin läpisaaminen voi olla hyvin haasteellista.
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Miten painotuksen meidän koulutuksessamme voisi tuoda esiin, että ei ajatellakaan,
mikä on puhdasta journalismia, vaan pikemminkin miten oma viesti saadaan näkyviin,
koska kilpailu on kovaa eri alustoilla. (H1)
Jatkuvasti kasvavan kilpailun myötä nykypäivän mediaosaajan, oli hän sitten toimittaja tai sisällöntuottaja, on myös ymmärrettävä eri alustojen erot, sillä niiden vaatimukset ovat erilaisia.
Myös journalistit joutuvat tekemään paljon [sisältöä] samasta aiheesta erilaisille alustoille. - - [Viestijä] ymmärtää tehdessään sisältöjä eri alustoille, että siinä saattaa olla
eri yleisö, joten viesti pitää muotoilla eri tavalla. Lisäksi on huomioitava, että kaikki
viestit tai kaikki puhujat eivät sovi kaikille alustoille. Esimerkiksi jollakin organisaatiolla
ei ole hallussa se, että miten esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa puhutaan. (H1)
Esimerkiksi TikTokissa tapahtuva viestintä on sopeutettava palvelun luonteeseen, joka edellyttää sisällöiltä lyhytkestoisuutta ja ytimekkyyttä. Erityisesti viranomaisten on viestinnässään
pohdittava tarkkaan näitä asioita, jotta tiedonvälitys säilyy edelleen luotettavana ja sävyltään
oikeanlaisena. Koulutustarjoajilta tämä edellyttää aiempaa laajempaa kouluttamista, koska
erilaisten alustojen ja kanavien määrä on nykypäivänä niin suuri.
H26 näkeekin, ettei nykypäivää vastaavaa viestinnän koulutusta ole tarjolla kovinkaan paljoa.
Tämäntyyppiselle osaamiselle on kuitenkin työelämässä valtava tarve. Erityisesti
laaja-alaisella viestinnän koulutuksella, joka yhdistää tietotekniikan, juridiikan, vieraiden kielten ja ilmaisutaitojen osaamisalueita, on kysyntää sekä julkisella että yksityisellä puolella. Suomessa viestintäalojen yliopistokoulutusta on kehitetty pitkälti journalismilähtöisesti. (H26)
Koulutustarjoajat painottavat myös freelance-tyyppisen uran jatkuvaa yleistymistä, ja usein
oman yrityksen perustamiseen kannustetaankin jo opiskeluvaiheessa. H27 mainitsee vaihtoehtona myös nykyään yleistyneen kevytyrittäjyyden. Yrittäjyys voi kuitenkin olla raskasta erityisesti henkisesti, sillä tulevaisuuden ennakointi on vaikeaa, eikä välttämättä edes seuraavan
kuun työtilanteesta ole varmaa tietoa. Osaltaan myös työn pirstaloituminen liittyy tähän aihealueeseen.
Yksi henkilö tekee osittain PR:ää, osittain journalistista työtä ja osittain vaikka jotain
alustan kehittämistä, tämä on sellainen iso kehys, jonka sisälle kaikkea osaamista [pitää saada]. Se liittyy siihen pirstaloitumiseen, pitää miettiä, miten tässä pärjää. Ja sitten
tämä tuo mukaansa työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen. Tämä on ehkä isompikin
työelämään liittyvä asia, miten tällaisessa epävarmassa ja pirstaleisessa työelämässä
jaksaa ja löytää uoman. (H22)
Myös freelance-tyyppisessä työssä työn tilaajalla on olennainen vastuu työn tekijöiden työhyvinvoinnista. Työn tekijää ei välttämättä enää tapaa päivittäin, jolloin mahdollisten työhyvinvoinnillisten ongelmien tunnistaminen vaikeutuu. Näiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen ja niihin reagoiminen tullee olemaan jatkossa olennaisessa roolissa laajemminkin kuin
koulutustarjoajien toiminnan tasolla.
Osaamisen nykytilaa arvioitaessa osa haastateltavista pohti yleissivistyksen ja yhteiskunnallisen tiedon perusvalmiuksia media-alan nykyisissä koulutusohjelmissa. Tällainen osaaminen
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voi nousta esille epäsuorastikin, sillä esimerkiksi elokuvakäsikirjoitusta laadittaessa vallitsevaan yhteiskuntaan on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi vuorosanojen suhteen.
[Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa] keskitytään tuotantopuoleen, sieltä tulee ammattilaisia, jotka osaavat työskennellä esimerkiksi elokuvatuotannossa, mutta siinä ei
välttämättä ole yhteiskunnallista korostusta ollut, eikä välttämättä kielissäkään tai puheviestinnässä, mutta niissäkin esimerkiksi arvot ja tasa-arvokysymykset voivat tulla
esiin. (H1)
Media-alalla on myös huomioitava taito eri työvälineiden ja julkaisualustojen käyttöön. Työvälineillä tarkoitetaan lukuisia eri median tuottamisen välineitä, kuten kameroita ja video-, mobiilitai äänituotantokalustoa. Myös erilaisia julkaisualustoja on lukuisia, kuten uutismedioiden
käyttämiä verkkojulkaisualustoja, mutta myös esimerkiksi kuvien jakamiseen tarkoitettuja pilvipalveluita. Journalismia tarkasteltaessa on tärkeää muistaa sen ydintehtävä: on pystyttävä
tarjoamaan ihmisille ymmärrettäviä sisältöjä. Vaikka kanavat ja sisällön kuluttamistavat muuttuvat, ihmisten tarve saada laadukasta ja ymmärrettävää sisältöä ei ole poistumassa. Toimittaja ei nykyään voi myöskään olla täysin varma siitä, missä muodossa hänen tarkoittamansa
viesti menee perille, vai meneekö se perille ollenkaan.
Ihan yksittäinen toimittajakin miettii, millä asioilla hän voi varmistaa, että se viesti menee, joku ottaa sen ylipäätään vastaan, ja ehkä sitten kun on ottanut sen vastaan,
ymmärtäisi sen mahdollisesti oikein. Eli, toisaalta se, [että on tärkeää olla] ymmärrys
teknologiasta ja digitalisaatiosta mutta sitten myöskin ymmärrys yleisöistä ja nimenomaan monikossa. (H12)
Kun pohditaan tiedon monikanavaista välittymistä, on selvää, että nykypäivän journalisti joutuu painimaan myös entistä enemmän ammattieettisten seikkojen parissa. Faktantarkistukseen ja tiedonhallintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
H12 nostaa esille myös journalismin ja liiketoiminnan vääjäämättömän yhteyden. Hän huomauttaa, että esimerkiksi toimittajakin joutuu kiinnittämään yhä enemmän huomiota maksavien yleisöjen hankintaan. Hänen mukaansa liiketoimintaihmisiä ei voi enää nykyään käsitellä
omana joukkonaan, vaan nykypäivän mediaorganisaatioissa olisi kehittymisenkin kannalta
merkityksellistä olla henkilöitä, jotka ymmärtävät sekä liiketoimintaa että journalismia.
Koulutustarjoajat korostavat myös toimittajan työn yhteiskunnallista merkitystä. Haastateltavat
näkevät, että nykyään olisi tärkeää pystyä myös vastaamaan ajan suuriin kysymyksiin ja kytkemään viestintä ajankohtaisiin suuriin teemoihin. Yliopistotasoisen koulutuslaitoksen edustajan H1:n mukaan työn muuttuessa entistä hektisemmäksi, se pitäisi pystyä tuntemaan myös
jollain tavalla yhteiskunnallisesti merkittäväksi. H2 puolestaan kokee, että media-alan tutkimussäätiön määrittämät painopistealueet (asiakas- ja käyttäjäymmärrys palveluissa ja liiketoimintamalleissa, uudet sisällöt sekä median ja oppimisen uudet muodot ja mahdollistavat
teknologiat ja toiminnallisuudet) tuntuvat näpertelyltä ja suuret kysymykset puuttuvat: miten
vastataan esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja eriarvoisuuden torjumiseen.
Painoalalla korostuu H10:n näkemyksen mukaan opiskelijan motivaatio ja innostus alaa kohtaan. Nämä ovat merkittävässä roolissa työllistymisen suhteen, koska työ yleensä opitaan
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käytännön tekemisen kautta. Oppisopimuskoulutus onkin merkittävässä roolissa alan koulutuksessa, sillä se mahdollistaa vaadittavien teknisten taitojen oppimisen suoraan tulevan työnantajan palveluksessa.
Työnantaja on tyytyväinen, jos ihmisellä on oma motivaatio ja halu opiskella korkealla.
Työn tekemisen ja siihen liittyvän tekniikan ja automaatiot oppii, mutta tärkeintä on
oma halu [oppia]. Jos joku vain menevät ammattikouluun, eikä sinänsä ole kiinnostunut alasta, ei työllistyminen välttämättä onnistu painotaloon. (H10)
Koulutustoimijoiden onkin suunnattava resursointiaan yhä enemmän siihen, että ne voivat tunnistaa ongelmakohtia, kuten heikkoa motivaatiota, jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Toisaalta on myös huomioitava, että nuorten mielikuvat graafisen tekniikan alasta voivat olla negatiivisia ja kiinnostus alaa kohtaan vähäistä (Ranta-Meyer et al. 2020). Näin ollen osaajien
löytäminen ei ole itsestäänselvyys. Alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden tukeminen sekä motivaation ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta osaajat eivät katoa muiden työtehtävien
pariin.
H10 kokee, että nykypäivän työmarkkinoilla on merkkejä vähenevästä kiinnostuksesta painoalaa kohtaan.
Millä sais [painoalan] markkinoitua ja ikään kun viestitettyä niille nuorille, että saataisiin
[ala] houkuttelevaksi. Nuoret menevät helposti media-alalla muihin tehtäviin, ne menee
helpommin tietokoneen ääreen ja tekemään asioita enemmän ohjelmilla ja softilla, kuin
painokoneen ääreen. (H10)
Millenniaalisukupolven edustajia voi olla haasteellista kannustaa työtehtäviin, jotka eivät ole
enää relevantteja heidän arkielämässään. Aiemmin esimerkiksi painettua materiaalia on ollut
käytössä runsaastikin, esimerkiksi oppikirjojen muodossa. Nyt kun nuoremmat sukupolvet kuluttavat valtaosan sisällöistä sähköisin välinein, ei painetun materiaalin rooli enää konkretisoidu heille. Painoalan koulutustoimijoiden tulee löytää keinoja, joilla painoalan edelleen tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tuoda nykynuorille esille, ja sitä kautta hankkia alalle motivoituneita opiskelijoita.

5.3.2. Muuttuva työelämä asiantuntijoiden näkökulmasta
Haastateltavat ovat yksimielisiä siitä, että media-ala on muuttunut huomattavasti viime vuosina. Kehitys on ollut jopa oletettua nopeampaa. H11 esimerkiksi mainitsee, että journalistin
työssä ei enää riitä pelkkä kirjoittamistaito, vaan nykyajan journalistin täytyy olla kyvykäs yhä
enemmän kuvaamaan, editoimaan ja saattamaan materiaalia yleisöjen tarjolle. Kun vielä kymmenen vuotta sitten riitti vaikkapa lehtijuttujen kirjoittaminen sanomalehtitaittoa ajatellen, journalisti joutuu työssään nykyään huomioimaan eri alustojen, kuten television, verkkosivustojen
ja mobiilisovelluksien vaatimuksia. Toimintaa myös tehostetaan jatkuvasti ja näin ollen toimenkuvat ovat aiempaa monipuolisempia.
Kuluttajan rooli on myös muuttunut. Pelkän medioiden seuraamisen lisäksi kuluttajalla on rooli
nykyään myös median tuottajana. Tämä ilmenee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jonne
kuka tahansa voi tuottaa sisältöä. H11:n mukaan sisältö voi olla laadukastakin, mutta jos esimerkiksi Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeisiin ei sitouduta, lähdekritiikki ja riippumattomuus eivät välttämättä toteudu. Sama haastateltava mainitseekin, että kuluttajat tahtovat
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edelleen saada asiantuntevasti tehtyä sisältöä. Hän painottaa, että ihmisten medialukutaidollakin on edelleen merkitystä. Journalistin rooliin kuuluu toisaalta myös huomioida se, että kuluttaja pystyy erottamaan aidon journalistisen sisällön muusta sisällöstä.
Tänä päivänä, ei ehkä niinkään uutisissa, mutta lifestyle-sisällöissä, kuluttajan on tosi
vaikea erottaa, mikä on journalismia ja mikä on ei-journalismia, eli se raja alkaa olla
tosi häilyvä. (H11)
Media-alan työntekijöiden osaamispaineiden kasvaessa yrityksissä on herätty myös työhyvinvointiin liittyviin teemoihin. Työhyvinvoinnin ongelmia on tunnistettu, ja niitä on lähdetty ratkomaan toimintamalleja kehittämällä. Hyviä esimerkkejä tästä ovat työhyvinvointiohjelmat ja elämäntaparemonttiryhmät.
Maailma on niin epävarma ja vaikka sitä työtä ei välttämättä olisi hirveästi enemmän,
työ on paljon vaikeammin rajattavissa ja vaikeammin piirrettävissä, mikä se toimenkuva on, kun se on monenlaista ja ehkä työ ja työn tekemisen tapa edellyttää ihmisiltä
tänä päivänä paljon enemmän itseohjautuvuutta tai itse sen tunnistamista, mitä tehdään. (H11)
Nykyajan työelämässä ihmisen on siis otettava entistä enemmän vastuuta omasta tekemisestään. Osa voi kokea tämän haastavaksi ja jopa stressaavaksi. Nämä haasteet eivät tule pelkästään työelämästä, vaan nykyaikainen jatkuvan arvioinnin kulttuuri esimerkiksi sosiaalisen
median kautta aiheuttaa helposti painetta myös työntekoon. Muuttuvan työelämän haasteena
onkin se, kuinka voidaan varmistaa, että ihmiset voivat toimia työurallaan pitkäjänteisesti.
H11:n mukaan työelämä tarvitsee edelleen sisukkaita ja periksi antamattomia henkilöitä – työtehtävien ei voi aina olettaa olevan pelkästään ’kivoja’.
Media-alalla on nykyään myös varsin monenlaisia työuria. Yhdessä työpaikassa koko työuran
ajan työskentelemistä nähdään edelleen, mutta myös freelancer-tyyppiset urat ovat yleistyneet huomattavasti. Tämä asettaa uudenlaisia haasteita työelämälle. Useampi haastateltava
nostikin esille, että metataidot, kuten ryhmätyötaidot ja paineensietokyky ovat entistä suuremmassa roolissa. Esimerkiksi ryhmätyötaitojen hallitseminen on keskeisessä merkityksessä,
kun töitä tehdään ryhmässä esimerkiksi yritysten vakituisten työntekijöiden ja vaikkapa konsulttiyritysten edustajien kanssa.
Vaikka teknologiset taidot hallitaankin pääosin hyvin, haasteita on vuorovaikutustaidoissa ja
asioihin nopeassa tarttumisessa.
Facebook osataan hyödyntää hyvin ja some hyödyntää hyvin, löydetään ihmisiä erilaisten digitaalisten välineiden avulla, mutta se kaikki muu, kuten päättelykyky puuttuu.
Tilanteessa, jossa tapahtuu jotain ja pitäisi pystyä keksimään, keneltä kysyn, kenelle
soitan, ketä haastattelen? Se kyky on vähän vajavainen. Sellaiselle hoksaamiselle on
edelleen aika paljon tilaa. (H3)
H21 korostaa päätöksenteon porrastamista organisaatiossa. Hänen edustamassaan mediaalan organisaatiossa päätöksentekoa on viety yhä alemmas suorittavaan portaaseen, sillä
varsinainen syväosaaminen ilmenee yksilötasolla.
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Me käytetään esimerkiksi lean-metodia hyvin paljon. Kun oon puhunut siitä syväosaamisesta, meillä on niin paljon syväosaajia alaisissamme, että kaikki viisaus ei asu niin
sanotusti johtoryhmän päätöksissä, vaan päätöksentekovaltaa annetaan tietyissä raameissa niille ihmisille, joilla se ydinosaaminen niistä asioista on. Ja tässä on menty
media-alalla paljon eteenpäin, ja moni yritys on nostanut sen agendalleen. Monessa
paikassa ollaan myös vielä aika vanhojen mallien varassa ja siinä, että selkäytimestä
tiedetään, mikä myy. (H21)
Sama haastateltava toteaa, että syväosaamista hyödynnetään erityisesti sivustojen kehitystyössä. Kehitystyö on ketterää, ja asiantuntijat työskentelevät usein kahden viikon sykleissä.
Organisaatiossa on useampi kehitystiimi, ja esimerkiksi tietyn uutissivuston tiimiin kuuluu
osaajia eri yksiköistä, kuten markkinoinnista, uutistoimituksesta sekä ohjelmistokehityksen
puolelta. Kahden viikon välein pidetään ns. steering-palaveri, jossa on paikalla myös liiketoiminnasta vastaavia henkilöitä. Heidän vastuullaan on asettaa raamit tälle kehitystiimille eli
määritellä mistä asioista ne voivat itsenäisesti päättää. Liiketoiminnan vastuuhenkilöt päättävät raha-asioista, mutta muuten tiimien toiminta on melko vapaata. Suurin saavutettu hyöty
tällaisesta työskentelymuodosta on, että ”mikromanageerauksesta” on päästy pääosin eroon
ja varsinaiset johtajat ovat mukana lähinnä neuvonantajina. Tämän myötä kehitystyö on myös
nopeutunut huomattavasti.
Monikanavaisessa uutismediassa yksi alan työntekijöiden tyypillisimmistä koulutuspohjista on
ammattikorkeakoulu ja medianomin tutkinto. Työllistymisessä erityisesti uutismedian osalta
uteliaisuuden ja innokkuuden tyyppiset metataidot ovat kuitenkin ratkaisevassa asemassa,
vaikkakin kilpailu työpaikoista on nykyään kovaa ja koulutuksenkin rooli korostuu. Saman
haastateltavan mukaan nämä ammattikorkeakoulupohjaiset koulutusvaihtoehdot vastaavat
nykyajan osaamistarpeita, sillä ne tarjoavat hyvän perusosaamisen ja erityisesti teknologisia
valmiuksia. Hän kuitenkin näkee, että mobiilityöskentelytaitoihin tulisi panostaa entistä enemmän jo koulutuksen aikana. Tämä on tärkeää, koska työelämän tehostumisen myötä aiempaa
useammat työtehtävät, esimerkiksi videoiden kuvaaminen ja editointi suoritetaan yhden henkilön toimesta esimerkiksi omalla älypuhelimella.
Kustannusala on ollut erityisessä myllerryksessä viime vuosina, kun esimerkiksi äänikirjat ovat
yleistyneet voimakkaasti ja perinteisten kustannusyhtiöiden on täytynyt reagoida muutoksiin
nopeasti ankarassa kilpailussa pärjätäkseen. H24 korostaa korkeakoulutuksen roolia työelämään valmentavan koulutuksen tarjoamisessa.
Suomessa on aika hyvä yleiskoulutuksen taso näissä [korkeakouluissa], että lähinnä
se [koulutuksen tarve] on ihan perustyöelämään [valmentava koulutus], miten yritykset
toimivat ja tällaista saisi lisätä koulutuksessa, ettei sitä tarvitsisi opetella niin paljon
sitten siellä [työelämässä], koska nykypäivä on niin [nopeatempoista], niin olisi pikkasen valmiuksia, miten yritykset toimivat. Korostaisin yrittäjätapaista ajattelua, vaikka
tulisikin töihin isoon yritykseen, tarvitaan yrittäjätapaista ajattelumoodia. Tätä olisi hyvä
valmentaa kouluissa. (H24)
Haastateltava näkee myös, että pohjaosaaminen nopeasti muuttuvan työelämän piirteistä ja
yrittäjähenkisyydestä tulisi tulla koulutuslaitokselta, koska työelämässä on kiire, eikä tällaisiin
perusvalmiuksiin enää välttämättä voida siellä panostaa. Kustannusalalla on koettu viime vuosina rajuja muutoksia, kun digitalisaation ja kuluttajamuutoksen vuoksi perinteinen paperisen
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kirjan kustantaminen on muuttunut yhä enenevissä määrin digitaalisten kirjojen, kuten äänikirjojen ja e-kirjojen, kustantamiseksi. Tuotantotiimin tehtäväksi on tullut tuotannon lisäksi huolehtia suhteista yhteistyökumppaneihin, studioihin ja kuulijoihin.
Liiketoimintaympäristö muuttuu ympärillä koko ajan. Me tehdään vuodessa noin 500
uutta kirjaa markkinoille, mutta esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden aikana kehitys on
jo sellaista, että parin vuoden sisällä tullaan saavuttamaan taso, että [tuotannosta] voi
olla puoletkin puhtaasti digitaalista tuotetta. (H24)
Osaamisen kannalta muutos on tarkoittanut sitä, että työntekijöillä tulee olla uudenlaisia valmiuksia ja taitoja sekä kyky käyttää yhä monipuolisempia ohjelmistoja. H24:n mukaan esimerkiksi markkinointiviestinnän ja myynnin osa-alueella on korostunut digitaalisuuden ja digitaalisten ympäristöjen yleisymmärrys sekä moniosaaminen ja muuntautumiskyky. Haastateltava
korostaa erityisesti positiivista asennetta ja asenneympäristöä muutoksen edessä. Muutokseen on reagoitu kouluttamalla vanhoja työntekijöitä ja myös palkkaamalla uusia työntekijöitä
uusiin myyntikanaviin. Nykypäivän osaavaa tekijää yhdistää haastateltavan näkemyksen mukaan kolme eri osa-aluetta: asenne, osaamisvalmiudet ja työnkuvan muutos.
Jos ihmistyyppi on sellainen, että asenne on kunnossa, se on jo iso voitto. Sitten ne
valmiudet on kyllä ollu aika hyviä, meidän alallemme on tullut [työntekijöitä], joille ei ole
tarvinnut järjestää hurjaa koulutusta. Näen yhden ison murroksen, uudemman polven
työntekijät versus vanhemman polven työntekijät, jotka ovat eläneet sellaisen aikakauden, jossa ollaan oltu erilaisten instanssien määrittämän työnkuvan tai työajan rajoissa
kiinni. Uudemmilla ei ole ollenkaan tällaista työnkuvaa, vaan on totuttu tekemään töitä
etäkonttorilla tai kahviloissa. Näen valtavia eroja ja tämä on ollut tervetullutta tänne
meidän tapaiseen vanhaan [yritykseen]. - - Tämä on osa sitä tulevaisuuden haastetta,
koska työympäristö muuttuu entistä enemmän. Näen muutoksen joustaviin toimitiloihin, joustaviin työaikoihin ja joustaviin työnkuviin. Se on tosi iso alue, miten tällaista
joustavuutta saadaan rakennettua tulevaisuudessa [yritysten] strategioihin. (H24)
Yritys voi tukea henkilöstöään monin tavoin muuttuvan työelämän haasteissa. H24 kertoo,
että hänen edustamassaan yrityksessä yksittäisille henkilöille on järjestetty pidempiaikaisia
koulutusjaksoja tukemaan oman alan työtehtävissä kehittymistä. Nämä täydennyskoulutukset
ovat olleet vuoden, tai mikäli ne on arvioitu erityisen hyödyllisiksi, jopa kahden vuoden mittaisia.
Viestintäalalla on tunnistettu moniosaamisen ja asioiden laaja-alaisen, rajapinnat rikkovan ymmärtämisen tärkeys, mutta H30:n mukaan tällaisen osaamisen tärkeys korostuu media-alalla
yleisestikin. Haastateltava korostaa, että koulutustarjoajien tulisi tarjota yhä enemmän mahdollisuuksia monialaisen osaamisen kehittämiseen.
Tämä sama heijastuma tulee työelämässä, koska hyvin harvoin meidän asiakkaiden
tarpeet liittyvät vain yhteen asiaan, kuten heidän viestintään tai liiketoimintaan, vaan
pitää pystyä ymmärtämään näiden asioiden linkittäisvaikutuksia. Tämä on heikkoutta
ja tietyt osa-alueet puuttuvat osalla [opiskelijoista] kokonaan. Ajattelen, että olisi hyvä
miettiä, mihin [koulun puolesta] rohkaistaan ja mitä sisällytetään opintokokonaisuuksiin, että ei katsottaisi vaan yhdestä näkökulmasta, vaan tuotaisiin rohkeasti erilaisia
näkökulmia. Jos ajatellaan konkreettisesti, kuinka moni yhteiskuntatieteilijä, jos ei
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lähde tietoisesti etsimään, altistuu vaikkapa kirjanpitoon tai laskentatoimeen, tämänkaltaisiin perustason asioihin, ei välttämättä kauhean moni. (H30)
Koulutustoimijoiden onkin tarkasteltava kriittisesti, minkälaisia mahdollisuuksia opiskelijoille
tarjotaan muiden alojen osaamisen hankkimiseen. Vaikka esimerkiksi yliopistoissa on jo käytössä JOO-järjestelmä (joustava opinto-oikeusjärjestelmä), on sen helppokäyttöisyyttä ja houkuttelevuutta syytä tarkastella.
Painoalan asiantuntijahaastatteluissa korostuu huoli yhä lisääntyvästä, painotalojen työntekijöille kasaantuvasta työmäärästä. Työmäärän kasvu johtuu painoalan toimijoiden vähenemisestä ja lisääntyneistä asiakasmääristä sekä toiminnan tehostamisesta jäljelle jääneissä painotaloissa. Myös nuorten osaajien löytäminen painoalalle on haasteellista. C6 arvelee, ettei
ala kiinnosta nuoria tekijöitä kolmivuorotyön ja insinöörialoja matalamman palkkauksen
vuoksi. Työ on myös fyysisesti raskasta.
Viime kesänä meillä oli [kesätöissä] insinööriopiskelijoita, niin he kaikki ovat menneet
omalle alalle töihin heti valmistuttuaan. - - [Vuorotyö] on haasteellinen shokki nykynuorille, kun mieluummin tulisi kymmeneksi kouluun ja lähtisi kolmelta pois. Moni [kesätyöntekijä] on viikon tai kuukauden jälkeen sanonut, että kaikki muu ylimääräinen, kuten kuntosali, lentopallo, kaikki tämmöinen jää kertaheitolla pois, että jaksaa käydä
töissä. - - Työ on yllättävän fyysinen ja haastava, kaikki luulevat, että työ on napista
painamista ja istumista. (C6)
Äänityön parissa työskentelevä haastateltava nostaa esiin muuttuvan työelämän ja oman itsenäisen kouluttautumisen. Sosiaalisen median itseoppiminen aiheuttaa C10:n mukaan haasteita koulutuslaitoksille. Kysymyksenä on esimerkiksi se, miten huomioidaan sosiaalisen median sisältöjä 15-vuotiaasta asti tehneet opiskelijat verrattuna sellaisiin niihin, jotka eivät ole
asiaan lainkaan perehtyneitä.
Koulutuksissa [on ongelmana], että jos luokalla on 30 ihmistä ja yksi on tehnyt kuusi
vuotta videoita, kun se tulee sinne kouluun ja toiset vasta alkavat opiskelemaan sitä,
niin siinä pitäisi olla joku jousto. Olisiko sille osaavalle haastavampia hommia vai pitäisikö sen saada hyväksiluettua ne kurssit, koska se on jo parempi tekemään niitä, kuin
yksikään opettaja. Se on vähän ristiriitaista. Ammattiopistoissa on paljon joustavampaa, että ne pystyvät hyväksilukemaan. Jos olet ollut meillä harjoittelussa ja tehnyt
ison videosarjan, ne pystyy näytetyönä [hyväksilukemaan], sitä ei ole oikein noissa
korkean tason opinnoissa. (C10)
Osaajan asenne nähdään ratkaisevana tekijänä media-alalla. Useissa haastatteluissa korostuu opiskelijan tai uuden työntekijän asenne ja halu oppia uutta. Asennetta pidetään jopa tärkeämpänä kuin laajaa osaamista tai valmiuksia, koska teknisiin laitteisiin ja välineisiin voi oppia työn ohella. Esimerkiksi äänityön ammattilainen näkee hyvän asenteen ehdottomana vahvuutena.
Toki siinä on aika paljon eroa, tuleeko meille harjoittelija Metropoliasta [ammattikorkeakoulu], joka on opiskellut [media-alaa] kolme vuotta ja on lähdössä [opiskelemaan
neljännelle vuodelle] vai tuleeko meille [Laajasalon-opistosta] sellainen henkilö, joka
on ollut trukkikuski ja opiskellut [media-alaa] neljä kuukautta. Niissä on eri lähtökohta,
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Metropoliasta tulee ihmisiä, jotka ovat käyneet paljon kouluja ja osaavat kirjoittaa, lähettää sähköpostia, näin kärjistetysti. Sitten taas nopeampi koulutus, että porukka on
halunnut alanvaihtoa, niin ne ovat vielä aika raakileita, mutta siellä on sitä innokkuutta
myös aika paljon. Meillä [työnantajana] on vähän mentaliteetti se, että tämmöistä työntekoa pysty oppimaan, mutta asennetta on vaikea kouluttaa. Jos se asenne on kunnossa ja selkeä kehittymiskäyrä, se on parempi kuin se, että osaisi valmiiksi, mutta ei
näkyisi sitä paloa siihen työhön. (C10)
Asennetta korostetaan laajasti myös muissa asiantuntijoiden haastatteluissa. Esimerkiksi
H11:n mukaan uusille media-alan tekijöille olisi hyväksi ajatus siitä, että kaikki työ kelpaa. Monimediayhtiön edustaja kokee, etteivät alan uudet osaajat välttämättä ota ilosylin vastaan kaikkea tarjottua työtä, vaan heidän pitäisi päästä suoraan miellyttäviin työtehtäviin. Puolestaan
uutismediayhtiön edustaja C1 korostaa asennetta työnhaussa, sillä hakijan reippaalla ja uteliaalla asenteella on suuri merkitys työllistymisen kannalta.

5.4 Koulutusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyö
Haastatteluissa havaittiin kokonaisuutena, että koulutustarjoajien ja yritysten välinen yhteistyö
muuttunut selkeästi viime vuosien aikana. Aiempaan verrattuna yhteistyö on nykyään tiiviimpää, mutta se voisi olla vielä laajempaakin, sillä koulutustarjoajien näkemykset tärkeistä yhteistyön aihealueista kuitenkin eroavat jonkin verran yrityselämän näkemyksistä. Yhteistyön
tyyppi myös vaihtelee jonkin verran spesifimmän aihealueen mukaan. Yhtäältä käydään yhteistä vuoropuhelua, ja yrityksiä otetaan mukaan opetuksen suunnitteluun. Toisaalta opiskelijoiden työelämäharjoittelujen myötä saadaan kokemuspohjaista tietoa taitojen hyödynnettävyydestä käytännön työelämässä. Yksittäisillä kursseilla tai muilla opintojaksoilla tehtävät työprojektit ovat myös yksi yhteistyön muoto. Lisäksi jatkuva vuoropuhelu on tärkeää – tällöin
uusimmista trendeistä ja ilmiöistä kuullaan puolin ja toisin.
Molemmissa ryhmissä ajatellaan, että koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön olisi hyvä
olla tiivistä, usein jopa selkeästi nykyistä tiiviimpää. Oppilaitosten toimivat verkostot työelämään nähtiin tärkeinä, lisäksi mainittiin työelämäprofessuurit, tutkimushankkeet, workshopit,
projektit, tapaamiset, foorumit ja seminaarit, samoin opiskelijoiden harjoittelut ja yrityksille tehdyt opinnäytetyöt. Osa haastateltavista kertoo, että yritykset ovat olleet mukana kommentoimassa opetussuunnitelmia esimerkiksi järjestetyn epävirallisen kuulemisen muodossa. H1 ehdottaa uutena yhteistyön toimintamallina parin päivän pituisia vetäytymisiä, joissa koululaitoksen ja yritysmaailman edustajat pääsisivät syvemmin ja laajemmin keskustelemaan molempia
kiinnostavista kysymyksistä.
Molemmissa ryhmissä nousi esille näkemys, että koulutus laahaa alalla yritysten toiminnassaan näkemien ilmiöiden perässä. H14 kokee koulutuksen olevan jäljessä ainakin käyttäjälähtöisyyden osalta. Hänen mukaansa käyttäjälähtöisyydestä ei ole yhteistä käsitystä työelämän
kanssa, ja erityisesti yliopistomaailmassa suhtaudutaan kriittisesti datan käyttöön, vaikka sen
kerääminen on olennaista esimerkiksi pyrittäessä tunnistamaan ihmisiä kiinnostavia sisältöjä.
Hän kuitenkin arvioi, että valmistuneilla on hyvät valmiudet toimia monenlaisissa media-alan
työtehtävissä.
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Molemmat ryhmät kokevat, että yhteistyöprojektit olisivat koulutuksessa tärkeitä. Koulutustarjoajien puolella nähdään ongelmana yritysten sitoutuminen yhteistyöprojekteihin: yritykset eivät lähde yhteistyöprojekteihin mukaan hyvää hyvyyttään, niistä täytyy olla jotain hyötyä myös
niille. Yritykset eivät välttämättä suhtaudu positiivisesti edes omien työntekijöidensä opinnäytetöihin, eikä prosessien liian kriittistä tarkastelua välttämättä katsota hyvällä. Toisaalta oppilaitoksissa ymmärretään, että yritysten puolella haasteena on alalla koko ajan käynnissä oleva
myllerrys ja myös mahdolliset irtisanomiset.
Opinnäytetöiden suhteen on ehkä surullista, miten huonosti jopa työnantajat omien
työntekijöidensä opinnäytetöihin suhtautuu. Välillä siellä jätetään ihan tuuliajolle ja sitten kun ihminen näyttää, että on analysoinut ja, todellakin, paneutunut joidenkin prosessien kehittämiseen, niin sitten ollaan loukkaantuneita siitä, että on kriittisesti menty
tarkastelemaan niitä. (H7)
H2 puolestaan huomauttaa, että projektitöiden suhteen koulutusohjelma ei voi kilpailla jo valmistuneiden opiskelijoiden kanssa. Näin ollen hän toteaa, että selkeiden tilausten, kuten vaikkapa verkkosivujen tekemisen, sijasta pääpaino on kokeellisissa tai ”riskiaspektin” sisältävissä
projekteissa. Tarkoitus ei ole toimia suunnittelutoimistona vaan ennemmin innovaattorina.

5.4.1. Yhteistyö koulutustarjoajien näkökulmasta
Koulutustarjoajat korostivat verkostoitumisen roolia yhteistyön vahvistamisessa. H1 huomauttaa, että vaikka vuorovaikutusta ja keskustelua on ollut, on yhteys silti usein jäänyt vaillinaiseksi. Lyhyillä keskusteluilla ei saavuteta syvempää henkilökohtaista yhteyttä ja tuntemusta työelämästä käytännön tasolla. Ratkaisuksi hän ehdottaa parin päivän pituista yhteistä
kokoontumista tai jopa retriittiä, joka mahdollistaisi myös ihmisten tutustumisen toisiinsa. Tällöin olisi mahdollista kuulla näkemyksiä laajemmin ja myös jakaa omaa osaamistaan.
Koulutustarjoajien edustajat mainitsivat myöskin, ettei aivan kaikkiin työelämän trendeihin ole
mahdollista lähteä mukaan, vaan olennaisinta on perusosaamisen kouluttaminen. Esimerkiksi
visuaalisilla aloilla perusosaamiseen kuuluu piirtotaito sekä visuaalisen ilmaisun ajattelu- ja
ilmaisutaito. Työelämän tarpeiden muuttuessa hyvinkin nopeasti koulutuksen kehittäminen on
joskus haasteellista, vaikka tarpeet olisikin sinällään tiedostettu. H12 mainitsee, että opetussuunnitelman osalta muutokset ovat toteutettavissa, mutta riittävän päteviä osaajia kouluttajiksi on toisinaan haastavaa löytää. Vaikkapa datajournalismin ja sosiaalisen median osaajien
löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. Esimerkiksi päätoimisina opettajina toimivat henkilöt
eivät useimmiten ole voineet hankkia yhtä laaja-alaista kokemusta käytännön media-alan tehtävistä kuin alalla pidempään toimineet henkilöt.
Kasvaneen valinnaisuuden asteen myötä tutkintojen monipuolistuminen ja räätälöinti entistä
enemmän opiskelijoiden kiinnostuksen suhteen on tullut mahdolliseksi. Tutkinnoissa onkin
monen haastateltavan mukaan kiinnitettävä huomiota siihen, mitkä sisällöt tukevat kaikille pakollista osaamispohjaa ja mitkä taas voidaan jättää valinnaisuuden piiriin. Toisaalta vaikka
koulutustarjonta haluttaisiin tehdä mahdollisimman hyvin elinkeinoelämän tarpeita vastaavaksi, tiukat valmistumisaikatavoitteet ovat edellyttäneet tutkintojen muokkaamista jopa entistä enemmän valmiiseen suuntaan.
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Muutos [valinnaisuuden kasvaminen tutkinnoissa] on jo tapahtumassa, mutta tietysti
tässä toisena vastavoimana on se, että meitä vaaditaan tuottamaan niitä tutkintoja yhä
tiukemmassa aikataulussa. Se toisaalta ajaa siihen, että paketoidaan tiukempaan niitä
[tutkintoja], eikä anneta niin paljon valinnanvaraa. Nuoremmat tahtovat olla hieman
hukassa niiden valintojen kanssa ja aikuiset, jotka tulevat työelämästä, tietävät paljon
paremmin, mitä he haluavat [koulutukselta]. (H7)
Ammattikorkeakoulujen edustajien haastatteluissa havaittiin myös, että työelämäorientoituneisuus on ammattikorkeakouluissa yliopistoja merkittävämmässä roolissa. Haastateltavien mukaan tämä näkyy esimerkiksi siten, että käytössä on neuvottelukuntia, joissa opetussuunnitelmia ja niiden kehittymistä tarkastellaan yhteisesti koulutuslaitoksen ja yritysedustajien kanssa.
Esimerkiksi H5 kertoo, että hänen edustamassaan media-alan ammattikorkeakoulutasoisessa
koulutuksessa jokaisella tutkinnolla on neuvottelukunta, johon kuuluu yritysedustajia. Tällaiset
neuvottelukunnat tai yhteiset suunnitteluelimet – joita toki löytyy yliopistotasollakin esimerkiksi
Aalto-yliopistossa - ovat kuitenkin vain yksi useista yhteistyömuodoista. Tietoa liikkuu jatkuvasti yrityselämästä oppilaitoksiin esimerkiksi koulutukseen kuuluvien pakollisien harjoittelujaksojen kautta ja myös siten, että opettajat usein joko tekevät oman alansa sivutöitä opetustehtävien lisäksi tai heillä on aiempaa työkokemusta opettamaltaan alalta.
Kullakin tutkinnolla on oma neuvottelukuntansa, mutta se ei jää pelkän neuvottelukunnan varaan, vaan myös opettajilla ja lehtoreilla on omat kontaktit työelämään ja käydään sitä kautta keskustelua. Meidän työharjoittelukäytäntömme tukevat sitä, että me
saadaan sieltä tietoa. Meillähän on viiden kuukauden harjoittelu, joka kuuluu osaksi
opetussuunnitelman mukaisia opintoja, eli työelämän kanssa käydään koko ajan keskustelua. (H5)
Yliopistotasolla yhteistyö on haastattelujen perusteella erityyppistä. Haastateltavat kokevat,
ettei yritysmaailman ja koulumaailman yhteistyö ole aivan niin järjestelmällistä kuin ammattikorkeakouluissa. Osassa yliopistoja tutkinto-ohjelmia uudistettaessa myös yrityksiltä on kerätty näkemyksiä siitä, missä osa-alueissa kouluttaminen olisi työelämän näkökulmasta tärkeää. Käytännössä yritysten edustajia kutsuttiin avoimeen workshop-tyyppiseen keskustelutilaisuuteen, joissa he pystyivät kertomaan ajatuksiaan uudistuksista. H2:n mukaan tällä tavalla
tehtyjä uudistuksia on mitattu keräämällä opiskelijapalautetta, joka onkin ollut positiivista.
H6 puolestaan otti esille tieteenalakohtaiset lahjoitusprofessuurit yliopistoissa. Rahoitus niihin
saadaan yliopiston ulkopuolelta, ja tämä mahdollistaa media-alan tarkemman seuraamisen ja
erityisesti spesifin ja ajantasaisen osaamisen tuomisen suoraan työelämästä osaksi käytännön opetusta. Huomioitavaa on, ettei näihin professuureihin liity lahjoittajien suoraa kaupallista
intressiä. Muutoin haastateltavan edustamassa media-alan yliopistotason koulutusohjelmassa yritysedustajat eivät osallistu suoraan kehittämistyöryhmiin. H1 tuo esille toimituksellisen työn nopeuden. Hän kertoo, että usein journalistinen tutkimus ei pysy alan kehityksen
perässä. Haastateltavan mukaan olisi myös kehitettävä käytänteitä, joiden avulla yliopistojen
tuottamaa tutkimustietoa saataisiin nopeammin yritysten käyttöön. Yhtenä tällaisena väylänä
voidaan nähdä juuri lahjoitus- tai vierailijaprofessuurit.
Parhaimmillaan kehitetyt yhteistyömallit ovat osoittautuneet hyvinkin käytännönläheisiksi. Esimerkiksi H12:n edustamassa ammattikorkeakoulutasoisessa koulutuslaitoksessa on käytössä
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työelämäjaksoja, joissa opettajilla on mahdollisuus työskennellä oman alan yrityksissä, esimerkiksi toimituksissa, muutaman kuukauden ajan. Tällä tavalla jaetaan käytännön kokemusta opettajan edustaman alan, kuten toimitustyön, nykyarjesta. Vastaavasti yhteistyöyritys
hyötyy opettajan mukanaan tuomasta tuoreesta koulutusosaamisesta. Haastateltavan mukaan opetusta voitaisiin myös kehittää yhteistyössä alan yritysten sekä ylemmän amk-tutkinnon ja täydennyskoulutuksen kanssa. Tämä onnistuisi luontevasti, sillä molemmissa koulutusmuodoissa opiskelijat ovat yleensä jo olleet työelämässä ennen opiskelun jatkamista. Hän
näkee, että esimerkiksi jo nyt suomalaisten uutismediayhtiöiden sekä uutistoimiston kanssa
yhteistyössä järjestettävällä kurssilla voisi olla myös osallistujia toimituksista, ei pelkästään
opettamassa vaan myös oppimassa.
Erityisesti yliopistojen edustajat kuitenkin korostivat, että oman päätöksenteon säilyttäminen
on edelleen tärkeää opetussisällöistä päätettäessä ja niitä suunniteltaessa. Vuoropuhelua yritysten kanssa pidetään kuitenkin tärkeänä, mutta esimerkiksi H13 toteaa asian riippuvan paljon koulutuksen aihealueesta. Hän pitää esimerkiksi pelialalla yritysyhteistyötä merkittävässä
roolissa ja luontevana osana opintoja. Yliopistojen on kuitenkin muistettava myös pedagoginen puoli – yrityksillä on yhteistyökuvioiden suhteen omat agendansa ja tavoitteensa, kun taas
korkeakoulujen on pidettävä ykköstavoitteenaan opetuksellista puolta ja sen korkeaa laatua.
Yhteistyöllä yrityselämän kanssa koetaan kuitenkin olevan myös haasteita. H13 esimerkiksi
toteaa, että viime aikoina on herätty pohtimaan oppilastyönä tehtyjen projektien omistajuutta.
Firmat ja muut instituutiot eivät lähde mukaan pelkästään hyvää hyvyyttään, vaan niillä
on omat intressinsä: Siitä voisi tulla jotain mahdollisesti hyödyllistä. Viime aikoina on
ollut vaikeata keskustelua sen suhteen, mikä on näiden oppilastöinä tehtyjen juttujen
omistajuus. Tämä on ollut aikanaan kohtuullisen huoleton asia, mutta nyt siihen on
ruvettu kiinnittämään enemmän huomiota. Opiskelijat itsekin (pohtivat), että jos ne tekevät jotain hyödyllistä duunia jollekin firmalle tai muulle taholle, onko se ikäänkuin
ilmaista duunia? (H13)
Opiskelijoiden havahtuminen omiin oikeuksiinsa voi juontaa juurensa siitä, että tekijänoikeusasiat nähdään yleisestikin nuorison näkökulmasta aiempaa tärkeämpinä. Vuonna 2015 alle
25-vuotiaista 29 prosenttia hyväksyi luvatta internetiin tallennettujen aineistojen lataamisen,
kun vuonna 2019 tämä luku oli enää 13 prosenttia (TTVK 2019). Koulutustarjoajien onkin syytä
voida reagoida tähän keskustelemalla yritysten kanssa oppilastöiden tarkoituksesta ja siitä,
mikä opiskelijoiden rooli tässä on tekijänoikeuksien suhteen.
H13 toteaa myös, ettei yritysten sitoutuminen yhteistyöhön koulutustarjoajien kanssa ole aina
ollut parhaalla mahdollisella tasolla, vaan yhteyshenkilöt vaihtuvat usein tai ovat kovin kiireisiä.
Hän vaatiikin suurempaa harkintaa projektien valintaan liittyen, eikä pidä järkevänä strategiaa,
jossa yritysyhteistyö pyrittäisiin ottamaan mukaan osaksi kaikkia koulutusohjelman kursseja.
H2 puolestaan pitää ongelmallisena koulutuslaitosten ja alalla toimivien yritysten kesken mahdollisesti muodostuvaa kilpailuasetelmaa projektien suhteen. Hänen edustamassaan koulutusohjelmassa he edellyttävätkin projektien olevan jollakin tapaa erilaisia, kuin mitä alalla on
yleensä tapana tehdä.
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Ei ole ongelmatonta, että koulutusohjelma tekisi "suunnittelutoimistona" töitä, jolloin se
kilpailisi alumnien kanssa. - - Me edellytetään, että niissä projekteissa, mihin me ryhdytään on - - ehkä vähän riskiaspekti myöskin mukana, koska meille tulee hyvin paljon
sellaisia [pyyntöjä], että suunnittelisitteko meille nettisivun tai tekisittekö meille kirjan.
Nämä ovat niin tavanomaisia toimeksiantoja, että meidän opiskelijamme tekevät niitä
jo omissa työpaikoissaan. (H2)
Haastateltavan esittämä ongelma voidaan toisaalta kääntää positiiviseksikin asiaksi – kun oppilaitoksen kanssa tehdään hieman riskipitoisempia hankkeita, on mahdollista löytää uusia
toimintamalleja ja tekemisen tapoja. Näitä uusia toimintamalleja voidaan parhaimmillaan
tuoda työelämän käyttöön, kunhan niitä on ensin testattu koulutustoimijoiden kanssa. Toisaalta tämä teema liittyy myös H5:n mainitsemaan kysymykseen kalliista välineistöstä ja erityisesti pienyritysten budjettirajoitteista niiden suhteen. Erityisesti tällä alueella koulutustarjoajien yritysten kanssa tekemät riskipitoisetkin hankkeet voivat olla yrityksille strategisesti tärkeitä. Tällaiset hankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusiin VR:n ja AR:n kaltaisiin teknologioihin
sekä laajempaan ja syvempään ymmärrykseen yritysten eri tarjoomien kohdeyleisöistä.
Haastateltavien mukaan perinteisen ja modernin painoalan koulutuksessa nähdään, että yhteistyö alan yritysten kanssa on tällä hetkellä luontevaa ja tiivistä. Ammattikoulutasoista koulutuslaitosta edustava H25 kertoo, että alan yritykset ovat olleet mukana esimerkiksi kommentoimassa opetussuunnitelmiin tehtäviä muutoksia. Lisäksi dialogi painoalan yritysten kanssa
on jatkuvaa ja luontevaa.
Meidän oppilaamme käyvät työssäoppimassa, jolloin me näemme koko ajan, missä
maailma menee. Myös yritykset käyvät [vierailulla] meillä [koulussa]. Me olemme siinä
tapaa onnellisessa tilanteessa, että me olemme jopa tietyllä tapaa yrityksiä edellä laitteiden osalta. Usein kuvitellaan, että kouluissa on ne vanhat värkit ja vehkeet, sitten
mennään oppimaan työpaikalle uutta. Meidän lähtökohtamme on se, että meidän pitää
tietää, mitä yrityksissä tapahtuu ja mihin suuntaan työ menee siellä. Pitää myös jopa
katsoa vähän metsän taakse, jotta oltaisiin vähän edelläkin. (H25)
Erityisesti painoalan tyyppisellä perinteisellä media-alalla on siis tulevaisuudessakin kiinnitettävä huomiota yhteistyöhön. Koska esimerkiksi painokoneiden kaltaiset laiteinvestoinnit ovat
kalliita, olisi tärkeää, että työelämässä tapahtuneet mahdolliset uudistukset tulevat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa koulutustarjoajien tietoon, jotta niihin ehditään reagoida opetuksen suunnittelussa.
Koulutustarjoajien ja yritysten välinen yhteistyö on tärkeää myös valmistuneiden tehokkaan
rekrytoinnin kannalta – painoalan kiinnostavuus voi olla vähenemässä, joten esimerkiksi
H25:n mainitsema työssäoppiminen on tärkeää. Työssäoppimisen kautta opiskelijat saavat
hyödyllisiä kontakteja työelämään jo opiskeluvaiheessa ja puolestaan alan yritykset voivat löytää osaavia tekijöitä suoraan ilman rekrytointiprosesseja. Opiskelijat voivat hyödyntää näitä
kontakteja hakeutuessaan työelämään.
H29 puolestaan tuo esille näkemyksen, että työelämään haluttaisiin ”valmiimpia osaajia”.
Haastateltavan mukaan oppilaitoksissa ei pystytä tuottamaan sitä osaamista, mitä työnantajat
tällä hetkellä tarvitsevat media-alalla.
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Ainakin ammattiopistotason tai ammatillisen koulutuksen tason osaaminen on hyvin
kevyttä, käytännössä niillä ihmisillä ei ole mitään valmiuksia toimia niissä [media-alan]
työtehtävissä. Ei korkeakoulusta valmistuvillakaan ole niissä käytännön työtehtävissä
[valmiuksia toimia], koska valitettavasti korkeakouluissakaan ei opeteta sitä uusinta
osaamista, mitä työnantajat työkalumielessä tarkoittavat, eikä tietenkään ole tarkoituskaan, mutta ehkä työnantajat välillä toivoisivat, että he saisivat jo hieman valmiimpia
ihmisiä, joilla olisi vahvempi ymmärrys myös niistä käytännön työkaluista, millä sitä
työtä tehdään. Tämä ei ole pelkästään media-alaa koskeva ongelma, ihan samaa me
nähdään muillakin aloilla, työnantajien tarpeet ovat ehkä vähän erityyppisiä, mitä sitten
kouluista valmistuvilla [on hallussa]. (H29)
Haastateltava täsmentää vielä, että hän tarkoittaa käytännönläheisillä työkaluilla esimerkiksi
teknistä ymmärrystä ja osaamista, jota ei pystytä tarjoamaan tarpeeksi kattavasti alan koulutuslaitoksissa. Aihealueet liittyvät hänen mukaansa erityisesti koneoppimiseen ja analytiikkatyökaluihin sekä näiden toimintalogiikkaan. Haastateltava näkee, että tällaiset taidot ovat jatkossa erityisen tärkeitä liike-elämän, markkinoinnin ja media-alan toimijoiden näkökulmasta.
Haastateltavan näkemyksen mukaan media-alan oppilaitosten tulisi tarjota yhä enemmän
suoraan työelämään valmentavaa osaamista, jotta alalle valmistuvat henkilöt eivät jää työttömäksi vaillinaisen osaamispohjan vuoksi.

5.4.2. Yhteistyö asiantuntijoiden näkökulmasta
Asiantuntijahaastattelujen pohjalta yleiskäsitys vaikuttaa olevan, että yksittäisiä yhteistyökokeiluja on tehty oppilaitosten kanssa paljonkin, mutta näiden määrää voisi hyvin vielä kasvattaa. Monikaan asiantuntija ei osannut haastatteluissa esittää mitään yksittäistä tapaa yhteistyön kehittämiseksi. Tämä saattaa johtua siitä, että vuoropuhelu asiantuntijoiden ja koulutustarjoajien välillä ei ole sittenkään riittävän aktiivista. H30 toivoisi enemmän yhteistyötä yritysten
ja koulutustarjoajien välille. Haastateltava kokee, että vaikka yhteistyön lisääminen olisi molempien edun mukaista, on sen kuitenkin oltava aidosti hyödyllistä ja tuloksellista. Hänen mukaansa koulutustarjoajat eivät ole aktiivisia yhteistyön suhteen.
En tunnista valtaosaa kouluista, instituutioina, kauhean suurta aktiivisuutta esimerkiksi
meidän suuntaamme. Näen, että aktiivisia toimijoita ovat ainejärjestöt eli käytännössä
opiskelijat tai sitten avauksia, joita me teemme. On meillä ollut kurssiyhteistöitä, hankkeita, monenpuoleisia, mutta tämä on osa-alue, jossa molemmat puolet voisivat petrata enemmän. - - Yhteistyön pitää aidosti täydentää, se ei voi tuntua lisätyöltä. Jos
me saadaan näkökulma, työpanos, ajatus tai ajatus, mitä ei olisi muuten syntynyt. Jos
koulu pystyy laventamaan, syventämään tarjontaansa ja opiskelija saa tämän seurauksena jonkin hyödyllisen asian käyttöönsä, kuten ymmärrys tai uusi osaaminen, yhteistyö on onnistunut. (H30)
H11 kertoo, että hänen edustamansa yritys on osallistunut yksittäisille opintojaksoille esimerkiksi tarjoamalla case-tyyppisiä projektitehtäviä. Yritys on myös mennyt paikan päälle kuuntelemaan hankkeiden tuloksia. Aloite näihin kuitenkin tulee lähes aina koulutustarjoajan suunnasta. Opiskelijoiden tuotoksiin ollaan usein hyvinkin tyytyväisiä, sillä niiden kautta yrityksen
henkilöstö voi oppia jotakin uutta – ylipäänsä talon ulkopuolelta saatuja uusia ajatuksia arvostetaan. Haastateltava kuitenkin huomauttaa, että isoissa organisaatioissa kaikkeen päätöksentekoon liittyvä byrokratia saattaa nostaa kynnystä koulutustoimijayhteistyön aloittamiseen.
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H18 nostaa esille opiskelijoiden työelämässä suorittamat harjoittelujaksot. Koulun penkiltä ei
suoraan saada valmiita osaajia, sillä koulussa opitaan ainoastaan perustaidot. Harjoittelujaksojen myötä näitä taitoja syvennetään ja tieto liikkuu molempiin suuntiin.
Teemme tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kun saamme valmistuvia opiskelijoita meille harjoitteluun, niin lähdetään avaamaan meidän tarvettamme. He hienosti
ottavat kasvuloikkia harjoittelun aikana. (H18)
Vaikka kovin moni asiantuntijahaastatelluista ei opiskelijoiden harjoittelujaksoja maininnutkaan, ovat ne kuitenkin merkittävä asia työelämän näkökulmasta. Opiskelijat saavat harjoittelujaksonsa aikana käsityksen työelämässä tarvittavista olennaisista osaamisalueista ja voivat
sitten syventää osaamistaan näiden suhteen vielä koulussa ollessaan. Eri muotoiset harjoittelujaksot ovat merkittävässä roolissa media-alalla, esimerkiksi toimitustyössä, äänityössä ja
TV-tuotannoissa. Harjoittelujaksot voivat toimia myös oppimisprosessina yrityksen vakituiselle
henkilökunnalle, jolla on myös mahdollisuus kehittyä harjoittelijoilta saatavien tietojen pohjalta,
esimerkiksi uusien sosiaalisen median kanavien, kuten TikTokin suhteen.
H8 puolestaan toteaa, että median murroksen myötä yhteistyötarpeet ovat myös voimakkaasti
muuttuneet. Yksi vaihtoehto olisi uudistaa opetusta esimerkiksi lisäämällä työelämäprofessuureja koulutuslaitoksissa. Käytännössä työelämäprofessuuri tarkoittaa, että työelämässä toimiva henkilö työskentelee yliopistossa määräajan ja tuo työelämän olennaisimpia oppeja yliopistomaailmaan. Tätä kautta koulutuksesta saadaan entistä relevantimpaa ja työelämän
ajantasaisimmat tarpeet huomioivaa. Haastateltavan mielestä myös koulutusmaailman toimijoiden tulisi toimia enemmän yhteistyössä keskenään esimerkiksi yhteisten kurssien muodossa ja tuoda näin laajempaa, monialaisempaa osaamista työelämään.
H8 huomauttaa myös, että media-alan trendien, kuten datajournalismin merkityksen kasvaessa, on tärkeää taata myös perinteisiin osa-alueisiin, kuten politiikan ja talouden journalismiin
liittyvän perusosaamisen säilyminen. Näille sisällöille on edelleen kysyntää ja samat teemathan näkyvät myös digijournalismissa. Politiikan ja talouden ydinteemat ovat hänen mukaansa
keskeisiä opettaa jo koulussa ja valmius soveltaa niitä käytännössä tulisi olla kaikilla työelämään tulevilla.
C7 pohtii myös, että tutkimustason yhteistyö on tärkeää koulutustarjoajien ja yrityselämän välillä. Esimerkkinä hän mainitsee, että koulutustarjoajilla on käytössään hyvin varusteltuja koelaboratorioita, joissa on mahdollista tutkia vaikkapa äänen vaikutusta ihmiseen. Näin ollen yrityselämässä voidaan hankkia syväosaamista valituista erikoisteemoista yliopistoissa työskentelevien ihmisten kautta. Yhteistyö ei ole luonnollisesti pelkästään yhdensuuntaista, vaan yliopistotkin voivat hyötyä näistä tutkimuksista esimerkiksi siten, että opiskelijat voivat tehdä lopputöitään projektien osana. C7:n mukaan yliopistoille myös tehdään lahjoituksia yhteistoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
H18 ehdottaa työelämän ja opintojen paremmaksi yhteensovittamiseksi käytäntöä "opintokoreista", joiden kautta saavutettaisiin laajempaa ja työelämän tarpeisiin paremmin vastaavaa
osaamista. Hän kuitenkin arvioi, ettei tällaisten kehitykseen ole otettu yrityksiä vielä riittävästi
mukaan.
Esimerkiksi graafikkojen opetussuunnitelmaan kuuluu harvoin liiketoiminnallisia opintoja. Liiketoiminnalliset osaajat pitää hakea kaupallisten opintojen puolelta. Näiden eri
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opintopolkujen yhteistyö voisi tuoda hyviä valmiuksia työelämään. Jos tehtäisiin paketointia näiden kahden eri opiskeluputken välillä. - - Jos olisi valmiita koreja, jos voitaisiin
antaa vinkkejä opintokokonaisuuden koostamiseen, tällä päästäisiin lähemmäksi niitä
valmiuksia. Jos tähtäät mainostoimistotyöhön, sinua hyödyttäisi, että kasaisit opintokokonaisuutesi tällaisista osa-alueista. - - Minua ei ole lähestyneet oppilaitosten yliopettajat, joilla voisi olla kykyä vaikuttaa opintokokonaisuuksiin. Pitäisi olla paikka vuoropuhelulle, jossa voitaisiin yrityselämän ihmisiä yhdistää opintokokonaisuuksien luojien kanssa. Foorumi tai toimintamalli tähän voisi olla todella hyödyllinen. (H18)
Haastateltavan ehdottamat “opintokorit” voisivat toimia myös esittelymahdollisuuksina eri urapoluille. Koulutusmaailma ja elinkeinoelämä voisivat laatia nämä opintokorit tiiviissä yhteistyössä, jolloin sisällössä voitaisiin huomioida molempien tarpeet. Tämä voisi myös avata ovia
laajempaan, säännöllisempään ja nopeammin tuloksia tuottavaan yhteistyöhön. Jos vaikkapa
työelämässä huomattaisiin suurempi tarve käyttäjää osallistaville sisällöille, aktiivisen yhteyden myötä koulutustarjoajat voisivat reagoida tähän nopeasti muokkaamalla aiheeseen liittyviä opintokoreja.
Opintokorimalli voisi soveltua media-alan käyttöön yleisestikin ja yksi koulutustarjoajan edustaja (H20) esittikin myös eri aloja yhdistävien moduuliopintojen lisäämistä. Tällaiset moduuliopinnot voisivat toimia esitetyn opintokorimallin tapaan. Myös H8 toi esille vastaavanlaisen
ajatuksen moduulimallista. Hän ehdottaa journalismiin keskittyneiden oppilaitosten ja Aaltoyliopiston välille lisäyhteistyötä erityisesti liiketoiminta- ja johtamisosaamisen liittyvän opetustarjonnan parantamiseksi.

5.5. Tulevaisuus
Molemmissa ryhmissä nähtiin tulevaisuudessa entisestään korostuvan jo nyt esillä olevat teemat ja uudet teknologiat. Digitalisaation merkityksen uskotaan kasvavan tulevaisuudessa entisestään. Tulevaisuudessa yhä useamman media-alan työntekijän on osattava laajasti käyttää erilaisia ohjelmistoja, mahdollisesti olisi osattava koodaustakin. Useat haastateltavat painottivat, että monialaisen yhteistyön jatkuvasti lisääntyessä olisi dataosaamista ja ohjelmoinnillista ajattelua vähintäänkin ymmärrettävä, vaikkei itse koodaisikaan. Asiantuntijaryhmässä
myös digitaalisen markkinointiin liittyvien teemojen nähdään korostuvan tulevaisuudessa. Digitaalinen markkinointi vaikuttaa myös media-alaan, sillä mediatoimijoiden on saatava omaa
sisältöään näkyviin yhä moninaisimmissa kanavissa. Yhtenä esimerkkinä tällaisen uuden tiedon jalkauttamisesta mediataloihin voidaan nähdä H11:n esittelemä growth hacking -metodi,
jolla tarkoitetaan jonkin palvelun kehittämistä erilaisten mittareiden, kuten A-B-testauksen
avulla halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Haastateltava kertoo, että koko mediatalon
henkilöstöä on kehitetty growth hacking -koulutuksilla digitaaliseen maailmaan ja markkinointiin.
H19:n mukaan jo nyt on lisääntyvää kysyntää erityisesti mittaamisen ja datalähtöisyyden osaamiseen, esimerkiksi Twitterin taustalla olevan datan ymmärtämiseen. Alalla halutaan kuitenkin
ymmärtää myös analytiikan suurempaa kuvaa ja kokonaisuutta. Vaikka monimediaosaaminen

Mediaosaaja 2030
Loppuraportti
Sivu 59

tulee korostumaan entisestään, myös muunlaisilla taidoilla on paikkansa. Esimerkiksi toimittajan työssä on edelleen tärkeää laaja yleissivistys ja uteliaisuus. Tärkeänä pidetään myös
ongelmanratkaisukykyä, jatkuvaa oppimista ja uusiutumista, yleisiä työelämätaitoja, johtopäätösten ja päätösten tekemisen taitoa sekä laitteiden ja ohjelmistojen hallintaa. Erityisesti koulutustarjoajat korostavat tekoälyn ja muun teknologian roolia apuvälineinä eikä päämääränä
itsessään: kun toimintaprosesseja tehostetaan ja automatisoidaan laskennallisin keinoin, resursseja vapautuu konseptuaaliseen, kriittiseen ja syvälliseen ajatteluun.
Media- ja viestintäalalle koulutetaan H26:n mukaan paljon osaajia, joten kilpailu työpaikoista
on kovaa. Haastateltava peräänkuuluttaa yhteistyötä erilaisten organisaatioiden ja koulutuksen järjestäjien välillä sekä myös kansallisen tason yleiskuvan luomista, jotta alan kestävä
sekä monipuolinen luonne voidaan säilyttää.
Olisi tärkeää, että joku taho säännöllisesti selvittäisi isossa kuvassa alan osaamistarpeita ja työelämän tilannetta, jotta yksittäiset koulutuksen järjestäjät osaisivat muun
muassa suhteuttaa omaa toimintaansa ja tarjontaansa muihin vastaaviin järjestäjiin.
(H26)
Tulevaisuudessa media-alan yritysten haasteet ovat edelleen globaaleja. Kriittinen ajattelu
sekä yhteyksien ja globaalien vaikutusketjujen ymmärtäminen nähdään tulevaisuudessakin
tärkeänä osaamisalueena. Toimituksellisessa työssä faktantarkistus ja siihen liittyvät välineet
korostuvat. Myös kriisijournalismin osaaminen korostuu: miten kriisi kehystetään ja saatetaan
tiettyyn ympäristöön, tai miten tehdään rakentavaa journalismia. H12:n mukaan tulevaisuuden
journalismissa korostuvat moniarvoisuus, faktapohjaisen tiedon tarjoaminen kiinnostavassa ja
helposti avautuvassa muodossa sekä tavoitettavuus ja vuorovaikutus.
Tulevaisuuden tärkeinä taitoina media-alalla yleisesti nähdään myös strategiset taidot, liiketoimintaosaaminen, yksilön ja organisaation osaamisen jatkuva, vuorovaikutteinen kehittäminen sekä kyvykkyys tarkastella media-alaa jatkuvasti kehittyvänä, dynaamisena toimialana.
Strategisilla taidoilla tarkoitetaan ymmärrystä tehdä tai johtaa omaa työtään suunnitelmallisesti eteenpäin. Koronaviruksen aiheuttama pandemiatilanne nosti pintaan näkemyksiä etätyöstä, jonka nähtiin tulevaisuudessa entisestään lisääntyvän. Etätyön roolin kasvaessa myös
ihmisten johtaminen korostuu. Tulevaisuuden mediaosaajalta tarvitaan sekä jämäkkää perustaitojen että myös spesifimpien, usein teknologioihin liittyvien taitojen osaamista. Kuitenkin
laajempien ilmiöiden hahmottaminen ja yritystoiminnan perusperiaatteiden osaaminen tulee
korostumaan jatkossa, kun työn luonne itsenäistyy.
Media-alan kansainvälisyys nousi teemana esille useissa haastatteluissa. Sekä koulutustarjoajien että asiantuntijoiden ryhmissä kansainvälisyyttä pidetään tärkeänä, ja koetaan, että kykyyn toimia kansainvälisesti tulisi panostaa. Englannin kielen merkityksen ei uskota vähenevän tulevaisuudessa. Eräässä ammattikorkeakoulussa englannin ja kielten opetusta ylipäänsä
on vähennetty, mutta englantia on vastaavasti integroitu muihin opintojaksoihin, esimerkiksi
opetuskielen kautta. Esimerkiksi C5 korostaa englannin kielen merkitystä painoalan työntekijöille, koska useat painokoneet toimivat englanniksi ja myös koulutukset järjestetään englanniksi. Myös painoalan termistön tunteminen niin suomeksi kuin englanniksikin on tärkeää.
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5.5.1. Tulevaisuus koulutustarjoajien näkökulmasta
Koulutustarjoajien vastuu tulevaisuuden suhteen on erilainen kuin yritysmaailman, sillä niiden
tulisi ideaalitilanteessa kyetä reagoimaan tulevaisuuden tarpeisiin jo ennen kuin yritykset edes
tunnistavat näihin uusiin tarpeisiin liittyviä heikkoja signaaleja. H19 nostaa esille mittaamiseen
ja data-aineistojen käsittelyyn liittyvät taidot media-alalla. Esimerkiksi Twitterin kautta saatavan datan tarkempi analyysi ja hyödyntäminen on mielenkiintoinen aihealue erityisesti toimituksellisessa ja sisällöntuotannollisessa työssä. Hän painottaa, että yritykset omaavat jo nyt
perusymmärryksen Twitterin antamasta datasta, mutta tulevaisuuden tarpeet tulevat yhä
enemmän liittymään laajemman kokonaiskäsityksen muodostamiseen. Tämän kautta myös
analytiikan suuremman kuvan ja kokonaisymmärryksen hankkiminen on keskeistä, mikä taas
vaatisi koulutukselta uudenlaisia sisältöjä.
[Alalla] ei haluta enää olla vain sen yhden platformin [alustan] lukujen varassa, jos
osaan katsoa Facebookista tämän [asian] tai nyt osaan katsoa Twitteristä tämän, vaan
halutaan rakentaa isompi kokonaiskuva siitä sosiaalisen maailman ja koko median
kentästä. - - [Alalla] halutaan mennä isompaan ja sitten myös sisällöntuotannossakin
tämmöiset, millä voidaan ikään kun koordinoida sitä, että postataan [julkaistaan] sisältöä eri kilkuttimiin. Eli ne osaamistarpeet sosiaalisessa mediassa syvenevät ja muuttuvat enemmän kokonaisuutta ja analytiikkaa syvemmin luotaaviksi. (H19)
Tulevaisuudessa myös faktantarkistus ja eettisyys ovat suuremmassa roolissa. H14:n mukaan
journalistin työssä ei enää riitä pelkkä kirjoitustaito, vaan viestinnän suorittaminen oikealla tavalla nousee yhä keskeisempään rooliin. Hän huomauttaakin, että digitaalisten viestintätaitojen merkityksen kasvaessa perinteistä kasvokkaista viestintää ei kuitenkaan tulisi unohtaa.
Toimittaja vaikuttaa ihmisiin huomaamattaankin, ja sosiaalisten taitojen opettamiseen ja
omaksumiseen tulisikin kiinnittää huomiota jo koulutuksen tasolla.
Journalismin yhteiskunnallisen merkityksen korostuessa journalistin on pystyttävä mukautumaan nopeasti esiin nouseviin uutistilanteisiin. H2 mainitsee, että yksittäisiin teknologisiin
seikkoihin keskittyminen tuntuu näpertelyltä. Hän toivoisi, että myös suuret yhteiskunnalliset
kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuus, olisivat media-alan koulutuksessa erityistarkastelussa. Kysymys on myös siitä, kuinka viestintä voi vaikuttaa näihin ilmiöihin. Osaltaan
näihin teemoihin liittyy myös toiminta äkillisissä kriisitilanteissa, kuten viime kuukausien globaalissa koronakriisissä. Nämä edellyttävät nopeaa reagointia ja ihmiset odottavat saavansa
oikeellista tietoa nopealla tahdilla.
Kriisijournalismin osaaminen ja kriisin kehystäminen ovat mielestäni tärkeitä taitoja, se
ei ole pelkkien kauhukuvien maalailua, mikä tuntuu olevan vähän se journalismin toimintaperiaate. Sehän hyötyy siitä. Ehkä meillekin voisi sellaista koulutusta tuoda - sovittelujournalismi on nimenomaan ollut [mukana], kun meillä on ollut hankkeita,
joissa sitä on kehitetty, mutta rakentava journalismi, mikä on se journalismin rooli näiden ratkaisujen tuomisessa. (H1)
H1 näkeekin, että kriisijournalismi voisi olla olennainen koulutuksen osa-alue tulevaisuudessa.
Kriisijournalismiin liittyy olennaisesti tiedon kontekstoiminen, eli millä tavalla ja millaisin mittarein vaikkapa pandemiaan liittyviä kuolemia tulisi käsitellä. Kriiseihin liittyvät uutistilanteet ovat
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usein odottamattomia, eikä kaikkeen ole mahdollista varautua koulutuksen tasolla. Haastateltava pohtii myös sitä, että vaikka ajankohtaisista aiheista kirjoitetaan laajasti, eivät taustalla
vaikuttavat suuremmat ilmiöt aina saa ansaitsemaansa mediahuomiota. Mediassa on kirjoitettu paljon esimerkiksi koronan aiheuttamista kuolemista, mutta muita, jopa enemmän kuolemia aiheuttavia virustauteja ei ole käsitelty laajasti.
H14 puolestaan toteaa, että yhteys ihmisen ja koneen välillä tulee syvenemään entisestään
tulevaisuudessa. Esimerkiksi viestinnän alaa tarkasteltaessa ihmisten välinen viestintä on kiinnostava tutkimuskohde, mutta myös koneiden välinen viestintä sekä ihmisen ja koneen välinen viestintä tulee kasvattamaan merkitystään. Digitaalisten välineiden kehittämiseen olisi tärkeää tuoda myös toimittajien ammatillista osaamista, jotta kehitystyöryhmät olisivat mahdollisimman monialaisia.
Kone ja kone -puoli [viestinnässä] menee ehkä sinne teknologian puolelle enemmän,
mutta meidän täytyy osata tarjota tämän tyyppisiin tilanteisiin omaa ammatillista osaamista ja olla mukana monitieteisissä ryhmissä. Ammatit ovat enemmän semmoista,
että pitää olla monenlaista osaamista ja vaikkei itse osaa, niin pitää olla ymmärrystä ja
tuoda se oma osaamisensa siihen uuteen ympäristöön, ja käydä dialogia, mahdollistaa
ja nähdä asioiden takana olevia asioita. - - Minä puhun tämmöisistä metatason jutuista,
että näkee erilaisten ilmiöiden taustat ja tiettyjen teknologisten apit [applikaatiot] ja
vempaimet siten, että mitä niillä voidaan tehdä ja mitä niillä ei voida tehdä ja miten niitä
voisi kehittää. (H14)
Haastateltavat painottivat myös käyttäjäymmärryksen yhä kasvavaa merkitystä tulevaisuudessa. Vaikka uusia teknologioita tuleekin tarjolle ja niitä otetaan laajalti käyttöön, alan kehityksen ei tulisi tapahtua teknologia edellä, vaan ensisijaisesti inhimilliset tarpeet huomioiden.
Esimerkiksi AR- ja VR-teknologioiden käyttöliittymät ovat tärkeässä roolissa niiden yleistymisessä. Esimerkiksi H7 toteaa, että käyttöliittymäsuunnittelua ja käytettävyyskysymyksiä tarkastellaan jo nyt opinnoissa, mutta lisäpanostukset eivät olisi pahitteeksi.
Viestinnän kentällä tulevaisuuden osaamistarpeet liittyvät sekä teknisiin taitoihin että itsensä
johtamiseen.
Viestinnän mittaaminen ja analytiikka, laskennallisiin menetelmiin liittyvä osaaminen,
tekoäly ja algoritmit, asioiden ajattelu sekä määrällisten että laadullisten menetelmien
yhteishallinta ovat osaamisalueita, jotka nähdään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa
tärkeiksi. Oppimisen taito, itsensä johtaminen, aikatauluttaminen ja projektinhallinta
korostuvat myös. Sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot, luku- ja kirjoitustaito sekä visuaalisuuden hallinta ovat aina trendikkäitä. (H26)
Haastateltava peräänkuuluttaa myös media- ja viestintäalan “ajassa kiinni pysymisen” periaatetta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että alan työtehtävät ovat yleensä käytännönläheisiä ja vaativat
tiettyjen osaamiskokonaisuuksien hyvää hallintaa.
Tällaista osaamista on toki mahdollista hankkia joko yliopistokoulutuksen aikana, vasta
työelämässä, tai jopa harrastustoiminnan kautta. Tämä pätee niin journalistiseen kirjoittamiseen, kuvankäsittelyyn kuin vaikkapa koodaukseenkin. Yliopistokoulutuksen
tavoitteena on varmasti tulevaisuudessakin tietynlaisen yleissivistyksen ja oppimisen
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taitojen opettaminen sekä sellaisen osaamispohjan tarjoaminen, joka antaa valmistuvalle maisterille hyvät mahdollisuudet itse kehittää ja syventää omaa osaamistaan työelämän tarpeet huomioiden. (H26)
Lähitulevaisuudessa, noin seuraavan kolmen vuoden aikana, painoalalla tulevat entistä enemmän korostumaan erilaiset spesifit teknologiset valmiudet. Erityisillä spesifeillä valmiuksilla
tarkoitetaan painoalalle ominaisia ohjelmia, ohjelmistoja sekä tietokoneita. Erityisesti painoalalla on kuitenkin kiinnitettävä riittävää huomiota laaja-alaiseen teknologiseen osaamiseen
eikä pelkästään ohjelmistojen ymmärtämiseen. Nykyaikaisten laitteiden käyttö on helposti
opittavissa, joten vaikkapa painotuotanto on mahdollista aloittaa nopeasti. Ongelmatilanteessa teknologinen ymmärrys kuitenkin korostuu.
Tarvitaan edelleen sellaisia [työntekijöitä], jotka ymmärtävät enemmän itse sitä konetta
ja koneen rakennetta sekä koneen säätöjä. Tuotannossa voi aina tapahtua jotain odottamatonta, jolloin on älyttömän tärkeää, että siellä olisi ammattitaitoinen kaveri, joka
ymmärtää painaessaan koneen nappuloita ohjauspöydässä, mitä siellä laitteessa tapahtuu. Kone- ja laitetuntemus on vähän jäänyt pois. Se johtuu osittain siitä, että tänä
päivänä kaikki laitteet on koteloitu ja ne ovat työturvallisia käyttää, ja ne ovat niin suljettuja, ettei sinne sisälle oikeastaan näe. (H10)
Seuraavien 5–10 vuoden aikana tulee koulutuksessa kiinnittää huomio uusien ohjelmistojen
ymmärtämiseen ja valintaan. Perinteisellä painoalalla tarvittavat tekniset laitteet ovat usein
vuosikymmenien investointeja. Vaikka itse laitteita ei kovin tiheästi uudistetakaan, niiden ohjelmistot kuitenkin päivittyvät. Modernilla painoalalla painon laitteistot ovat yksinkertaisempia
ja edullisempia, joten vaihtuvuus niissä tulee olemaan suurempaa.
Kalliiden laitehankintojen vuoksi perinteisellä painoalalla mahdollistavat teknologiat ja toiminnallisuudet tulevat olemaan uuden haasteen edessä tulevaisuudessa.
Tekniikan hankkiminen ja ylläpitäminen koulutusyrityksillä on raskas taakka, kun niitä
tarvitaan koulutustilanteessa, mutta tällaisten laitteiden hankkiminen koulutusyrityksille
ei ole välttämättä halpaa touhua. - - Joskus on puhuttu, että koulutusyritykset hankkisivat yhteisen koulutustilan, mutta se ei ole onnistunut. Me käytetään [laitteita] jonkin
verran yhteistyössä yritysten kanssa. - - Se on asia, millä on suuri merkitys varsinkin
nyt, kun opiskelijamäärät painopuolella ovat tippuneet. Ennen esimerkiksi vuokrattiin
koneita ja laitteita, jolloin se oli kannattavaa, koska oli opiskelijoita, mutta nyt kun ei ole
opiskelijoita, ei ole enää resursseja vuokrata ja lainata koneita. (H10)
Painoalalla tuleekin kiinnittää huomiota siihen, miten kalliit laitehankinnat voidaan turvata kaikille perinteisen painoalan koulutustarjoajille laadukkaan opetuksen säilyttämiseksi myös tulevaisuudessa. Perinteiden painoalan investoinnit ovat kertaluokaltaan merkittävämpiä kuin
uudemmat ratkaisut kuten 3D-tulostaminen ja laserpainaminen. H10 toteaa, että perinteisen
painoalan koulutusta ei välttämättä enää tarjota tulevaisuudessa yksityisten toimijoiden toimesta, koska laitteet ovat kalliita ja opiskelijoita on vähän.
Ei ole mitään järkeä [ylläpitää koulutusta]. Jossain vaiheessa yritysjohto tekee päätöksen ja satsaa siihen, missä on kysyntää. [Painoalan koulutuksen jatkuminen] on myös
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kiinni näistä yrityksistä, jos ne tilaavat koulutusta, niin ne samalla ylläpitävät näitä koulutuspaikkoja. - - Kustannukset ovat sen verran suuria, että kun tuollaisia alkaa järjestämään ja painotöitä painamaan, pitäisi olla opiskelijoita. (H10)
Media-alan koulutustarjonnassa onkin tulevaisuudessa nähtävä erityisesti painoalan tyyppisten perinteisten osatoimialojen jatkuva merkitys. Vaikka digitaalisten sisältöjen määrä kasvaa
jatkuvasti, eivät perinteiset painotuotteet ole tulevaisuudessakaan poistumassa kokonaan.
Näin ollen ammattitaitoisten osaajien kouluttaminen on edelleen keskeistä ja koulutusta on
toisaalta kehitettävä antamaan mahdollisimman hyvät valmiudet erilaisten painokoneiden
sekä -ohjelmistojen kanssa toimimiseen, jotta oppilaitoksissa hankittu osaaminen olisi hyödynnettävissä mahdollisimman monessa eri työympäristössä. Painoalalla voidaan keskittyä
perinteisen osaamisen ohella myös investointikustannuksiltaan edullisempiin teknologioihin,
kuten aiemmin mainittuun 3D-tulostamiseen, jotta osaajilla olisi valmius toimia monipuolisissa
ympäristöissä.
H29 korostaa, että media-alan työnantajien tulisi tarjota tukea jatkuvan oppimisen prosessiin.
Hän pohjaa tietonsa työnantajien kanssa käytyihin keskusteluihin. Erityisesti tällainen oppiminen tulee haastateltavan mukaan kasvattamaan merkitystään tulevaisuudessa.
Enemmän korostuu siellä [työnantajien näkemyksissä] työelämätaidot ja ylipäätään
uudistumiskyky, resilienssi, oppimaan oppiminen, poisoppiminen ja ketterä oppiminen.
[Ketterä oppiminen] on esimerkiksi mind-settinä sellainen, että ihmisiä pitää tukea siihen, että hei ei se oppiminen ole enää sitä, että helposti organisaatioissa edelleen
ajatellaan, jos puhutaan henkilöstön kehittämisestä, että koulutus on yhtä kuin koulutusohjelma. Ei herranjumala, jos me ajateltaisiin, että ihmiset kehittyvät vain sitä kautta,
sehän on todella kapea [näkemys]. Kyllä niitäkin [koulutusohjelmia] tarvitaan, mutta
meidän pitää tukea ihmisiä siinä motivaatiossa uudistua ja keinoissa uudistumiseen.
(H29)
Haastateltavan esittämä ajatus jatkuvasta koulutuksesta – eli elinikäisestä oppimisesta – on
tärkeä, muttei sinällään uusi. Tulevaisuuden muuttuvan työelämän myötä media-alan osaajille
tulee tarjota yhä enemmän täydennyskoulutusmahdollisuuksia, jotka ovat lyhytmuotoisempia
kuin perinteiset laajat tutkintokoulutusohjelmat, mutta joissa omia taitoja voidaan päivittää nopeasti vastaamaan ajassa kehittyviä tarpeita.
5.5.2. Tulevaisuus asiantuntijoiden näkökulmasta
Asiantuntijoiden näkemykset vaikuttavat olevan hyvin samanlaisia kuin koulutustarjoajienkin:
kovin selkeitä tarkkoja osaamisaluevaatimuksia on vaikea ennustaa tulevaisuuteen, vaan
enemmänkin painotetaan yleisiä taitoja, esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja. Myös perusteltu päätöksentekokyky on olennaista.
Kyllähän tämän päivän kompleksisessa maailmassa taito analysoida tietoa on hirveän
tärkeää. Mutulla tehdyt isot päätökset ovat kalliita. Monesti itse rekrytoidessa katson,
onko [hakijalla] kyky hahmottaa kokonaisuus, ensinnäkin syy-yhteydet ja vähän pidemmällä perspektiivillä, ja onko kyky tehdä analyysiä sitä mitä näkee ja kuulee. (H11)
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H11 korostaa myös kykyä ymmärtää asioita: kaikkien ei tarvitse olla koodaukseen kykeneviä,
mutta tulevaisuudessa uudenlaisten projektien ja ilmiöiden kehittäminen vaatii hyvää kokonaisymmärrystä. Esimerkiksi jonkin uuden, tekoälypohjaisen mediapalvelun perustamiseksi
vaaditaan monialaista osaamista, kuten ideointia, teknologiaymmärrystä ja kaupallista osaamista.
Osalla yrityselämän edustajista on selkeä huoli siitä, etteivät koulutustarjoajat osaa tai halua
reagoida muuttuviin yrityselämän tarpeisiin riittävän nopeasti. Yleisesti kuitenkin todetaan, että
edellä mainitut perusperiaatteet, kuten ongelmaratkaisukyky ja ryhmätyötaidot, ovat tässäkin
tärkeässä roolissa.
[Koulutustarjoajat] eivät ehkä suoraan [pysty tarjoamaan taitoja], mutta valmistavaa
kokonaisuuksien suunnittelua. Ihmiset pysyvät samanlaisina. Ihmisten kanssa toimimisen tavat ja miten työskennellään tiimissä, tällaisia yleisskillsejä tarvitaan. Teknologioista en osaa sanoa, mitä käytetään 10 vuoden päästä. Jos opettelee koodaamaan
ja tekemään 3D-tuotantoa, en usko, että nämä totaalisesti muuttuvat, vaan perusperiaatteet pysyvät samana. (H17)
C1 uskoo, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut kykenevät tulevaisuudessa tarjoamaan toimitukselliseen työhön tarvittavaa osaamista riittävän aikaisin. Hän kuitenkin korostaa edelleen
mobiiliosaamisen merkitystä tulevaisuuden koulutuksessa. Haastateltavan mukaan tällä hetkellä annetaan riittävästi osaamista ammattitaitoiseen editoimiseen ja digitaaliseen kuvaamiseen, mutta mobiilipuolen koulutusta ei anneta riittävästi. Mobiilityökaluihin liittyvän koulutuksen pitäisi tarjota osaamista mobiilikameralla kuvaamiseen ja videoimiseen, suoraan juttukeikalla editoimiseen ja materiaalin lähettämiseen. Mobiilijournalismiin pitäisi panostaa runsaasti media-alan toimituksellisen työn koulutuslaitoksissa. Haastateltava pitääkin tulevaisuuden mallina digitaalista moniosaamista, jossa olennaisimpana osana ovat juuri taidot käyttää
mobiililaitteita.
H8 arvioi myös, että lyhyellä aikavälillä tulevaisuudessa erityisesti toimituksellisessa ympäristössä tulee korostumaan digitaalinen moniosaaminen. Digitaalisella moniosaamisella hän viittaa mobiilityövälineiden, kuvaamisen, videoimisen, materiaalin jakamisen, editoimisen ja erilaisten sisältöalustojen laaja-alaista hallintaa. 5–10 vuoden aikavälillä digitaalinen moniosaaminen alkaakin olla jo enemmänkin itsestäänselvyys tai perustaito, eikä enää erillinen, spesifi
osaamisalue. H3 uskoo automaation lisääntyvän myös toimituksellisessa ympäristössä seuraavien 5–10 vuoden aikana.
Uskon kaiken automaatioon ja kaiken reaaliaikasuuteen. Kun ajat autoa, sinulle tulee
siihen automaattisesti livestream päälle, kun lähistöllä on kolari tai asuinalueellasi on
tulipalo tai mitä tahansa muuta, kuten junat ovat myöhässä tai seuraamasi tv-esiintyjä
tai Netflix-esiintyjä on kuollut tai jotain sellaista, se kaikki tapahtuu niissä samoissa
ympäristöissä, mitä sinä teet. (H3)
H3:n näkemyksen mukaan myös toimituksellinen työ tulee kokemaan merkittävän muutoksen,
kun uutistuotannot ovat yhä nopeampia ja reaaliaikaisempia. C1:n näkemys mobiilityöskentelyosaamisen opettamisen lisäämisestä alan koulutuslaitoksissa tukee H3:n näkemystä kaiken
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uutisoinnin reaaliaikaisuudesta. Kun uutismedian tulee vastata reaaliaikaisesti uutistapahtumiin, tulee toimituksellisen työn tekijöiden hallita riittävät taidot tällaiseen nopean materiaalin
itsenäiseen tuottamiseen.
Perinteisellä painoalalla korostuu lähitulevaisuudessa, noin seuraavina kolmena vuotena, erityisesti liiketaloudellinen ajattelu. C5:n mukaan tähän on syynä se, että tulevaisuudessa painon automaatio viedään yhä pidemmälle, jolloin painajien keskuudessa korostuu talouden ja
liiketoiminnan ymmärtäminen – miten painajan omat valinnat vaikuttavat lopulta koko yrityksen
tulokseen. Uusien ideoiden ja innovaatioiden tulee lähteä alhaalta, esimerkiksi miten omassa
työssä voidaan vähentää vaikkapa paperin käyttöä tai musteen määrää.
Sama haastateltava toteaa, että seuraavien 5–10 vuoden aikana myös talousosaaminen käytännön työn tekijöillä tulee korostumaan entisestään, koska jokaisen työntekijän toiminnalla
on yhä suurempi vaikutus yrityksen toimintaan ja tulokseen. Lisäksi uusina osaamisalueina
voidaan nähdä automaation kunnossapitoon liittyvä osaaminen, koska nykyinen konekanta
tulee vanhentumaan.
Yritysten tulee ottaa yhä aktiivisempi rooli oman spesifin toimialan tulevaisuuden ennakoinnissa tai jopa muutospolkujen luomisessa oman innovoinnin kautta. Kustannusalaa edustavan
H24:n mukaan hänen edustamassaan yrityksessä koko henkilöstö on osallistunut yritykselle
räätälöityyn ennakoivaan tulevaisuuskoulutukseen. Mukana on ollut ulkopuolinen taho, joka
on auttanut tulevaisuustutkimuksessa. Työ toteutetaan yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja
workshopeissa, joissa jokaisesta työntekijästä on pyritty rakentamaan oman työnkuvansa ”futuristeja”. Tulevaisuustyöllä yritykset ja organisaatiot pystyvät vastaamaan muutostrendeihin
yhä nopeammin ja oikeellisemmin.
Eihän kukaan tiedä edes kolmen vuoden päähän tai viiden vuoden päähän, mitä ne
isot muutokset tarkalleen ovat, mutta meillä on hyvä olla tämmöisiä aihioita ja skenaarioita, jotka tarttuvat ihmisiin, että tähän suuntaan se [ala] on menossa. - - Reagointinopeus ja -valmius on paljon parempi, kun tätä on etukäteen mietitty. - - Monesti se
paras asiantuntija saattaa olla se työntekijä, niin me on pyritty tämä tuomaan nyt vahvasti, että jokainen saisi oman mielipiteen, mihin minun työni on muuttumassa. (H24)
Tulevaisuuteen valmistautumisen lisäksi tulevaisuustyötä tekemällä voidaan huomata uusia,
parempia toimintatapoja ja -käytäntöjä, joilla voi olla merkitystä tämänhetkisen työn kehittämisessä.
Mediamyynnin osalta lähitulevaisuuden, eli noin seuraavan kolmen vuoden aikana, tärkeiksi
taidoiksi nähdään digitaalinen osaaminen ja liiketoimintaymmärtäminen yleisesti. C4 näkee,
että myynnin osalta koulutuslaitokset eivät tarjoa suoranaisesti valmiuksia digitaaliseen liiketoimintaan tai digitaaliseen myyntiin.
Kaiken maailman digikoulutuksia on paljon, mutta se että olisi enemmän sitä digitaalista liiketoimintaa tai [digitaaliseen] myyntiin peilaten, mielestäni sitä on aika vähän.
(C4)
Seuraavien 5–10 vuoden aikana myynnin perusasiat eivät muutu oleellisesti. C4 näkee, että
perusasioiden painoarvo kasvaa entisestään.
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Tullaan menemään vielä pidemmälle myynnin [perusasioihin], jos osaaminen, asenne
ja tekeminen ei ole myyjällä kunnolla, myyjä ei pääse edes keskustelemaan [asiakkaan
kanssa]. Koko ajan ostajat ovat kiireisempiä, heitä ei meinaa saada kiinni ja puheille
pääseminen on koko ajan vaikeampaa ja kumppanuuksien rakentaminen on haastavampaa. Ne perusasiat korostuvat. (C4)
Haastateltavan mukaan Yhdysvalloissa myyntiin, myyntiosaamiseen ja myynnin arvostamiseen on panostettu korkeakoulujen osalta viime vuosina. Hän uskoo, että vastaavaa kehitystä
tullaan näkemään myös tulevaisuudessa.
Pienillä stepeillä on menty. Ei meillä kymmenen vuotta sitten ollut yhtään myynnin professoria Suomessa ja nyt niitä on kaksi. Kyllä se [myynnin koulutus] siitä pikkuhiljaa
kehittyy. Tämä on itse asiassa elinehto. Jos myyntiosaaminen ei kasva Suomessa,
Suomen BKT ja ylipäätänsä vienti ei kasva. (C4)
C10 näkee, että monimediaisessa työssä, jossa työskennellään äänen, liikkuvan kuvan, stillkuvan, digitaalisten alustojen ja tekstien parissa, korostuu spesifi osaaminen yleisosaamisen
rinnalla. Spesifillä osaamisella haastateltava tarkoittaa tiettyyn osaamisalueeseen erikoistumista. Tällainen osaamisalue voi olla esimerkiksi tekstintuotanto, kuvankäsittely tai videokuvausosaaminen.
Kymmenen vuotta sitten piti osata kaikkea: kuvasit ja leikkasit videon, äänitit, nauhoitit
äänet ja otit valokuvat ja kirjotit jutun. Se meni vähän multitaskaamiseksi [monimediatyöskentelyksi]. Nyt on enemmän se, että osaa kaikki nuo [taidot] ja hahmottaa, mistä
on kyse, mutta että olisit johonkin niistä erikoistunut. - - Kaikki [työntekijät] pystyvät
tekemään [tarvittavat työt], mutta jollain on se päävastuu [ja -osaaminen]. - - Sitten siitä
tulee nopeampi ja parempi tekemään yhtä asiaa, mutta samalla tekee niitä muitakin
asioita ettei ne unohdu. (C10)
Media-alan osaajan on hyvä aluksi erikoistua tiettyyn osaamisalueeseen, jotta hän voi erottua
massasta omaksi edukseen. Laaja-alainen taitojen hallinta on tärkeää, mutta haastateltavan
kokemuksen perusteella työ on nykyisin yhä fokusoituneempaa pääsääntöisesti tiettyyn tehtävään, erityisesti uran alkuvaiheessa.
Useissa asiantuntijahaastatteluissa nousee huoli tulevaisuuden mediaosaajien äidinkielen taidoista. Esimerkiksi asiantuntijaedustaja C10 näkee, että äidinkielen ja oikeinkirjoituksen osaaminen on huolestuttavalla tasolla osalla koulusta media-alalle tulevilla tekijöillä.
Monet nuoret eivät käytä perinteistä mediaa, vaan ne pyörivät somessa [sosiaalisessa
mediassa]. Siellä on oma tyylinsä kirjoittaa suomea, välimerkkejä ja kaikkea. Se voi
tulla haasteeksi ja siinä voisi olla panostamisen varaa. (C10)
Toimituksellista työtä edustavan H3:n mukaan media-alalle tulevien toimittajien kirjoittamisen
taidot sekä eri tekstilajien että oikeinkirjoituksen suhteen ovat heikentyneet, vaikka mobiilityöskentelyn ja sosiaalisen median osaaminen on entistä vahvempaa.
Kirjottaminen myös [korostuu], siinä ei anneta anteeksi jos ei osaa kirjoittaa tai ei kykene ilmaisemaan itseään kuvan kanssa. - - Ei [myöskään] ymmärretä erilaisia juttumuotoja. Printtimaailma vaati erilaisia juttutyyppejä, oli kolumneja, oli selkeitä mittaan
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tehtyjä uutisia, merkkimäärällisiä uutisia. Ihmiset oppivat tekemään [uutiset] mittaan.
[Oli] tietyn tyyppisiä juttuja ja ymmärsivät otsikon ja ingressin, ymmärsivät jutturakenteen. Mielestäni se kirjoitustaito on heikompaa. Oikeinkirjoituskyky on heikompaa. (H3)
Tämän voi tulkita johtuvan millenniaalisukupolven käytöksestä: viestintä tapahtuu nykyään pitkälti lyhyiden pikaviestien avulla, jolloin oikeinkirjoitus herkästi jää pienempään rooliin. Toisaalta monet työelämässä tarvittavat taidot hioutuvat jo vapaa-ajan mobiililaitteiden käytön
myötä: kuvaaminen ja esiintyminen ilmenevät esimerkiksi suositun TikTok-sovelluksen kautta.
Media-alan oppilaitosten on panostettava suomen kieleen kaikilla koulutusasteilla, jotta kyvyt
tekstinymmärtämiseen ja sen laadukkaaseen tuottamiseen voidaan säilyttää myös tulevaisuudessa.
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6. Yrityscaset
Tutkimuksen tapausosiossa konkretisoidaan löydöksiä esittelemällä kuusi media-alan toimijaa, joiden uuden innovaatioihin on perehdytty tarkemmin syvempien ja yksityiskohtaisten
haastatteluiden avulla. Tarkasteltavat yritykset on valittu laajalla skaalalla media-alalta niiden
viimeaikaisen innovatiivisen toiminnan tai uutta ja modernia osaamista korostavien ratkaisujen
vuoksi. Tavoitteenamme oli kerätä näiden yritysten kokemuksia siitä, kuinka työntekijöitä rekrytoitiin uuteen toimintoon, miten heitä koulutettiin innovatiivisuuteen, oliko työntekijöiden
osaamisen taso nykypäivän haasteita vastaava ja millaisia suunnitelmia jatkokoulutukselle on
tehty. Erityisesti olimme kiinnostuneita selvittämään, millaista osaamista tehtävät vaativat tulevaisuudessa ja miten case-yritykset aikovat järjestää henkilöstön kouluttamisen tulevaisuudessa vastaamaan näitä osaamistarpeita.
Bauer Median Audio Branding -osasto edustaa rohkeaa ja uutta kokeilua media-alalla radio- ja äänityössä. Bauerilla medialiiketoimintaan on lähdetty hakemaan uusia osa-alueita
mainostoimistoille tyypillisestä audio branding- eli äänibrändäyspalvelusta. Äänibrändäyksellä
pyritään tukemaan brändimielikuvaa äänen avulla ja näin vahvistamaan asiakkaan tunnesidettä brändiin. Äänibrändäyksen tavoitteena on tehdä brändin omasta äänestä oleellinen
osa brändi-identiteettiä visuaalisten elementtien lisäksi.
Tulevaisuuden osaamistarpeet äänibrändäyksen osalta liittyvät liiketoimintaosaamisen sekä
luovan alan ja musiikin yhdistämiseen. Myös tekniselle osaamiselle nähdään yhä enemmän
tarvetta, jotta teknologiaa voidaan hyödyntää laajemmin esimerkiksi reaaliaikaisen ja interaktiivisen äänimaiseman suunnittelussa.
Bauer Median omistaa Bauer Media Group. Suomen Bauer Median liikevaihto oli vuonna 2019
noin 39 miljoonaa euroa. Suomen Bauer Mediassa työskentelee noin 135 työntekijää, joista
kaksi äänibrändäyksen parissa kokopäiväisesti.
Kaleva Median painotalo edustaa hyvin perinteisen media-alan osa-alueen, sanomalehtipainon, uudistumista nykyajan tarpeita ja vaatimuksia vastaavaksi. Kaleva Media uusi painotalonsa 2010-luvun alussa ja tuotantoautomaation määrää lisättiin huimasti. Automaation lisääminen on tarkoittanut kustannustehokkuutta sekä uuden teknologian ja toimintamallin opettelemista. Lähes kaikki painotalon nykyiset työntekijät työskentelivät myös edellisessä painotalossa. Heidät koulutettiin uusiin tehtäviin yrityksen ja painokoneiden valmistajien puolesta.
Tulevaisuuden osaamistarpeet perinteisen painamisen osalta liittyvät liiketoimintaosaamisen
ymmärtämiseen, jotta esimerkiksi raaka-aineita voidaan käyttää yhä tehokkaammin. Myös automaation ja tekniikan kehityksen ymmärtäminen on tärkeää. Moniosaamista korostettiin erityisesti – saman työntekijän tulisi voida hoitaa useita erilaisia tehtäviä painotalossa niin tuotannossa kuin pakkaamossakin. Painotalossa korostuu myös sähkötyön ammattilaisten osaaminen, jotta yhä enemmän automatisoituvien laitteiden kanssa voidaan toimia luotettavasti.
Kaleva Median painotalo on Kaleva Media Oy:n sanomalehtipainotuotannon yksikkö. Kaleva
Media Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 69,2 miljoonaa euroa. Kaleva Mediassa työskentelee
900 työntekijää, joista Kaleva Median painotalossa 26 henkilöä.
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MTV Uutiset Live edustaa rohkeaa journalistista innovaatiota, jossa monimediainen toimija
on lähtenyt hakemaan uutta liiketoimintaa voimakkaammilla digitaalisilla panostuksilla. Live
on vuonna 2018 käynnistynyt täysin digitaalinen uutiskanava, jossa esitetään liikkuvaan kuvaan pohjautuvia uutislähetyksiä ympäri vuorokauden.
Tulevaisuuden osaamistarpeet toimituksellisen työn osalta liittyvät perinteisen ja uuden median toimintalogiikoiden ja niiden yhteensovittamisen ymmärtämiseen, teknisen osaamisen
laaja-alaiseen hallintaan, analyyttisiin valmiuksiin sekä perinteiseen uteliaisuuteen ja hyvien
uutisaiheiden löytämiseen.
MTV Uutiset on MTV Oy:n uutistuotannon yksikkö. MTV Oy:n omistaa Telia Finland Oyj. MTV
Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 187,2 miljoonaa euroa. MTV Oy:ssä työskentelee 345 työntekijää, joista MTV Uutisissa 130 henkilöä.
Nordkapp on strateginen design-toimisto, joka on perustettu vuonna 2007. Palvelutarjonta
keskittyy asiakaskokemusosaamiseen, tulevaisuustyöhön ja palvelumuotoiluosaamiseen. Yrityksen palveluita hyödynnetään esimerkiksi asiakkaiden strategian jalkauttamiseen tarvittavien käytännön keinojen löytämisessä.
Nordkappin tulevaisuuden tarpeet keskittyvät tulevaisuudessa yhä enemmän strategiatyöhön,
jossa pohditaan, mitä yrityksissä tulisi tehdä ennen tuotannon, kuten käyttöliittymäsuunnittelun, aloittamista. Perustaitojakaan, esimerkiksi tarinankerrontaa ja värioppia, ei ole syytä
unohtaa visuaalisella alalla toimittaessa. Liiketoiminnallinen osaaminen on myös tärkeää.
Esille nousi myös mielenkiintoinen teema koneen hyödyntämisestä apuvälineenä visuaalisessa työssä. Yrityksessä on jo käytetty muotoiluprosessien luovana työkaluna tekoälyä,
jonka myötä ihmisajatteluun on saatu lisää tarkasteluakseleita.
Nordkapp Creative Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 3,7 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 26 henkilöä.
Nelonen Median Supla+ edustaa ääni- ja kustannusalan muovautumista kohti digitaalisia ratkaisuja ja alustoja. Supla+-palvelu on keväällä 2020 lanseerattu äänikirjapalvelu, joka on osa
radio-ohjelmia ja podcasteja tarjoavaa Supla-palvelua. Supla+ on toinen suomalainen äänikirjapalvelu Suomalainen Plus -palvelun lisäksi.
Tulevaisuuden osaamistarpeet uudistuvalla äänikustannuspuolella liittyvät moniosaamiseen,
jossa korostuvat niin sisällön tuottaminen perinteisiä kanavia pitkin verkkoon ja sosiaaliseen
mediaan kuin äänikirjan tuottaminen ja lukeminenkin. Myös palvelun takana olevien teknisten
osaajien osaamista tarvitaan, jotta palvelua voidaan tulevaisuudessa kehittää yhä paremmin
vastaamaan kuluttajien tarpeita, esimerkiksi palvelun mobiiliapplikaation kehittämisen muodossa.
Supla+ on osa Nelonen Mediaa. Nelonen Median omistaa Sanoma Media Finland Oy. Sanoma Media Finland Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 497,9 miljoonaa euroa. Sanoma Media
Finland Oy:n palveluksessa työskentelee 1610 työntekijää, joista Nelonen Mediassa yli 200
ihmistä ja Suplassa 5 henkilöä taustajoukkoineen myynnin, markkinoinnin, johdon ja tekniikan
parissa.
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Yle Newslab on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan kehitysosasto. Osaston toiminta perustuu
matalan kynnyksen kokeilevuuteen, minkä tuloksena on syntynyt esimerkiksi Voitto-uutisrobotti, joka osaa kirjoittaa uutisartikkeleita saamansa datan pohjalta. Newslab tulee tarvitsemaan jatkossa vielä vankempaa ideointikykyä ja intoa toteuttaa näitä organisaatiosta esiin
nousevia ideoita käytännössä. Rajojen kokeilu on myös journalismissa tärkeää ja mahdollistaa
nuorempienkin kuluttajien suosiossa pysymisen.
Yle Newslab on osa Yleisradiota. Yleisradion liikevaihto oli vuonna 2018 471,6 miljoonaa euroa. Yleisradiossa työskentelee 3203 työntekijää.

6.1. Bauer Media, Audio Branding
6.1.1. Bauer Median ja uuden toiminnan kuvaus
Audio Branding -osasto kuuluu Bauer Median Creative Studion alaisuuteen. Creative Studio
on osa Bauer Median mainosmyyntiä ja sen tehtävänä on perinteisen radiomainonnan lisäksi
rakentaa erilaisia luovia mainos- ja sisältöratkaisuja asiakkaille. Äänibrändäyksellä tähdätään
äänen suunnitelmalliseen ja johdonmukaiseen käyttöön siten, että se tukee brändimielikuvaa
ja vahvistaa asiakkaan tunnesidettä brändiin. Äänibrändäyksen tavoitteena on tehdä brändin
omasta äänestä oleellinen osa brändi-identiteettiä visuaalisten elementtien lisäksi. Bauer Median myyntijohtaja Sampsa Savolaisen mukaan äänibrändäyksen osa-alueita ovat muun muassa brändin puheääni, brändimusiikki, äänilogot, äänimaisemat, taustamusiikki ja puhelinpalvelun ääni.
Esimerkiksi jos VR:llä on olemassa visuaalinen logo, me mietitään asiakkaalle, miltä
VR kuulostaa puhelinpalvelussa, siellä junassa, mainonnassa eli kaikessa mahdollisessa. Tämän tyyppisiä projekteja me myydään asiakkaille. Myyntiosastomme vastaa
myynnistä, mutta nämä kaksi ihmistä [osaston työntekijät] osallistuvat myös myyntityöhön ja he toteuttavat käytännön toteutukset. (Sampsa Savolainen)
Bauerin Audio Branding -osasto perustettiin vuonna 2017 ja nykyisin osastolla työskentelee
kaksi äänibrändiasiantuntijaa. Savolaisen mukaan uusi osasto sai alkunsa, koska Bauer Media halusi tarjota kokonaisvaltaisempaa audiovisuaalista äänitarjontaa asiakkailleen.
Meidän iskulauseemme on, että haluamme maailman kuulostavan paremmalta. - - Jos
annamme tällaisen lupauksen, meillä pitää myös olla osaamista äänestä. Me lähdimme hakemaan tällaista uutta osaamista ja löydettiin ensin yksi ihminen, joka oli
audio brandingia tehnyt aiemmin. Hänet palkattiin ja lähettiin turuille ja toreille niin sanotusti paasaamaan tästä äänen merkityksestä. Viime vuonna huomattiin, että kysyntä
tälle on kasvanut ja palkattiin toinen työntekijä. (Sampsa Savolainen)
Savolaisen mukaan Bauer Media ei tarjonnut varsinaista koulutusta uusille osaajille, koska
nämä toivat taloon sellaista osaamista, jota talossa ei vielä ollut. Uusien työntekijöiden osalta
voitaisiin puhua hänen mielestään enemmänkin talon käytännöille perehdyttämisestä.
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Audio Branding -osaston johtaja Lauri Domnick kertoo, että äänibrändäystä tarjoaa Suomessa Bauer Median lisäksi muutama muukin toimija. Domnickin mukaan uuden liiketoiminnon strateginen tahtotila on olla audiobisneksen liiketoiminnan suunnannäyttäjä Suomessa.
Osasto pyrkii tekemään uusia asioita, innovaatioita ja ratkaisuja menestyksen takaamiseksi.
Myös teknologiaan panostetaan ja sen mahdollisuuksia arvioidaan tarkkaan. On tarpeellista
valmistautua esimerkiksi siihen, että seuraavien 5–10 vuoden aikana FM-taajuudella toimivia
radioita ei todennäköisesti enää kuluteta samaan tapaan kuin nyt, vaan kulutus siirtyy uusille
alustoille, kuten digitaalisille radioalustoille, Spotify-musiikkipalveluun ja muihin digitaalisiin
audiokanaviin.
Lähitulevaisuudessa, noin seuraavien kolmen vuoden aikana, uuden osaston yleisenä tahtotilana on äänibrändäyksen yleistyminen ja sen arvostuksen nostaminen samalle tasolle visuaalisen ajattelun kanssa. Lisäksi lähitulevaisuudessa äänibrändäysosasto haluaa pyrkiä mainostoimistomaiseen toimintamalliin, jossa asiakkaan tarpeita palvellaan projektiluontoisen toimintamallin sijaan jatkuvana yhteistyönä. Seuraavien 5–10 vuoden aikana tahtotilana on, että
audiota yhtenä osana brändiä pidettäisiin itsestään selvänä asiana ja painotuskohteena.
Äänibrändäykseen panostaminen on johtanut kaupalliseen menestykseen. Äänibrändäyksen
oletetaan olevan tuottoisa ja varteenotettava osa liiketoimintaa myös tulevaisuudessa, vaikka
mainosmyynti on edelleen Bauer Median suurin tulonlähde. Uuden osaston liikevaihto kasvoi
merkittävästi sen ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna 2018. Referenssiyrityksiä ovat
esimerkiksi Syöpäsairaala Docrates ja vakuutusyhtiö Elo, joiden äänimaisemat on päivitetty
Bauerin toimesta.

6.1.2. Osaamisen nykytila Audio Branding -osastolla
Äänibrändäykseen valmistavaa tyypillistä koulutusta tai tarjoavaa koulutustarjoajaa on Lauri
Domnickin mukaan vaikea määrittää, koska ala on suhteellisen tuore ja sillä työskentelevät
ihmiset omaavat erilaisia koulutus- ja urataustoja. Haastateltavan mukaan äänibrändäystä ei
varsinaisesti opeteta missään suomalaisessa koulutuslaitoksessa. Bauer Median äänibrändäysosastolla työharjoittelun tai laajemman opiskeluprojektin suorittavien opiskelijoiden koulutustausta on usein markkinoinnin ja muun kaupallisen alan parissa. Osaamisen näkökulmasta äänibrändäyksen parissa työskentelyyn tarvitaan laajaa ymmärrystä musiikista, liiketoiminnasta, markkinoinnista, mainonnasta ja brändäyksestä. Kaupallista työhistoriaa arvostetaan rekrytoinneissa. Psykologian opinnot tai muu siihen liittyvä osaaminen ovat myös hyödyllisiä, esimerkiksi sen ymmärtämisessä, miten tietynlainen musiikki vaikuttaa ihmisen tunnetiloihin ja käyttäytymiseen. Musiikillisella ymmärryksellä tarkoitetaan musiikkimaailman ymmärtämistä ja musiikkibusineksen omaksumista. Mikäli henkilöllä on vahva musiikkitausta soittamisen osalta, tulee hänellä olla ymmärrystä myös liiketoiminnasta ja myynnistä.
Pitää olla laaja ja hyvä ymmärrys musiikista, mutta ei sellaisessa välttämättä niinkään
taiteellisessa mielessä. Ei sinun tarvitse välttämättä edes osata soittaa mitään soitinta,
mutta nimenomaan [tulisi omata] kaupallinen näkökulma siihen, että on ymmärrys siitä,
mitä musiikilla voidaan tehdä ja millä tavalla se vaikuttaa [ihmisiin]. - - Vaikka meidän
toimintamme on sinänsä kivaa fiilistelyä musiikin ja äänen parissa, niin meidän ykkösprioriteettimme on kuitenkin se, että me pystytään tuottamaan lisäarvoa asiakkaan
brändille ja kassakoneeseen. Painotan aina sitä kaupallista ajattelua, semmoisella taiteilijasielutaustalla tässä harvemmin pärjää, koska sinun pitää pystyä perustelemaan
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asiakkaalle niitä lukuja ja sinun pitää pystyä mittaamaan niitä ja osoittamaan taiteellisen suorituksesi tuloksellisuus tavalla tai toisella, että miten se tulee vaikuttamaan sen
asiakkaan kassakoneeseen. (Lauri Domnick)
Domnick tiedostaa, että tällaisia osaajia on tarjolla hyvin vähän, jos ollenkaan. Tämän vuoksi
tulevaisuudessa rekrytoitaville uusille työntekijöille joudutaan todennäköisesti järjestämään
täydentävää koulutusta oman yrityksen puolesta.
Äänibrändäysosastolla koulutusta on järjestetty yrityksen puolesta riippuen uuden työntekijän
osaamistaustasta. Jos musiikillinen osaaminen on ollut vahvaa, työntekijälle on koulutettu liiketoiminnallisia ja myynnillisiä asioita. Jos puolestaan liiketoimintaosaaminen ja myynti ovat
olleet hallussa, osaamistarpeita on voinut ilmetä musiikillisella puolella. Uuden liiketoiminnon
kehittämisen myötä saatua tietoa ja osaamista on myös pyritty siirtämään Bauerin organisaation sisällä, kohdistuen erityisesti myyntiosastolle.
Koska äänibrändäys alana on myös maailmanlaajuisesti suhteellisen uusi, pyrkii Bauer Media
edistämään omaa osaamistaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Bauer ja Neurotieteiden
laitos ovat yhteistyössä aloittaneet laajan tutkimushankkeen, jossa selvitetään sitä, miten ääni
vaikuttaa ihmisiin tunnetasolla. Parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa tutkitaan 80 ihmisen käyttäytymistä fokusoiden siihen, miten erilainen musiikki vaikuttaa heihin. Yhden testattavan osalta testi kestää kaksi tuntia. Tutkimushanketta Aalto-yliopistolle ehdotettiin, koska
tutkimustietoa äänibrändäyksestä oli saatavilla niin vähän.
Tutkimuksessa mitataan esimerkiksi äänimaiseman vaikutuksia niin fysiologisesti kuin
psykologisesti, jotta saadaan ihmisiä rentoutettua äänimaisemalla ennen toimenpidettä. Siinä [tutkimuksessa] mitataan myös, miten mainonta vaikuttaa. Käyttääkö mainostaja omia audioelementtejään, kuten vaikkapa äänilogoja tai brändimusiikkia, käytetäänkö kampanjakohtaisesti aina vaihtelevaa musiikkia, käytetäänkö musiikkia ollenkaan mainonnassa? Lisäksi tutkitaan, minkälaisia eroja on esimerkiksi siinä, puhuuko
mainoksessa mies- tai naisspiikkaaja. Tutkimuksessa mitataan myös, millaisia eroja
tunnereaktioissa syntyy visuaalisen tai auditiivisen mainonnan välillä – siis, kun näet
mainoksen versus että kuulet sen tai että näet ja kuulet mainoksen. Lopussa me testataan [äänen vaikutusta] käyttäytymiseen, siellä on tuotepalkintopöytä, josta tutkimuksen jälkeen osallistuja saa valita mieleisensä tuotteen ja katsotaan, minkä tuotteen hän
sieltä valitsee – onko nähdyillä tai kuuluilla mainoksilla ollut jotain vaikutusta valintaan.
(Lauri Domnick)
Uusi liiketoimintaosasto on myös työllistänyt Aalto-yliopiston Sound in New Media -koulutusohjelman opiskelijoita erilaisissa asiakasprojekteissa. Osa projektien äänimaisemista tuotetaan opiskelijoiden toimesta ja heille maksetaan työstä ammattilaisen korvaus. Lisäksi Bauerin
henkilöstö on käynyt luennoimassa äänibrändäyksestä opiskelijoille. Haastateltava pitää yhteistyötä tärkeänä, jotta tietoisuus äänibrändäyksestä opiskelijoiden keskuudessa lisääntyisi.
Näen tämän molemmin puolin hirveän hyvänä asiana, että meillä on käytössämme
henkilöresurssia: siellä on opiskelijoita, joilla on käsiä, uusia ajatuksia tehdä asioita ja
toisaalta he saavat oikeaa työelämäkokemusta. Meillä he pääsevät oikeisiin asiakasprojekteihin ja tekemään ihan oikeasti maksettua työtä. Tämä on win-win-tilanne molemmin puolin. (Lauri Domnick)
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Bauer Media näkee, että yhteistyön avulla myös työnantajamielikuvaa voidaan parantaa. Tietoa äänibrändäyksestä myös jaetaan mielellään koulumaailmassa ja luennoille lähdetään mielellään puhujiksi pyydettäessä.

6.1.3. Osaamisen tulevaisuudennäkymät Audio Branding -osastolla
Sampsa Savolainen kertoo, että Bauer Median tarkoituksena on tulevaisuudessa jakaa yhä
enemmän tietoisuutta ja osaamista äänibrändäyksestä talon omille myyjille. Tällöin he voisivat
tehdä myyntityötä itsenäisemmin ja äänibrändäyksen asiantuntijat voisivat keskittyä enemmän
itse äänibrändäykseen. Tällä hetkellä suomalaiset oppilaitokset eivät Savolaisen mukaan tarjoa äänibrändäykseen liittyvää koulutusta. Toimeen palkattavat uudet työntekijät saavat tarvittaessa koulutuksensa nykyisiltä työntekijöiltä.
Domnick näkee äänibrändäyksen kouluttamisen olevan tärkeässä roolissa tulevaisuuden kannalta. Hänen mukaansa äänibrändäys pitäisi tuoda esille yhtenä brändäyksen osa-alueena
markkinointia ja brändäystä kouluttavissa koulutuslaitoksissa. Äänibrändäystä tulisi käsitellä
opinnoissa perustasoisesti ja lisäksi tarjota mahdollisuus jatko-opiskeluun niille, joita ala kiinnostaa enemmän.
Lähitulevaisuudessa, noin seuraavien kolmen vuoden aikana, äänibrändäyksen parissa tullaan todennäköisesti tarvitsemaan myös tekoälyä ja koodausta hallitsevia osaajia, jotta yhä
monipuolisempia projekteja voidaan toteuttaa. Seuraavien 5–10 vuoden aikana tekninen
osaaminen tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa. Domnick kertoo, että teknisen osaajan
tulee ymmärtää äänibrändääjien ”kieltä” ja pystyä kääntämään se niin sanotulle konekielelle.
Hänen mukaansa tämä vaativampi tekninen osaaminen hankitaan joko palkkaamalla taloon
uusia osaajia tai ostamalla palvelu ulkopuolelta.
Tässä tulee hirveästi uusia audioinnovaatioita koko ajan. Jos mietitään älypuhelimia,
niin kymmenen vuotta sitten meillä ei kenelläkään ollut taskussaan laitetta, jota voi
ohjata puheella. Nyt meillä kaikilla on sellainen, mitä mahdollisuuksia tämä [ääni] tuo
tullessaan, mitä mahdollisuuksia älykaiuttimet tuovat tullessaan. Teknologinen kehitys
tällä hetkellä varsinkin puheentunnistuksessa on niin valtavan nopeaa ja suurta, että
se tulee varmasti iskemään meihin tavalla tai toisella. Meidän pitää olla siellä myöskin
aallonharjalla. (Lauri Domnick)
Uudenlaista teknologiaa hyödynnetään äänityössä tälläkin hetkellä, esimerkiksi liiketilassa
soivaa äänimaisema on mahdollista saada mukautumaan ulkoisiin tekijöihin, kuten vallitsevaan säätilaan.
Seuraava askel on se, että meillä on asiakkaan liiketiloissa äänimaisemasoitin, joka
pystyy lukemaan dataa siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Laitteelle pystytään syöttämään
esimerkiksi tietoa, kuinka paljon asiakkaita on tällä hetkellä myymälässä sisällä, missä
päin myymälää he liikkuvat, mitä he ostavat, minkälainen sää ulkona on, onko asiakkaana enemmän miehiä tai naisia, nuoria tai vanhoja. Kone pystyy näiden ikään kuin
syötettyjen tietojen pohjalta muokkaamaan sitä äänimaisemaa optimoidumpaan suuntaan. Koska asiakas on erilaisella fiiliksellä, jos ulkona sataa vettä ja kauppa on ihan
täynnä, kuin että ulkona on 25 astetta aurinkoista ja kaupassa on kolme ihmistä. Olisi
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hienoa, jos pystyttäisiin ikään kuin koneohjatusti hoitamaan ääni myös siellä kaupassa
vastaamaan sitä ympärillä vallitsevaa mielentilaa. (Lauri Domnick)
Bauer Median yhteistyö koulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on hyvä esimerkki siitä, miten
Suomessa toimivat mediayhtiöt voivat olla mukana kehittämässä media-alan osaamista. Tulevaisuudessa teknologia tulee olemaan suuremmassa roolissa myös äänibrändäyksessä ja
äänen tuottamisessa, joten media-alan koulutuslaitosten on pystyttävä tarjoamaan entistä monipuolisempia osaajia alalle.
YHTEENVETO
Bauer Median Audio Branding -osasto on esimerkki medialiiketoimintaa lujittavasta uuden liiketoiminnallisen osa-alueen löytämisestä. Bauer Median tahtotila kehittää uudenlaista mediaalan osa-aluetta yhdessä alan koulutustarjoajien kanssa on rohkaiseva esimerkki elinkeinoelämän ja koulumaailman yhteistyöstä, jossa haetaan rohkeita ja uudenlaisia ratkaisuja.
Koulutusmaailman tulee pystyä tarjoamaan uudenlaisia osaajia media-alalle laajalla skaalalla.
Erityisesti liiketaloudellisen puolen oppilaitosten on kiinnitettävä huomiota siihen, että brändi
voidaan ymmärtää koulutuksessa laaja-alaisesti. Laajemmin media-alalla opiskelijoita on kannustettava innovatiivisempaan ja luovempaan työhön, jotta osaajille syntyy valmius toimia työelämässä niin rutiininomaisissa kuin luovissakin työtehtävissä.

6.2. MTV Uutiset Live
6.2.1. MTV Uutiset Liven ja uuden toimen kuvaus
MTV Uutiset Live (myöhemmin Live) on MTV Uutisten uusi digitaalinen uutiskanava, joka
käynnistettiin alkuvuodesta 2018. Liveä varten rekrytoitiin kymmenkunta uutta työntekijää. Liven tarkoituksena on tarjota uutissisältöjä digitaalisessa liikkuvan kuvan muodossa ympäri
vuorokauden. Jatkuva uutislähetys on katsottavissa MTVuutiset.fi-verkkosivulla, MTV-palvelussa ja C More -palvelussa. Suurissa uutistilanteissa Liven lähetyksiä on lähetetty myös
MTV3-kanavalla. Päivisin Liveen tuotetaan omia uutislähetyksiä, jotka käsittelevät aina yhtä
aihetta kerrallaan. Uutislähetykset koostuvat Liven uutisstudiossa tapahtuvasta juonnosta,
studiohaastatteluista sekä toimittajien talon ulkopuolelta tuottamista raporteista ja haastatteluista. Öisin Livessä pyöritetään pääosin päivän uusintoja. MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen kertoo, että Livessä nähdään monenlaisia sisältöjä ja uutiskäsitys palvelussa on laaja.
Livessä voidaan käsitellä suuria uutistapahtumia, taustoittavia uutisjuttuja sekä lifestyle- ja viihdesisältöjä. Liven lähetys voi kestää muutamasta minuutista pariin kymmeneen minuuttiin tai niin kauan kuin tarve vaatii. Liven lähetys voi olla esimerkiksi lyhyt
ensiuutinen suuresta uutistapahtumasta tai hallituksen pitkän tiedotustilaisuuden striimaaminen koronavirukseen liittyen. (Tomi Einonen)
Uuden uutispalvelun käyttöönoton taustalla on suomalaisten muuttunut uutiskulutus. Einosen
mukaan kysyntä digitaalisille uutiskanaville sekä liikkuvan kuvan sisällöille on viime vuosina
kasvanut. Erityisesti tällä hetkellä on kysyntää ajasta ja paikasta riippumattomalle liikkuvan
kuvan muotoiselle uutiskerronnalle, johon Live pyrkii osaltaan vastaamaan.
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Yrityksen strateginen tahtotila uuden uutispalvelun suhteen on tarjota kuluttajille uudenlaista
uutiskerrontaa ja sitä kautta lisätä mainonnasta saatavaa ansaintaa. Livessä on myös mainoksia, kuten tavallisella kaupallisella tv-kanavallakin. Einonen korostaa, että MTV Uutisten
työntekijöiden tehtävä on hankkia ja tuottaa Liveen laadukkaita sisältöjä. Liven ensimmäisen
toimintavuoden myötä voidaan selvästi nähdä, että uutispalvelulle on ollut selkeä kysyntä ja
palvelulle nähdään olevan kasvavaa tarvetta myös tulevaisuudessa. Palvelun kysyntä on ylittänyt MTV:n kaikki odotukset ja tuonut sitä kautta myös liiketaloudellista hyötyä.
Einonen näkee, että yrityskulttuurin näkökulmasta MTV:n ketteryydellä ja joustavuudella on
ollut suuri merkitys Liven kehittämisessä ja menestymisessä. MTV on innovatiivinen yritys ja
pystyy tekemään muutoksia nopeastikin. Lisäksi uusi uutispalvelu on sytyttänyt MTV:n väessä
innostusta.
Liven lanseeraus ei ollut silti ongelmatonta, sillä kyseessä on täysin uudenlainen palvelu, jollaista ei oltu aiemmin nähty Suomessa. Palvelun perustamisessa mukana ollut ja nykyään
MTV:llä videosisällöistä laajemminkin vastaava Jaakko Hietanen kuvaa palvelun kuitenkin
olleen tärkeä lanseeraus yritykselle. Livestä haluttiin uusi kärkituote, joka näkyisi MTV:n eri
palveluissa, kuten MTV Uutiset -sivustolla, mutta myös maksullisiin videosisältöihin keskittyvässä C More -palvelussa. Tomi Einosen mukaan uudenlaisen toiminnan parissa ilmenee
aina erilaisia lastentauteja ja kompastuskiviä. Tällaiset tilanteet liittyivät Liven osalta esimerkiksi digialustan vaatimaan tekniikkaan. Lisäksi työn organisointi ja työntekijöiden työnkuvat
tuli miettiä ja uudistaa todella tarkasti, jotta päällekkäiseltä työltä vältyttiin. Yksittäisenä haasteena oli mainoskatkojen rytmitys: perinteisessä TV-lähetyksessä mainokset tulevat kaikille
samaan aikaan ja saman mittaisina. Verkkomaailmassa mainoskatkot ovat eri mittaisia, joten
Liven käytännön toteutusta jouduttiin ajattelemaan pisimmän mahdollisen mainoksen kautta.
Liveä kehitetään jatkuvan kehitysprosessin kautta. Erehtyminen ja oppiminen ovat Einosen
mukaan merkittävässä roolissa palvelun kehittämisessä. Liven nähdään tulevaisuudessa
asettuvan ”vanhojen timanttien”, eli Seitsemän ja Kymmenen Uutisten rinnalle. Einosen mukaan digialustat ovat tulevaisuutta, ja MTV haluaa olla mukana luomassa ja kehittämässä digitaalisia uutisympäristöjä.

6.2.2. Osaamisen nykytila MTV Uutiset Livessä
Liveä varten MTV Uutisten suunnittelutiimi tutustui tarkasti ruotsalaisen TV 4 -uutisyhtiön vastikään toteuttamaan vastaavanlaiseen live-uutiskanavaan. TV 4 Play -kanavasta oli saatu
Ruotsissa hyviä kokemuksia. MTV Uutisten digitaalisten sisältöjen toimituspäällikkö Mona
Haapsaari kertoo, että kokemusten jakaminen uuteen kanavaan tutustuttaessa oli hyvinkin
avointa. Avoimuutta edisti vielä tuolloin samaan Bonnier-konserniin kuuluminen. Nykyään
MTV on osa Teliaa. Ruotsista saatujen kokemusten perusteella MTV:llä oli paremmat valmiudet lähteä toteuttamaan Liveä. Ruotsista saatiin tietoa livelähetysten työtavoista ja -toimintamalleista sekä live-kanavaa varten tarvittavasta osaamisesta, työvuorokierrosta ja -suunnittelusta. TV 4:n kokemukset auttoivat myös hahmottamaan livekanavan kustannusrakennetta ja
sitä, miten livekanavasta voi saada kannattavaa liiketoimintaa.
MTV rekrytoi Liveä varten kymmenkunta uutta työntekijää, pääosin sisällöntuotannollisiin tehtäviin. Haapsaari kuvailee, että kaikkia Liveen rekrytoituja ihmisiä yhdisti rohkeus ja innostunut
asenne uudenlaiseen tekemiseen. Rekrytoinneissa korostettiin avointa suhtautumista uusiin
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medioihin ja niihin liittyviin teknologioihin. Liveen rekrytoitujen työntekijöiden pääasiallinen
koulutuspohja on ammattikorkeakoulun medianomin tutkinto. Rekrytoitujen joukossa on myös
osaajia yliopistoista ja opistoista viestinnän, journalistiikan ja media-alan parista.
Haapsaari kuvailee uusien työntekijöiden osaamista monipuoliseksi. Osalla uusista tekijöistä
oli työsuhteen alussa vahva tekninen osaaminen, kun taas toisten tekijöiden osaaminen painottui enemmän journalistiseen osaamiseen ja esiintymistaitoihin. Uudet työntekijät kehittivät
Liveä yhdessä MTV:n asiantuntijoiden kanssa ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Tarkempi työnkuva muodostui kehitystyön aikana, jolloin työntekijät perehtyivät uusiin ohjelmistoihin sekä ulosajojärjestelmiin.
Yksi rekrytoiduista työntekijöistä oli nykyisin Livessä toimittajana ja uutistuottajana työskentelevä Eevi Kinnunen. Sanomalehtipuolen työskentelytaustan omaava Kinnunen hakeutui Liveen, koska häntä kiinnosti uuden tekeminen sekä liikkuvan kuvan ja uutismaisuuden yhdistäminen digitaalisessa formaatissa. Aluksi uuden oppiminen liittyi vahvasti teknologioihin. Hänellä ei ollut aiempaa kokemusta kuvaamisesta ja editoimisesta, joten tekninen harppaus niiden parissa työskentelyyn oli suuri. Kinnunen koki noin viikon mittaisen perehdytysjakson onnistuneeksi: jaksolla saadut tekniset opit olivat konkreettisia ja opetus selkeää. Huomionarvoista on, että koulutus suunniteltiin ja toteutettiin MTV:n omien työntekijöiden toimesta. Tomi
Einosen mukaan jälkeenpäin ajateltuna Liven alkutaipaleella olisi pitänyt keskittyä työskentelytapojen ja toimintamallien täsmällisempään määrittelyyn, sillä oikeiden toimintatapojen löytäminen on ollut pitkä prosessi.
Liven tekninen osaaminen, eli käytännössä järjestelmät ja tekniset laitteet, joiden avulla Live
tuotetaan ja siirretään kuluttajien nähtäväksi verkkoon, ostetaan pääosin alihankintana. MTV
Uutisten tekniset tuottajat toimivat myös Liven parissa. Tekniset tuottajat kartuttivat tarvittavaa
osaamista erityisesti perehtymällä uusiin teknisiin laitteisiin, joilla sisältö kuvataan ja tuotetaan
verkossa katseltavaksi.
Eevi Kinnusen mukaan oli haastavaa löytää Liven paikka uutismediakentällä. Liven oli ajateltu
vastaavan tarpeeseen tuottaa nopeasti materiaalia suurista uutistapahtumista, mutta hiljaisempina päivinä uutisaiheiden löytäminen oli vaikeampaa. Liven alkutaipaleella uutissuunnittelun rooli oli pienempi, mutta myöhemmin sen rooli on kasvanut, ja sitä kautta myös hiljaisemmat päivät ovat täyttyneet erilaisista sisällöistä.
Jaakko Hietanen puolestaan huomauttaa, että haasteita tuo myös vanhan ja modernin tekniikan yhteensovittaminen. Livessä esitettävät materiaalit vaihtelevat kännykkäkameran laadusta ammattimaiseen TV-laatuun. Laatuvaihteluita ei ole kuitenkaan pidetty ongelmallisena,
sillä heikompilaatuinen materiaali saattaa näyttäytyä jopa autenttisempana katselijoille.

6.2.3. Osaamisen tulevaisuudennäkymät MTV Uutiset Livessä
Liven parissa tulevaisuudessa työskentelevien osalta toimittajan moniosaaminen tulee korostumaan. Haapsaari kuvaa, että Liven kaltaisessa ympäristössä työskentelevän tulee sekä ymmärtää että pystyä yhdistelemään liikkuvaa kuvaa ja digitaalista uutispuolta. Myös vahva yleistieto ja esiintymistaidot tilanteessa kuin tilanteessa korostuvat. Tämän lisäksi on tärkeää erikoistua johonkin tiettyyn aihealueeseen, kuten vaikkapa politiikkaan tai vielä spesifimpään ai-
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healueeseen, kuten avaruuteen, jotta osaa antaa aiheesta tarkempia taustatietoja sekä kehittää siihen liittyviä uutisjuttuja.
Analyyttiset valmiudet ovat myös merkittävässä roolissa. Hietanen pohtii analyyttista osaamista media-alan osaajan perustaitona, sillä juttujen kiinnostavuuden myötä myös ansainnalle
olennaiset mainostulot kasvavat.
Täytyy olla analytiikkatietoinen. Täytyy olla kiinnostunut siitä, kenet jutut tavoittavat ja
kenelle niitä teet ja miten teet, että ne tavoittavat maksimaalisen yleisön. Siitä täytyy
olla kiinnostunut niin kauan, kuin mainoseurot määrittävät pystyssä pysymisen. Se on
sellainen asia, joka on opetettava ihmisille. Uusi ihminen, joka tulee uuteen taloon tai
alalle, ei tiedä analytiikasta juuri mitään. Esimerkiksi sisältöjen kuluttamista seurataan
muutaman sekunnin tarkkuudella. (Jaakko Hietanen)
Tekninen osaaminen tulee myös korostumaan tulevaisuudessa, sillä Eevi Kinnusen mukaan
jo nyt Livessä työskennelläkseen on osattava käyttää monipuolista kirjoa eri laitteita. AR:n ja
VR:n kaltaiset teknologiat eivät vielä näy Liven nykymaailmassa, mutta Hietasen mukaan kaikkeen on varauduttava.
Toimittajan perustaidot eivät ole poistumassa: hyviä tiedonhankinnan kykyjä tarvitaan edelleen, sillä Live palvelee erityisesti nopeita uutistilanteita. Toimittajan on myös pystyttävä sietämään epäonnistumisia sekä epävarmoja ja nopeasti muuttuvia uutistilanteita. Myös paineensietokykyä tarvitaan.
Tomi Einonen kertoo, ettei Liven suhteen ole olemassa varsinaista jatkokoulutussuunnitelmaa, vaan työntekijöitä koulutetaan tarpeen vaatiessa ja tapauskohtaisesti. Uusille työntekijöille järjestetään perehdytys. Tulevaisuuden koulutusmuodot ovat pitkälti riippuvaista koulutustarpeesta. Jos koulutustarve liittyy journalismiin, voidaan talon omaa osaamista hyödyntää.
Jos taas koulutuksen tarve liittyy esimerkiksi grafiikkaan liittyviin järjestelmiin tai tekniseen
puoleen, voi paras osaaminen löytyä talon ulkopuolelta.
Haapsaari arvioi, että koronakriisin aiheuttama tilanne on ollut koulutusmielessä hyvä, koska
työntekijät ovat joutuneet opettelemaan kotoa käsin yhä itsenäisempään työntekoon erilaisten
välineiden avulla. Monet työntekijät ovat onnistuneet ansiokkaasti hankkimaan teknisen osaamisen ja tuottamaan laadukkaita sisältöjä kotoa. Hietanen puolestaan toteaa, että toimituksessa ylipäänsäkin on havahduttu siihen, kuinka paljon verkkotoimitustyötä voidaan tehdä
etänä, sillä lähinnä vain TV-uutislähetykset vaativat läsnäoloa toimituksessa.
YHTEENVETO
MTV Uutiset Live on osoitus innovatiivisesta toiminnasta uutismedia-alalla, jossa uusia digitaalisia kanavia ja tuotantoratkaisuja hyödyntämällä on lähdetty hakemaan täysin uudenlaista
liiketoimintaa Suomessa. Tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta toimitukselliseen
työhön koulutusta tarjoavien koulutustarjoajien on huomioitava voimakkaasti kiihtyvä digitaalinen kehitys, josta MTV Uutiset Live on yksi esimerkki. Osaajia tarvitaan niin kameran eteen,
editoimiseen, tekniseen toteutukseen, kuvaamiseen kuin uudenlaisen osaston johtamiseenkin. Vastaavanlaisten palveluiden kiihtyvä kehitys Suomessa on odotettavissa, joten myös
koulutustarjoajien tulee reagoida muutokseen.
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6.3. Kaleva Median painotalo
6.3.1. Kalevan ja uuden toimen kuvaus
Kaleva Median Oulussa sijaitseva sanomalehtipainoon keskittynyt painotalo on valmistunut
vuonna 2012. Painotalossa painetaan Kaleva Median 15 pohjoissuomalaista paikallisjulkaisua. Lisäksi painotalossa painetaan konsernin ulkopuolisten asiakkaiden sanomalehtituotteita. Uusi painotalo korvasi Kaleva Median vanhan painotalon. Painotalon johtaja Janne
Koski kertoo, että uudessa painotalossa on panostettu alusta asti painamisen digitaalisiin ratkaisuihin, robotiikkaan ja automaatioon. Esimerkiksi väripainossa käytetään automatisoitua
värin ja veden säätöön käytettävää QI-järjestelmää, mutta lopullisesta painotuotteesta vastaa
painaja. Painotalon tuotannossa työskentelee 23 ihmistä ja toimihenkilöitä on kolme.
Painotalon nykyiset työntekijät ovat pääosin vanhan painotalon työntekijöitä, jotka koulutettiin
uusien painokoneiden käyttöön. Käytännössä uudet automatisoidut painokoneet ovat vähentäneet tuotannollista työtä ja erilaiset koneiden valvontaan liittyvät työtehtävät ovat lisääntyneet. Lisäksi teknisten ongelmien ennakointivalmius on parantunut, joten ongelmiin voidaan
puuttua ennaltaehkäisevästi.
Kosken mukaan painotalon strateginen tahtotila on ollut alusta asti saada uusia asiakkaita
myös konsernin ulkopuolelta, jotta painokoneet saataisiin entistä tehokkaampaan käyttöön ja
sitä kautta lisättyä painotalon liikevaihtoa. Tuotannon näkökulmasta uudet painokoneet ovat
tehostaneet toimintaa ja painotuotteiden määrät ovat moninkertaistuneet, joten myös ulkopuolisia asiakkaita voidaan palvella entistä paremmin. Uuden painotalon kaupallista menestystä
ei voi vielä mitata lukuina, mutta koulutusten ja prosessin loppuun hiomisen myötä painotalo
pyrkii hankkimaan uusia asiakkaita tarmokkaasti erityisesti syksyllä 2020.
Tällä hetkellä painoalalla on Janne Kosken mukaan niin sanottu seesteinen tilanne uusien
innovaatioiden suhteen, eikä juuri nyt ole tarjolla uusia laite- tai ohjelmistoinnovaatioita laitevalmistajien puolesta. Koski kuitenkin uskoo, että seuraavien viiden vuoden aikana markkinoille tulee uusia laitteita ja ohjelmistoja, joita Kaleva Median painotalossa otetaan käyttöön.

6.3.2. Osaamisen nykytila Kaleva Median painotalossa
Painotalossa työskentelevien painajien pohjakoulutus vaihtelee. Suurin osa vanhemmista
työntekijöistä on aloittanut työnsä alunperin vanhassa painotalossa perus- tai ammattikoulupohjalla. He ovat oppineet tehtävänsä työssäoppimisen kautta. Nykyään tyypillisin pohjakoulutus painajalle on ammattikoulutasoinen painoviestinnän perustutkinto.
Kosken mukaan alan merkittävin koulutuslaitos on Jyväskylässä toimiva ammattikoulu Gradia.
Koski näkee, että tarjolla oleva koulutus vastaa nykyajan osaamistarpeita, sillä koulutuksesta
saa perusosaamisen ja perusvalmiuden työskennellä painotalossa, mutta räätälöity oppiminen tiettyyn koneeseen tai järjestelmään tapahtuu käytännön työssä.
Painotalossa pääluottamusmiehenä ja painajana työskentelevä Lars Säynäjäkangas pitää
painajan perustutkintoa tärkeänä osaamispohjana. Vaikka tutkinto ei voi tarjota valmiita työntekijöitä suoraan painoalan yrityksiin, tarjoaa koulutus tärkeitä taitoja, jotta työntekijällä olisi
perusvalmius käyttää jopa 30 miljoonan euron arvoista painokonetta. Säynäjäkangas arvioi,
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että painaja on valmis täysin itsenäiseen työhön työskenneltyään noin vuoden painotalossa.
Ylipäätänsä koneella painamisen ohella työhön kuuluu myös esimerkiksi koneen perushuolto ja osien vaihtaminen, joten työturvallisuus, ymmärtäminen siitä, mitä laite
tekee, sitä pitää olla. (Lars Säynäjäkangas)
Painajan koulutus Kaleva Medialla on jatkuvaa, koska uuden laitteen tai ohjelmiston tullessa
painoon, koulutetaan henkilöstö sen käyttämiseen ja huoltamiseen. Laitteisiin liittyvä koulutus
tapahtuu yleensä laitevalmistajan puolesta. Tämä koulutus on usein maksullista tai se sisältyy
laitehankintaan. Usein on tapana, että yksi henkilö saa tarkemman koulutuksen ja hän jatkokouluttaa muita työntekijöitä. Säynäjäkangas pohtii, että jatkuva koulutus voisi tehostua kehittämällä yhteistyötä suomalaisten sanomalehtipainojen kesken tutustumisten ja työntekijävaihtojen muodossa. Haastateltava ei koe, että yhteistyöstä olisi kilpailumielessä haittaa, koska
sanomalehtipainoala on Suomessa hyvin keskittynyttä muutaman toimijan varaan.
Painotalon tuotantopäällikkö Petri Pelkonen aloitti uransa Kalevan painotalossa ja painoalalla
vuonna 2011, hänen tullessaan mukaan uuteen painotaloprojektiin automaatioasiantuntijana.
Hän on koulutukseltaan automaatioinsinööri. Pelkonen tuo esille, että painotalossa tarvitaan
myös paljon sähköpuolen koulutuksen saaneita, koska mekaanisen puolen kunnossapitoon
tarvitaan sähköteknistä osaamista.

6.3.3. Osaamisen tulevaisuudennäkymät Kaleva Median painotalossa
Koski näkee, että painoalalla korostuu lähitulevaisuudessa, noin kolmen seuraavan vuoden
aikana, erityisesti liiketaloudellinen ajattelu. Tähän on syynä se, että tulevaisuudessa painon
automaatio on viety yhä pidemmälle. Tällöin talouden ja liiketoiminnan ymmärtäminen painajien keskuudessa korostuu, jotta painaja ymmärtää roolinsa ja omien valintojensa vaikutuksen koko yrityksen tulokseen. Liiketaloudellista ajattelua tullaan kouluttamaan koko henkilöstölle 1-2 vuoden aika-akselilla ja tämä koulutus hankitaan todennäköisesti ainakin osittain ulkopuolelta.
Painotalossa tullaan kohtaamaan seuraavien 5–10 vuoden aikana erityisesti avaintyöntekijöiden eläköitymiseen liittyviä haasteita, jolloin uusien osaajien rekrytointi tulee ajankohtaiseksi.
Kosken mukaan yhtenä keinona osaajien löytämiseen nähdään yhteistyö alan oppilaitosten
kanssa. Petri Pelkonen tuo esiin huolen siitä, tullaanko painotaloon saamaan riittävän aikaisin
päteviä osaajia.
Koski uskoo, että perinteisen painoalan koulutusta pystytään tarjoamaan suomalaisten koulutustarjoajien puolesta myös tulevaisuudessa. Erityisesti koulutuslaitosten osalta korostuu painajan peruskoulutus, ja aktiivinen itse oppiminen ja työnantajan tuki vahvistavat alalla tarvittavia taitoja. Tärkeiksi taidoiksi nähdään esimerkiksi automaation ymmärtäminen, työturvallisuus ja liiketoimintaosaamisen ymmärtäminen omassa työssä. Huomionarvoista on myös,
että painoalalla konevalmistajat ovat ulkomaisia toimijoita, joten spesifimpi työelämän jatko- ja
täydennyskoulutus laitteisiin liittyen hankitaan suoraan laitevalmistajilta.
Pelkonen korostaa, että painajien lisäksi yhä tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa ovat
sähkötyön ammattilaiset, koska painokoneiden automaatio lisääntyy jatkuvasti. Säynäjäkan-
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gas näkee, että tulevaisuuden painoammattilainen on moniosaaja. Painajan vastuulle kasaantuu painamisen lisäksi yhä enemmän työtehtäviä, kuten varaston hoitaminen, painokoneiden
huoltaminen, siivous ja asiakaspalvelu. Myös stressinsietokykyä tarvitaan.
YHTEENVETO
Kaleva Median painotalo on osoitus perinteisen median roolista nykypäivän modernissa ja
digitaalisesti kehittyvässä yhteiskunnassa. Perinteisellä medialla ja siihen tarvittavalla sanomalehtituotannolla on yhä paikkansa suomalaisessa mediakentässä. Erityisesti sekä modernin että perinteisen painamisen koulutusta tarjoavien koulutustarjoajien on ryhdyttävä välittömästi toimiin, jotta osaajia saadaan alalle myös nykyisten työntekijöiden eläköityessä. Yleisesti painokoulutuksessa on oltava elementtejä sekä modernista että perinteisestä painamisesta, jotta tulevaisuuden osaajilla olisi mahdollisimman monipuoliset osaamisvalmiudet. Painoalalla on merkittävänä haasteena se, etteivät sen osatoimialat, kuten graafinen tekniikka,
enää kiinnosta opiskelijoita samoin kuin aiemmin. Alan on pystyttävä luomaan itsestään houkutteleva mielikuva, jotta tulevaisuuden osaajia löydetään edelleen opiskelijoiksi alan koulutukseen.

6.4. Nordkapp
6.4.1. Nordkappin ja uuden toimen kuvaus
Nordkapp on strateginen design-toimisto, joka on perustettu vuonna 2007. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee 26 henkilöä. Nordkappilla on toimintoja Helsingissä ja Amsterdamissa.
Käytännössä projektit tehdään suomalaisille yrityksille, mutta kansainvälisillekin asiakkuuksille
ollaan avoimia. Yrityksen tarjoamat palvelut jakaantuvat kolmeen eri kokonaisuuteen: asiakaskokemusosaamisen palveluihin, yritysten strategioihin liittyvään tulevaisuustyöhön sekä
palvelumuotoiluosaamisen tarjoamiseen lähinnä kaupallisen alan ihmisille. Nordkappin toimitusjohtaja Juhani Haaparanta kiteyttää toimintaa siten, että kyse on strategisen muotoilun
tekemisestä – miten yritysten strategia voidaan konkretisoida mahdollisimman nopeasti.
Yrityksen asiakaskunta on laaja, sillä asiakkaisiin lukeutuu sekä VR:n ja Telian tyyppisiä suuryrityksiä että pienempiä Ouran ja Bedditin tyyppisiä startup-yrityksiä. Yhtenä referenssityönä
voidaan mainita esimerkiksi Soneran ja Telia Finlandin yhdistyttyä luotu älypuhelinsovellus,
jolla asiakas voi seurata asiakkuuttaan.
Nordkappin tavoitteena on palkata intohimoisesti työhönsä suhtautuvia osaajia. Varsinaisen
spesifin osaamisen sijaan rekrytoinneissa painotetaan ihmisen "mindsettiä" eli mentaliteettia.
Juhani Haaparanta konkretisoi tätä siten, että yrityksellä ei ole painetta rekrytoida pelkästään
tietynlaisen koulutuksen käyneitä ihmisiä – tälläkin hetkellä työntekijöiden koulutuspohja vaihtelee laajasti, aina analyyttisestä kaupallisesta koulutuksesta luovaan taiteelliseen koulutukseen.
Haaparanta korostaa myös, ettei yritys halua olla perinteinen mainostoimisto. Yrityskulttuuri
on haluttu pitää vapaamuotoisena, ja tehtäviä jaettaessa ihmisten oma motivaatio ja innostus
on merkittävässä roolissa. Tällöin intohimo työn tekemiseen pysyy yllä.
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Perustajien ensimmäisenä [lähtökohtana] on ollut se, ettei me haluta olla mikään mainostoimisto. - - 13 vuotta sitten, kun mainostoimistoja oli paljon, haluttiin alusta saakka
asioita eri tavalla. Kyllä näen, että mistä asiat on lähteneet liikkeelle – halutaan etsiä
sellaisia asioita, mitkä disruptoi sitä omaa toimialaakin jonkin verran. (Juhani Haaparanta)
Design-puoleen keskittyminen on Nordkappin liiketoiminnan keskiössä. Nordkappilla ei ole
omaa asiantuntemusta esimerkiksi koodauksen tai sovelluskehityksen osa-alueilta, vaan tarvittaessa näitä palveluita ostetaan ulkopuolelta. Nordkappin liiketoimintamalli perustuu ymmärryksen kerryttämiseen erilaisilla kokeiluilla. Luova johtaja Sami Niemelä viittaa sense making -konseptiin, jossa hänen mukaansa keskeistä on hypoteesien tekeminen, niiden kokeileminen käytännössä ja lopuksi niiden muokkaaminen tarpeen niin vaatiessa. Niemelä toteaakin, että Nordkappilla jopa koko liiketoiminnan kehittäminen perustuu tähän konseptiin, sillä
ala muuttuu nopeasti ja kehityksessä mukana pysymiseksi uusia trendejä on seurattava jatkuvasti.
Yritys on myös kasvanut kovaa vauhtia. Haaparannan liityttyä toimintaan mukaan vuonna
2016 yrityksessä työskenteli 20 henkeä. Nyt työntekijöitä on 30. Hän onkin havainnut, että
kasvun myötä yrityksen rakenteita on tarkasteltava. Päivittäisiä kohtaamisia ei välttämättä
enää synny, jolloin esimerkiksi kyky itseohjautuvuuteen on olennaista. Perinteisessä hierarkkisessa organisaatiossa tämä on helpompaa, kun asiat voi tarkistaa esihenkilöltä. Nordkappin
tyyppisessä uudenlaisessa organisaatiossa asiaa on kuitenkin tarkasteltava ihmisen oman
vastuun näkökulmasta.

6.4.2. Osaamisen nykytila Nordkappilla
Tällä hetkellä käyttöliittymäsuunnittelu ja visuaalinen suunnittelu ovat keskeisessä roolissa
Nordkappin asiakasprojekteissa. Nordkappin työpanos keskittyy siis varsinaista teknologista
kehitystä edeltävään suunnitteluvaiheeseen. Haaparannan mukaan pienenä toimijana näin
halutaankin tehdä, koska resurssit ovat rajallisia.
Nordkapp työllistää joukon eri alojen ammattilaisia, kuten diplomi-insinöörejä, taiteen maistereita ja muotoilijoita. Osaamistarpeiden suhteen olennaista on huomata, että hyvin erilaisten
asiakasprojektien vuoksi myös työntekijöiden ammattitaidon kirjon on oltava laaja. Haaparanta
korostaa käytännön työssä oppimisen merkitystä.
Itse tekninen substanssihan voi olla aika monella jo syväkin, kun on koulussa tehty
asioita ja tietyllä tavalla se alustava näkemys on muodostunut. - - Kun hypätään tällaiseen meidän [design-toimistomaailmaan], niin se, miten toimitaan asiakkaiden kanssa
ja miten hallitaan heidän odotuksia, kehittyy vasta kokemuksen kautta. - - Kyse on
kuitenkin siinä mentaliteetista enemmän kuin puhtaasta substanssista, että sen oppii
kyllä. Olen usein sanonut, että ihmisille pitää antaa mahdollisuus epäonnistua, epäonnistuminen ei ole ikinä pahasta. (Juhani Haaparanta)
Designjohtajana Nordkappilla työskentelevä Monika Zych mainitsee, että Nordkappilla ollaan
oltu tyytyväisiä erityisesti Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta rekrytoituihin opiskelijoihin. Hänen mukaansa siellä opintojen aikana tehtävät projektit vastaavat pitkälti
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todellisen työelämän projekteja, esimerkiksi muotoiluprosessi on työnkulultaan samanlainen
ja työn tulokset realistisia. Muissa perinteisempää muotoiluosaamista tarjoavissa kouluissa
opetus ja kurssityöt keskittyvät lähinnä yksittäisten julisteiden tai kampanjoiden suunnitteluun,
eikä tämä vastaa Nordkappin tarpeita yhtä hyvin.
Yritys panostaa työntekijöidensä jatkokouluttamiseen. Haaparanta mainitsee, että jotkut työntekijät tekevät töidensä osalla toista tutkintoa ja syventävät näin osaamistaan jollakin osaalueella, esimerkiksi tulevaisuudentutkimuksessa. Jatkokouluttautumiseen pyritään kannustamaan esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuutta sopeuttaa työaikaa paremmin opintojen tarpeita
vastaavaksi. Yrityksessä on myös annettu mahdollisuus osallistua online-kursseille. Jatkokouluttaminen on järjestelmällistä: työntekijät laativat kouluttautumissuunnitelman, joka hyväksytetään ennen koulutuksiin osallistumista.
Nordkappilla on käytössä sisäinen valmennusohjelma, jossa muutama valmentajaksi valittu
työntekijä käy ryhmänsä jäsenten kanssa keskusteluja työstä ja parhaista toimintatavoista.
Haaparannan mukaan perinteiseen hierarkkiseen malliin kuuluu se, että johtaja valitsee valmennettavat ja valvoo kehittymistä. Nordkappin malli kuitenkin eroaa tästä siten, että vastuu
on siirretty työntekijöille: he saavat itse valita valmentajansa ja vastata omasta kehityksestään
– toki valmentajan tukemana.
Joillakin osa-alueilla myös ulkoisen koulutuksen tarve on tiedostettu. Esimerkiksi niin sanottuja
pehmeitä taitoja, kuten tunteella johtamista tai tietoisia viestintätaitoja ei useinkaan opeteta
koulussa, mutta ne tukevat ihmisten työntekoa ja osaamista yleisellä tasolla. Henkilöstökehityksen kannalta tehokkaat täsmäkoulutukset ovat toimivia, sillä investointi on saavutettavaan
etuun nähden kannattava. Hän pitää kuitenkin koulutuksien ostamista ulkopuolelta haasteellisena niiden laadusta ja toisaalta tarpeellisuudesta varmistumisen kannalta. Sisäiset koulutukset puolestaan ovat vapaamuotoisempia, ad hoc -tyyppisesti järjestettyjä tilaisuuksia.
Nordkappin rekrytointi on tapahtunut tähän mennessä usein omien verkostojen kautta. Myös
avoimia hakukierroksia on järjestetty. Rekrytointi on kuitenkin tarveharkintaista – koska yrityksessä ei ole ulkopuolista kasvurahaa, on kasvu tapahtunut lähinnä kysynnän mukaan. Näin
ollen myös osaamistarpeet ovat hahmottuneet ja laajentuneet kysynnän kasvaessa.

6.4.3. Osaamisen tulevaisuudennäkymät Nordkappilla
Tulevaisuuden spesifejä tarpeita on vielä vaikea ennustaa. Sami Niemelä korostaakin, että
perustaitojen hallintaa ei pitäisi unohtaa, vaikka uusia ilmiöitä nouseekin esille jatkuvasti. Luovan alan perustaidoiksi Niemelä lukee tarinankerronnan, typografian, komposition ja väriopin.
Sen jälkeen siitä tulee se vahva jalka, minkä päälle pystyy rakentamaan ymmärrystä
ihmisistä, muutoksen hallinnasta, muutoksen johtamisesta, liiketoiminnan suunnittelusta, konseptoinnista, palvelumuotoilusta ja niin edelleen. - - Jalka, minkä päälle muita
rakentaa, riippuu tosi paljon ihmisestä itsestään, halukkuuksista ja kyvyistä ja niin edelleen. (Sami Niemelä)
Haaparanta puolestaan toteaa, että laatu on yrityksen toiminnan kulmakivi. Työntekijöiden
täytyy olla alansa syväosaajia, joilla on mahdollisimman monipuolisia osaamisprofiileja. Osaajista koostuvan tiimin on pystyttävä palvelemaan koko arvoketjua. Nykyajan tarpeita on mahdoton täyttää yksilötyönä, ja näin ollen kirjava osaajajoukko on edellytys yritystoiminnalle.
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Zych puolestaan arvioi, että Nordkapp tulee jatkossa tarvitsemaan ihmisiä, joilla on aiempaa
vankempaa osaamista tulevaisuuden arvioinnista ja ennakoinnista. Osaamistarpeet tulevat
enemminkin laajenemaan, sen sijaan että täysin uusia kompetensseja kehitettäisiin. Liiketoiminnallisia taitoja on ymmärrettävä yhä useammissa työtehtävissä. Esimerkiksi verkkopalvelun suunnittelutyössä ei voi enää keskittyä pelkästään siihen, mitkä asiat näyttävät hyvältä,
vaan pääpaino on asiakkaan kokeman arvon maksimoinnissa ja siinä, kuinka kustannukset
saataisiin mahdollisimman pieniksi. Tässä suhteessa oppilaitosten tehtävänä on Zychin mielestä tarjota hyvää pohjaosaamista ongelmanratkaisussa ja ajattelutaidoissa. Hän ei pidä
olennaisena, että työelämään tultaisiin täysin valmiina joidenkin tiettyjen, määrättyjen osaamisalueiden kanssa.
Sami Niemelä nostaa esimerkkinä ihmisen ja koneen yhteistyöstä tekoälyn käyttämisen jo
tällä hetkellä luovana työkaluna muotoiluprosesseissa. Tekoälyn avulla ihmisajatteluun voidaan saada lisää tarkasteluakseleita.
Jos ihminen ajattelee tyypillisesti kahdella tai kolmella eri dimensiolla niitä vaihtoehtoja, niin me pystytään tekemään neuroverkkoon 50 eri akselia ja vähän alkemistin
omaisesti voi rakentaa työkalun, mikä tekee ne versiot. Työkalu tekee ne käytännössä
ihan eri lähtökohdasta, kuin mitä itse mietit ja teet niitä. (Sami Niemelä)
Tekoälyavusteinen työskentely on kuitenkin vielä verraten uutta ja kehittyvässä vaiheessa.
Tällaisen tekemisen taitoja ei vielä saada oppilaitoksista, vaan ne pohjaavat ihmisten omaan
mielenkiintoon ja asioiden kokeilemiseen. Esimerkiksi koneoppimiseen erikoistuneita yrityksiä
on kuitenkin jo olemassa, ja Nordkapp suhtautuukin avoimesti yhteistyömahdollisuuksiin.
YHTEENVETO
Nordkapp on esimerkki media-alan rajapinnassa toimivasta yrityksestä, jonka palvelutarjonta
on yritysmaailman tarpeiden muuttuessa mukautunut strategiakeskeisemmäksi. Nordkappin
tehtävä onkin valmentaa yrityksiä siinä, mitä tulisi tehdä ennen varsinaisen tuotannon, oli se
sitten käyttöliittymäsuunnittelua tai brändäystä, aloittamista. Kuten media-alalle on tyypillistä,
myös Nordkappin asiakasyritysten tarpeet ovat jatkuvassa murroksessa. Nordkapp on kyennyt vastaamaan näihin tarpeisiin muodostamalla monipuolisen osaamispohjan omaavan henkilökunnan. Henkilöstökehitykseen, kuten omaan valmennukseen panostamalla, työntekijöiden osaamista on päivitetty ansiokkaasti. Nordkapp on huomioinut myös tulevaisuudessa kehittyvät tarpeet ja käyttänytkin jo tekoälyä muotoiluprosessin apuna.

6.5. Nelonen Media, Supla+
6.5.1. Nelonen Median ja uuden toimen kuvaus
Supla-palvelu on Nelonen Median audiosisältöpalvelu, jossa on podcasteja, radiosisältöjä
sekä äänikirjoja. Supla lanseerattiin lokakuussa 2015 ja se on käyttäjälleen maksuton. Supla+palvelu on Suplan kuukausimaksullinen versio, jossa on pelkästään äänikirjoja. Supla+ lanseerattiin huhtikuussa 2020. Nelonen Media kuuluu Sanoma-konserniin.
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Suplan sisältöpäällikkö Jani Junnila kertoo, että äänikirjapalvelussa on suomalaisia ja ulkomaisia äänikirjoja. Suplalla on tällä hetkellä sopimus 20 kustantajan kanssa ja uusia sopimuksia solmitaan koko ajan. Ongelmana Suomessa äänikirjojen osalta on niiden saatavuus, sillä
äänikirjoja on tuotettu suomeksi vain vähän. Junnila arvioi, että tähän mennessä suomeksi
nauhoitettuja kirjoja on saatavissa 4 000 kappaletta. Kasvu on kuitenkin kovaa, sillä arvioidaan, että pelkästään tänä vuonna nauhoitetaan suomeksi 2 000 kirjaa. Junnila kertoo, että
Suplassa pilotoidaan parhaillaan äänikirjojen tuottamista itse ja muutama äänikirjanauhoite on
jo valmistunutkin.
Junnilan mukaan uuden palvelun kehitys sai alkunsa, kun muutama vuosi sitten ennakoitiin,
että äänikirjojen kysyntä tulee kasvamaan. Lisäksi huomattiin, ettei Suomen äänikirjakentällä
ollut yhtään kotimaista äänikirjapalvelua. Äänikirjapalvelun kehittämiseen kohdistettiin paljon
henkilöstöresursseja muista Nelonen Median toiminnoista. Työryhmässä oli kahden vuoden
aikana mukana noin 50 ihmistä. Supla+:n lisäksi toisena kotimaisena äänikirjatoimijana on
toimii Suomalainen Plus -äänikirjapalvelu, joka lanseerattiin myös keväällä 2020.
Junnila kertoo, että yrityksen strateginen tahtotila uuden äänikirjapalvelun suhteen on nousta
nopeasti Suomen toiseksi suurimmaksi äänikirjapalveluksi ja lopulta päihittää ruotsalainen
BookBeat-äänikirjapalvelu, joka on tällä hetkellä Suomen markkinajohtaja. Suplan vahvuus
tavoitteen saavuttamiseksi on maksuttoman palvelun noin 700 000 henkilön käyttäjäkunta.
Nämä kaikki ovat potentiaalisia maksavia asiakkaita Supla+-palvelulle. Seuraavien 5–10 vuoden aikana tavoitteena on markkinajohtajuuden saavuttaminen ja Junnila arvioikin, että kymmenessä vuodessa Supla+ on Suomen suurin äänikirjapalvelu.
Supla+:n kehityspäällikkö Juha Hätönen kertoo, että tulevaisuudessa palveluun halutaan
luoda kustantajien ja kirjailijoiden kanssa laajempia kokonaisuuksia ja hyödyntää ilmiöittämistä. Ilmiöittämisellä tarkoitetaan yrityksen tuottaman sisällön merkityksen kasvattamista ilmiöksi saattamisen muodossa. Käytännössä kokonaisuudet voisivat tarkoittaa sitä, että kirjailija tekisi palveluun laajempia tuotantoja, esimerkiksi äänikirjoja ja podcasteja sisältäviä kokonaisuuksia. Hätönen pohtii myös, että äänikirjat voisivat tulevaisuudessa olla osa televisioohjelmia, jotta ilmiöittämisvoimaa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.
Äänikirjapalvelun kehittämisessä eniten haasteita on aiheuttanut palvelun tekninen toteutus.
Vaikka Supla-palvelun mobiiliapplikaatio ja järjestelmät olivat valmiina, oli uuden Supla+-palvelun koodaaminen hidasta ja aikaa vievää, koska palvelu tuli koodata täysin uudelle alustalle
ja sen tuli vastata erilaisiin tarpeisiin kuin aiempi Supla-palvelu. Koodaus- ja kehitystyö toteutettiin Nelonen Median omin voimin.

6.5.2. Osaamisen nykytila Supla+-palvelussa
Junnilan mukaan äänityön ammattilaisille ei ole tiettyä koulutuslaitosta, vaan äänityöhön johtavat koulutus- ja työpolut ovat hyvin erilaisia. Esimerkiksi radiojuontajiksi on päätynyt ihmisiä,
jotka ovat tehneet vuosia sisältöjä erilaisille sosiaalisen median alustoille. Tällöin opiskelu on
tapahtunut itsenäisesti. Supla+:n uusien työntekijöiden koulutustaustat ovat moninaisia, mutta
tyypillisesti heillä on kokemusta sisältöjen tuottamisesta tai radiotyöstä. Podcast- ja äänikirjamaailmassa osaaminen radiotyöstä on hyödyksi, koska tekeminen on samankaltaista. Junnila
kertoo, että Supla+ tekee yhteistyötä Laajasalon opiston kanssa. Yhteistyön avulla yritys pääsee kertomaan näkemyksiään siitä, mihin osaamisen alueisiin opiston kannattaisi kohdistaa
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resursseja.
Suplassa työskentelevä Annika Takaniemi nostaa esille alan tyypillisimpinä koulutuspolkuina
medianomin tutkinnon sekä Laajasalon opiston radiotyöhön valmentavan linjan. Takaniemi
kuitenkin kritisoi nykyisiä ammattikorkeakoulu- ja opistotasoisia oppilaitoksia liiasta tekniikkapainotteisuudesta. Hänen mukaansa koulussa oppii tekemään radiotyötä, mutta ajattelutaitoa
opetetaan liian vähän. Takaniemi näkee, että mikä tahansa yliopistokoulutus antaa eväitä laajempiin keskusteluihin sekä ymmärrykseen. Juha Hätönen puolestaan näkee, että erityisesti
teknisen puolen osaajien on hyvä ymmärtää käyttäjälähtöisyyttä. Tekniset osaajat eivät voi
miettiä vain koodia, sillä heidän täytyy myös ymmärtää, miten tekninen toteuspyyntö toteutetaan käyttäjälähtöisesti ja palvelun tarpeisiin vastaten.
Nelonen Median puolesta työntekijöille ei tarjota varsinaista audiotyön koulutusta. Yrityksen
tarjoamat koulutukset liittyvät esimerkiksi oman työn johtamiseen ja kuvankäsittelyyn. Lisäksi
Suplan työntekijöille on järjestetty videoeditoinnin koulutusta muiden osastojen työntekijöiden
vetämänä.

6.5.3. Osaamisen tulevaisuudennäkymät Supla+-palvelussa
Tulevaisuudessa äänipuolen työntekijöillä tulee olla laaja osaamispohja, mutta Junnila korostaa myös erityistaitoja. 10 vuotta sitten yhden tekijän piti osata laajasti kaikkea, kuten videoiden kuvaamista, leikkaamista, nauhoittamista, valokuvausta ja kirjoittamista. Vaikka nykyäänkin kaikkien näiden osaamista arvostetaan, niin tietyn vahvan osaamisalueen löytäminen olisi
tärkeää, jotta tiimien toimintaa olisi helpompi ohjata.
Junnila näkee, että uudet osaajat hallitsevat heikosti äidinkieltä ja kirjoittamista. Syy tähän voi
olla se, että perinteistä mediaa, kuten sanomalehtiä, ei enää lueta nuorten keskuudessa, vaan
aikaa kulutetaan enemmän sosiaalisessa mediassa. Tällöin oikeinkirjoituksen merkitys ei korostu heidän arjessaan.
Junnila nostaa myös esiin käsikirjoittamisen ja innovatiivisen kirjoittamisen taitoa. Näitä tulisi
tarjota enemmän media-alan koulutuksessa, koska tarve tällaiseen osaamiseen on kasvanut
podcastien ja äänikirjojen myötä. Lisäksi Junnila toivoo, että opiskelijoille järjestettäisiin koulutusta ja kursseja podcastien ja äänikirjojen tuotantoon.
Hätönen korostaa äänikirjaosaamisen koulutusta oppilaitoksissa, sillä alan liiketoiminta on
kasvussa ja kysynnän oletetaan myös kasvavan tulevina vuosina. Äänikirjoihin liittyvä tekniikka vaatii myös erityisosaamista, kuten nauhoituksen aikainen äänen säätäminen, äänenpainojen hallinta ja äänitteiden vieminen järjestelmiin sekä jakeluun. Muita tärkeitä osaamisalueita ovat sisältöjen hallinta, tarinallinen osaaminen sekä kuvankäsittely ja leikkaaminen.
Junnilan mukaan myös uudenlaiset vaatimukset palvelun liiketoimintamallin suhteen asettavat
uudenlaisia osaamistarpeita tekniselle puolelle. Esimerkiksi useamman käyttäjän yhdistelmätilaukset asettavat uudenlaisia vaateita palvelun kehittämiselle.
Kaikki liittyy tuohon koodauspuoleen, jos me halutaan esimerkiksi uusi hinnoittelumalli
tai perhetili, niin se vaatii aina tekniikan apua eli koodaamista, meidän pitää aika tarkkaan miettiä, mikä steppi edellä mennään. Kunhan saamme vähän dataa ja kuullaan
palautetta, niin sitten nähdään, mitä siellä kaivataan. Tämä vuosi tullaan menemään
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aika lailla tällä taktiikalla, että ainoat muutokset pienten korjauksien lisäksi ovat varmasti erilaisia tuotteita ja erilaisia hinnoittelumalleja. (Jani Junnila)
Junnila arvioi, että Supla+-palvelun henkilöstöä tullaan kasvattamaan tulevaisuudessa muutamalla työntekijällä. Junnila kuvailee kahta erilaista työntekijätyyppiä, jota Suplan kaltainen
toimija kaipaa tulevaisuudessa. Ensimmäinen on sisällöntuotannon, toinen audiopuolen
osaaja.
Sellainen osaaja, jolla on hajua sisällöistä ja tarinoista sekä osaamista kuvankäsittelystä ja audion leikkauksesta. Toinen olisi sellainen todellinen audio-osaaja, joka ymmärtää tekniset asiat ja hänen avullansa saataisiin nauhoitettua äänikirjoja. Eli ymmärtää tekniikan lisäksi myös äänenpainot, miten puhutaan äänikirjaa eli miten sitä kannattaa lukee ja antaa neuvoja siihen. (Jani Junnila)
Kuten Junnilan luettelemista osaamisvaatimuksista huomataan, on tulevaisuuden äänityön
mediaosaajalla oltava laaja-alainen ymmärrys sen kaikista osa-alueista. Osaajan on hallittava
sisältöjen tuottamista, mutta pystyttävä myös teknisiin ratkaisuihin ja toteutuksiin. Myös positiivinen asenne ja tekemisen halu ovat tärkeitä taitoja, joiden päälle omaa osaamista voidaan
lähteä rakentamaan.
YHTEENVETO
Supla+-palvelu on esimerkki digitaalisen aikakauden kirjallisuudesta ja audiomaailmasta. Palvelu on kehittynyt vain muutaman vuoden aikana, mutta samalla siinä ilmenevät media-alan
perinteiset muodot. Kuten casessa esiin nousseet osaamistarpeet osoittavat, koulutustarjoajat
eivät vielä pysty tarjoamaan osaamista modernin audiomaailman tarpeisiin. Tämän lisäksi
koulutustarjoajien tulee lisätä keskusteluyhteyttä moderneja palveluita tarjoavien yritysten
kanssa, jotta osaamistarpeet voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa. Junnilan esiin nostama yhteistyö Laajasalon opiston kanssa toimii esimerkkinä muille media-alan yrityksille ja
koulutuslaitoksille toimivasta vuoropuhelusta. Täsmäkoulutuksia tullaan todennäköisesti näkemään media-alalla aiempaa enemmän, koska alan työtehtävät spesifioituvat yhä enenevässä määrin.

6.6. Yle Newslab
6.6.1. Yle Newslab ja uuden toimen kuvaus
Yle Newslab on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan kehitysosasto. Newslabin toiminta-alueelle kattaa useita Ylen palveluita, sillä osasto kehittää Ylen verkkopalveluista Yle.fi- ja Yle
Uutiset -sivustoja ja mobiilisovelluksista Yle Uutisvahti - ja Yle.fi-sovelluksia. Kehitysosaston
toimintaan kuuluu keskeisenä osana myös mediayhtiölle tärkeiden tulevaisuuden toimintamallien ja innovaatioiden kokeilu sekä kehittäminen. Esimerkkinä voidaan mainita tälläkin hetkellä
käynnissä oleva kokeilu uutisten kirjoittamisesta Voitto-uutisrobotin avulla.
Newslab perustettiin vuonna 2013, kun yhtiö tunnisti tarpeen uudenlaiselle kehitysosastolle
journalismin kehitystarpeiden muututtua voimakkaassa median murroksessa. Newslabin perustamisen aikaan Yle keskittyi vielä perinteiseen tv- ja radiotoimintaan ja vaarana oli pudota
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kaupallisen median kehityksen kelkasta. Newslabin myötä kehitystä tapahtuikin: Ylellä oli Euroopan yleisradioyhtiöistä ensimmäinen mobiiliresponsiivinen uutispalvelu ja ensimmäinen
personointipalvelu, Yle Uutisvahti -sovellus. Mobiiliresponsiivisuus tarkoittaa, että sivusto mukautuu erikokoisille näytöille vaivattomasti luettavaksi ja personointi sitä, että sovelluksen
käyttäjä voi valita itselleen mielenkiintoiset aihealueet ja sovelluksen uutisvirta muovautuu niiden pohjalta.
Yle Newslabin päällikkö Jukka Niva kertoo, että Newslabin myötä yleistynyt uutisten seuraaminen mobiililaitteilla on tuonut tarvetta mittarointitekniikan päivittämiselle. Tällä hetkellä Ylellä
sisältöjen kuluttamista seurataan niihin käytetyn ajan perusteella. Tämä seurantamenetelmä
ei kuitenkaan toimi täydellisesti esimerkiksi push-ilmoitusten kanssa, sillä niillä tavoitellaan
nimenomaan ajan säästämistä ja uutisaiheen sisäistämistä videoita katsomalla.
Yksi esimerkki siitä, mikä käyttäjätutkimusten mukaan toimii, on esimerkiksi notifikaatiot – sinulla on siinä lock screenillä suoraan se, mitä on tapahtunut. Ja me ollaan Uutisvahdista tehty sellainen, että kun painat sitä notifikaattia, niin se laajenee isommaksi
ja video pyörii jo siinä lock screenillä. Me itse asiassa joillekin segmenteille pyritään
olemaan ajansäästöpalvelu, eikä ajankäyttöpalvelu. (Jukka Niva)
Yle Uutisvahti -sovelluksen kehitystyössä keskeisessä roolissa oli johtamiskulttuurin muutos,
jossa tarkoista johtamisstruktuureista luovuttiin. Nykyään Ylen strategiapäällikkönä toimiva ja
aikoinaan Newslabin päällikkönä toiminut Mika Rahkonen korostaa, että johtaminen pyrittiin
määrittelemään hyvin löyhästi: lähinnä kyse oli tavoitteiden yhteisestä sopimisesta, varsinainen toteutus tapahtui itseohjautuvasti työntekijöiden toimesta.
Uudentyyppisellä johtamismallilla on saavutettu hyviä tuloksia. Yle Newslabin Product Owner
Jarkko Ryynänen kertoo, että esimerkiksi Voitto-robotin kehityksessä johtamiskulttuurin
muutoksella on ollut huomattavaa merkitystä: idea Voitto-robotista sai alkunsa eräänä "beta"päivänä. Näissä beta-päivissä pohdittiin porukassa jotakin tiettyä teemaa, ja kyseisenä päivänä teemaksi oli valikoitunut automaattinen sisällöntuotanto. Kun Voitto-robottia kehitettiin
vuonna 2016, robotiikan ja automaattisen sisällöntuotannon ajateltiin olevan vielä verraten
kallista. Kehitys kuitenkin päätettiin aloittaa rohkein mielin matalalla budjetilla käytännössä
luomalla robotti, joka kirjoittaisi NHL-tulosartikkeleita.
Matka nykytilanteeseen ei ole ollut täysin ongelmaton. Newslab on kehittymisensä varrella
joutunut keskittymään sekä uusien palveluiden kehittämiseen että vanhojen ylläpitämiseen.
Vaikka keksittäisiinkin joku erityisen hyvin menestyvä uusi palvelu, se ei yleisradioyhtiössä
tuota uusia tulovirtoja, vaan kehitykseen tarvittavat resurssit on hankittava karsimalla tai poistamalla joitakin vanhoista palveluista. Palveluita kehitettäessä täytyy myös muistaa, että yleisradioyhtiön on sitouduttava kaikkien kansalaisten tasapuoliseen palvelemiseen. Newslabissa
verkkokehityksen päällikkönä toimiva Aki Kekäläinen toteaakin, että eräs vaihtoehto ongelman ratkaisemiseen olisi tarjota sisältö räätälöitynä kohderyhmittäin esimerkiksi siten, että tarjottavat uutisartikkelit olisivat enemmän taustoitettuja, jos teema on lukijalle vieras.
Haasteita on ollut myös organisaation sisällä: miten esimerkiksi perustella pitkään televisiosisältöjä tehneelle toimittajalle verkkosisältöjen tekeminen pienemmistä yleisöluvuista huolimatta. Verkossa lukijamäärä saattaa olla esimerkiksi 8 000, kun television puolella vastaavan
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jutun näkee 800 000 henkilöä. Muutosvastaisuus ei toki ole työelämässä mitenkään harvinaista. Nykyään mittarointi onkin kehittynyt eteenpäin ja television ja verkon eroa selittää se,
että tv-katsojaksi mitataan tv:n kanssa samassa huoneessa olevat henkilöt, kun verkossa tapahtuva mittaus kertoo todellisen lukija- ja katsojamäärän varmemmin.

6.6.2. Osaamisen nykytila Yle Newslabissa
Newslabin tiimissä henkilöiden koulutustausta on monialainen. Tiimissä on esimerkiksi toimittajakoulutuksen käyneitä, data scientist -ihmisiä, tietojenkäsittelytiedettä opiskelleita ja asiakkuuksien asiantuntijoita. Tiimin monialaisuudella on keskeinen merkitys Newslabin uusia journalismin tekemisen tapoja etsivälle työlle. Monialainen osaaminen synnyttää uudenlaisia innovaatioita. Jarkko Ryynänen toteaakin moniosaamisen näkyvän Newslabissa käytännössä
niin, että ihmisten siirtely tiimistä toiseen tapahtuu sujuvasti.
Meidän kaikki tiimit on rakennettu niin, että ihmiset voivat halutessaan tai tarvittaessa
siirtyä tiimistä toiseen. Meillä kaikki työntekijät ovat tosi kovan luokan moniosaajia.
Kaikki on kyllä vähän erilaisia ja olemme yrittäneet pitää tiukasti kiinni, että jos jollakin
on joku erikoinen kiinnostuksen kohde tai taito, jos sitä haluaa käyttää töissä, se on
oikein hyvä. Esimerkiksi Voiton [uutisia kirjoittava robotti] kohdalla on ollu tosi hyvä, jos
tekijöillä on ollut kiinnostusta, vaikka urheiluun. Jos diggaa jostain tietystä sarjasta tai
lajista, se on ollut tosi hyödyllistä, koska urheilussa säännöt vaihtelee sarja- ja lajikohtaisesti aika paljon. (Jarkko Ryynänen)
Aki Kekäläinen toteaa, että media-alan koulutuksen tulisi tuottaa laaja-alaisempia osaajia. Esimerkiksi teknologinen perusymmärrys olisi tärkeää. Täydellistä osaamista esimerkiksi koodauksen suhteen ei kuitenkaan vaadita, mutta vaikkapa tekoälyyn liittyvät peruskäsitteet, kuten koneoppiminen ja algoritmi, tulisi hallita. Hän huomauttaakin, ettei kaikesta tarvitse olla
kiinnostunut, vaan jokaisen tulisi löytää oma kiinnostuksen kohteensa ja opiskella tätä syvemmin. Ryynänen puolestaan on sitä mieltä, että teknologinen ymmärrys on valmistuvilla jo verrattain hyvällä tasolla, ja ongelmana on pikemminkin yleispätevät taidot, kuten tiimityötaidot ja
”ketterät kehitysmenetelmät”, jotka koulutuksessa käydään läpi lähinnä teoriatasolla. Hän nostaa myös esille käyttäjätestaamisen teoreettisen käsittelyn.
Käyttäjätestaaminen on tietyissä oppilaitoksissa selvästi käyty teoreettisella tasolla
läpi. Kun käyttäjätestejä pääsee tekemään oikeassa projektissa ja tajuaa, kuinka ne
omat arvaukset käyttäjien käyttäytymisestä menee säännönmukaisesti aina pieleen,
niin on käänteentekevä havainto elämässä, että se on jotenkin hassua, ettei koulussa
voida opettaa sitä. (Jarkko Ryynänen)
Yle Newslabin haastateltavat totesivat myös, että työntekijöitä pyritään kouluttamaan pääosin
muilla keinoin kuin perinteisten täydennyskoulutusten avulla. Monet asiat, vaikkapa robottijournalismi ja personoidut uutissyötteet, ovat maailmanluokassakin uusia asioita, jolloin täydennyskoulutusta ei oikein edes ole tarjolla. Toisaalta Mika Rahkosen mukaan esimerkiksi
koodausosaamista ostetaan alihankintana eri yrityksistä, jolloin oman henkilökunnan laaja täydennyskouluttaminen koodaamisessa ei ole ollut perusteltua. Osaamista on kehitetty myös
niin sanotun bridge roles -käsitteen avulla, jossa journalistitaustaiselle henkilölle on opetettu
teknologiataitoja.
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Meillä on ollut toimittajia, jotka me on pantu opettelemaan tätä teknologiaa, ei välttämättä koodaamista, vaan ylipäänsä tutustumaan siihen teknologiaan ja taustasysteemeihin tosi syvälliselläkin tavalla. Esimerkiksi asiakkuusdataan liittyen tulee kokonaan
uusia rooleja, joita amerikkalaisessa journalismikeskustelussa kutsutaan siltarooleiksi
(bridge roles). Tämä liittyy siihen osaamiseen myös, että sinulla on esimerkiksi ihminen, joka on taustaltaan journalisti, mutta sitten hän opettelee esimerkiksi yleisö- ja
asiakkuusdatan asiantuntijaksi, sitten tulee semmoinen uusi rooli, jota ei koskaan aikaisemmin ole ollut. (Mika Rahkonen)
Jarkko Ryynäsen mukaan keskeistä on, että ihmiset pystyvät ja pyrkivät itseohjautumaan.
Jukka Niva kuvaa keskusjohtoisuudesta enemmän verkostomaiseen toimintaan siirtymistä.
Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa koordinoidaan moniakin median toimintaan vaikuttavia
tilanteita. Tällöin toimittajien on saatava entistä enemmän koulutusta sosiaalisen median maailmaan. Tarvitaan myös syvällistä ymmärrystä siitä, miten ihmisten sosiaalisessa mediassa
näkemät asiat valikoituvat ja miten tähän voi vaikuttaa.
Mika Rahkonen huomauttaa, että mediatalojen päätuote ei ole data, vaan sisällöt. Esimerkiksi
uutistoiminnan näkökulmasta keskeisimmän ymmärryksen tulisi olla nimenomaan journalismissa. Hän nostaa muina alan tarpeina yleensäkin ymmärryksen uutisten vahvemmasta personoinnista. Ylellä personointia on kokeiltu jo pidemmän aikaa juuri Yle Uutisvahti -sovelluksen avulla.

6.6.3. Osaamisen tulevaisuudennäkymät Newslabissa
Tulevaisuudessa Newslabin osaamistarpeet tulevat keskittymään yhä enemmän teknologisten teemojen, kuten koneoppimisen pariin. Vaikka koneoppiminen kuulostaakin äkkiseltään
monimutkaiselta, käytännössä kyseessä on vain todennäköisyyslaskenta. Jarkko Ryynänen
pohtii, että koneoppimista sovelletaan jo oppilaitoksissa.
Olettaisin, että aika moni oppilaitos myös pohtii, miten sitä koneoppimista tuodaan
opintoihin, koska koneoppiminenkin äkkiseltään kuulostaa tosi monimutkaiselta. Se on
todennäköisyyslaskentaa hyvin usein. Se ei oikeesti oo ihan niin monimutkaista, kuin
se äkkiseltään kuulostaa. Ja on tosi hyödyllistä, kun siellä [oppilaitoksissa] yleensä
pohditaan tämmöisiä feedback loopeja, miten algoritmi voi oppia koko ajan paremmaksi, ehkä sen tyyppinen ajattelu olisi [tärkeää]. Tosin sen tyyppinen ajattelu ylipäätänsä IT-alalla on tosi hyödyllistä, mietitään, miten jokin asia tai prosessi voisi, rakentua
mieluummin, niin että se muuttuu koko ajan paremmaksi kuin että se toimii jollakin
tavalla, eikä kosketa siihen ja sitten se toimii vähän silleen, miten se sattu ensimmäisellä versiolla toimimaan ja, miten meidän ihmiskunnan aika moni prosessi tuntuu rakentuneen. (Jarkko Ryynänen)
Aki Kekäläinen mainitsee, että median murros on vasta alussa eikä alalla voi pitäytyä pelkästään nykyisissä tekemisen tavoissa. Esimerkiksi toimittajakoulutuksessa ei siis enää kannata
keskittyä yksinomaan artikkelimuotoisten sisältöjen tuottamiseen.
On paljon ihmisiä, joilla on jo ikää, mutta he ovat median suurkuluttajia. Mitä tapahtuu,
kun nämä sukupolvet eivät ole enää keskuudessamme? Murros ei ole loppu. Tietyssä
mielessä se vasta alkaa kiihtymään jossain kohtaa. Jos erikoistut pelkästään radion
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tekemiseen, työpaikkoja on rajallinen määrä. Monialaisuus ja kyky toimittajalla liittyy
siihen, miten tehdään kiinnostavia sisältöjä. Media on muuttuva – ei tulevaisuudessa
ole nykyisen netin kaltaista välttämättä. Entä jos tulevaisuudessa seuraisimme uutisia
notifikaatioista? Miksi pitäisi olla tosi hyvä osaaja artikkelimuotoisten juttujen tekemiseen? Ei pitäisi jäädä kiinni siihen, miten asiat tehdään tällä hetkellä, vaan olla kyky
kertoa ihmisille kiinnostavasti asioita, ottaa asioista selville, ymmärtää erilaisia tekemisvaihtoehtoja ja olla mukana kehittämässä uusia ilmaisumuotoja. (Aki Kekäläinen)
Uudet tekemisen tavat vaativat luonnollisesti myös vankkaa osaamista media-alan eri osaalueista. Jukka Niva nostaa esille esimerkiksi ymmärryksen yhteiskunnasta ja journalismista
yhdistettynä datatieteisiin ja uusiin tiedonhankintamenetelmiin. Hän myös toteaa, että tulevaisuudessa toimittajan tärkeä taito voikin olla kyky hahmottaa tiedon internetissä leviämistä ja
siihen vaikuttamista. Niva arvelee, että tämäntyyppisten teemojen hallitseminen korostuu oppilaitoksissakin, mutta toteaa tässä olevan silti kehittämistä. Media-alan uudistumiseen on voitava reagoida riittävän ajoissa, jotta kehityksen kelkassa mukana pysyminen onnistuu jatkossakin.
YHTEENVETO
Yle Newslab on esimerkki suuren mediayhtiön alaisesta osastosta, joka on pystynyt vastaamaan median murrokseen tarjoamalla kokonaan uudentyyppisiä ratkaisuja. Näiden myötä palvelutarjontaa on voitu kehittää entistä nykyaikaisempaan suuntaan esimerkiksi robottijournalismin ja kattavampien mobiilipalvelujen myötä. Tällaiseen tekemiseen tarvitaan laajaa osaamispohjaa perinteisistä journalisteista koodausosaajiin. Monet tehtävistä asioista ovat aivan
uusia, jolloin oppiminen tapahtuu usein juuri tekemisen kautta. Tulevaisuuden osaaminen keskittynee yhä enemmän teknisten tehtävien ja toimittajatyön lähentymiseen, ja osaamisaluevaatimukset voivatkin vaihdella suuresti datatieteistä journalistin kykyihin.
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7. Toimenpidesuositukset
7.1. Teknologiaan liittyvät toimenpiteet
1. Media-alan osaajan on hallittava teknologinen perusymmärrys nykyistä paremmin – vastavalmistuneet media-alan osaajat ymmärtävät digitalisaation mahdollisuudet, mutta eivät hallitse riittävästi digiajan työvälineitä. Tutkimuksemme perusteella digiloikan mahdollistava teknologiaosaaminen ei usein ole vielä riittävää tällä
hetkellä. Lisäkoulutusta tarvitaan erityisesti viestintäteknologioiden toiminnallisuuteen
ja käytettävyyteen liittyen, joiden roolin uskotaan kasvavan voimakkaasti vuoteen 2030
mennessä.
Poikkeuksena voidaan nähdä painoala, jossa koulutustoimijat pystyvät tarjoamaan riittävän teknologisen osaamisen tällä hetkellä käytössä olevilla laitteistoilla. Painoalalle
olisi kuitenkin luotava korkeakoulutasoista tekniikan koulutusta. Lisäksi ohjelmoinnin
perusteiden opettamista korkeakoulutason pakollisina opintoina tulisi edistää mediaalan kaikissa koulutusohjelmissa. Toisaalta näitä taitoja jo nyt tarjoavien koulutustarjoajien on syytä tarkastella tarjontaansa kriittisesti ja pohtia, vastaavatko opintojaksot
nykypäivän yritysmaailman osaamistarpeita. Lisäksi koulutustarjoajien tulee huomioida koulutustarjonnassaan uudenlaiset ja nopeasti yleistyvät teknologiat niin tuotannossa kuin asiakasrajapinnassa. Esimerkiksi audio- ja radioalalla nopeasti yleistyneet
podcastit ja äänikirjat luovat tämänkaltaisia haasteita koulutustarjoajille.
2. Robottien ja tekoälyn hyödyntämistä journalismissa ja muussa sisällön tuottamisessa tulee laajentaa, mutta ei luovuuden ja empatian kustannuksella – analyyttinen ja luova journalismi voisivat toimia erillisinä opintopolkuina. Haastatteluissa ilmeni, ettei koulutustarjoajien puolella vielä ole kovinkaan suuria valmiuksia
kouluttaa robottijournalismin osaajia. Kilpailu media-alalla kiristyy entisestään, kun sisältöä tuottavia tahoja on jatkuvasti enemmän ja automaatio lisääntyy. Työvoimaa onkin jatkossa siirrettävä rutiininomaisista tehtävistä niin analyyttisempiin kuin myös luovempiin tehtäviin. Media-alan koulutuksesta vastaavien olisi syytä pohtia keskenään
olisiko jatkossa syytä jakaa koulutusta entistä voimakkaammin luoviin vs. analyyttisiin
työtehtäviin ja kehittää näille omat opintokokonaisuudet.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi journalistisen työn osalta sitä, että journalisteille jää enemmän aikaa laatia laajempaa ja monipuolisempaa – sisällöllisesti kuin
toteutustavaltaan – uutismateriaalia sen sijaan, että he kirjoittaisivat mekaanisesti artikkeleita vaikkapa urheilutuloksista tai talousluvuista. Erityisesti toimitukselliseen työhön painottuvien korkeakoulujen tulee ryhtyä pikaisesti selvittämään, miten robottijournalismin kannalta keskeisiä taitoja voitaisiin käsitellä opinnoissa. Aihetta on sivuttava
myös ammattikoulu- ja opistotason koulutusohjelmissa. Syvemmän osaamisen takaamiseksi koulutustarjoajien ja jo nyt robottijournalismia hyödyntävien media-alan yritysten tulisi käydä vuoropuhelua. Vuoropuhelun seurauksena voisi syntyä esimerkiksi robottijournalismiin keskittyvä opintokokonaisuus.
3. Ohjelmisto-osaamiseen on lisättävä resursseja sekä koulutusinstituutioissa että
yrityksissä. On ymmärrettävää, että koulutuksen tarjoajien ei ole mielekästä opettaa
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lukematonta määrää erilaisia ohjelmistoja, jotka lopulta palvelevat hyvin samankaltaisia tarkoitusperiä. Tämä ei kuitenkaan voi toimia perusteena sille, että ohjelmistokohtaista koulutusta ei tarjota lainkaan. Toisaalta yritysten tulee ymmärtää, että heidän
tulee omalta osaltaan varata resursseja ohjelmistoratkaisuunsa liittyviin koulutustarpeisiin. Tältä pohjalta ohjelmisto-osaamisessa tulisi keskittyä analyyttisiin taitoihin,
joita voidaan hyödyntää ohjelmistosta toiseen. Lisäksi koulutuksessa tulisi käyttää ohjelmistoja, joita tosiasiallisesti käytetään media-alan yrityksissä ja niille nähdään merkittävää lisäarvoa myös lähitulevaisuudessa. Ohjelmistoihin liittyviä haasteita voidaan
lieventää lisäämällä koulutusinstituutioiden ja yritysten välistä vuoropuhelua. Toimijat
voisivat yhdessä katselmoida koulutettavaa ohjelmistoportfoliota ja päivittää sitä tarpeen mukaan.

4. Uudenlaisten teknologioiden, kuten virtuaalitodellisuuden ja laajennetun todellisuuden yleistymiseen on varauduttava nykyistä perusteellisemmin sekä koulutustoimijoiden että media-alan yritysten osalta, ja niihin liittyviä kokeiluja on
lisättävä. Toistaiseksi näitä teknologioita on käytetty media-alalla vasta yksittäistapauksissa. Tulevaisuudessa teknologioiden käyttämiseen tarvittavien ratkaisujen hintataso tulee laskemaan, jolloin media-alan on oltava valmis tarjoamaan sisältöjä näillä
alustoilla kulutettaviksi. Koulutustarjoajien on puolestaan kyettävä reagoimaan tarpeeseen tarjoamalla niihin liittyvää opetusta riittävän aikaisin. Vastaavia uudenlaisia teknologioita ovat tekoäly ja koneoppiminen, joiden hyödyntäminen on mahdollista esimerkiksi sisällöntuotannossa. Media-alalle uudenlaisten teknologioiden kehityshankkeita on luonnollisinta toteuttaa yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Yhteistyöhankkeiden toteuttamiseen on jo olemassa vakiintuneet tavat sekä rahoitusinstrumentit esimerkiksi Business Finlandin Co-Innovation -rahoitus.
5. Teknologisesta murroksesta huolimatta perinteisen teknisen osaamisen, kuten
piirtämisen ja painotekniikoiden käyttöä, ei voi tyystin unohtaa. Käytännössä esimerkiksi piirtotaito näkyy graafisen alan työtehtävissä: ne suoritetaan piirtopöydän
avulla. Vaikka digitalisaatio on muuttanut työn tekemisen tapaa, nämä peruslainalaisuudet vaikuttavat siihen päivittäin. Työelämässä ei enää ole aikaa esimerkiksi piirtämisen tai piirtopöydän käyttämisen opetteluun, vaan tällaiset perustaidot on hallittava
jo sinne siirryttäessä.

7.2. Liiketoimintaosaamiseen liittyvät toimenpiteet
1. Liiketoimintaosaamista on syvennettävä media-alan kaikilla osa-alueilla. Tutkimusaineiston perusteella liiketoimintataidot kaipaavat vielä parantamista. Liiketoimintaosaaminen, medialiiketoiminnan ymmärtäminen ja media-alaan liittyvien liiketoiminnallisten käsitteiden hallinnan kehittäminen nousee esille erityisesti yritysten edustajien sekä muiden asiantuntijoiden haastatteluissa. Ymmärryksen lisääminen median
toiminnasta, ja esimerkiksi siihen liittyvistä kehittyvistä maksumalleista on tärkeää.
Käytännön työtä tekevienkin on tiedostettava työnsä vaikutus koko organisaation toimintaan, esimerkiksi ymmärtämällä liiketoimintamallin ansaintalogiikkaa ja kustannusrakennetta. Myös työelämässä olevat ammattilaiset tarvitsisivat enemmän tukea liiketoimintaosaamisensa kehittämiseen.
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2. Liiketoimintaosaamiseen liittyvät tavoitteet on suhteutettava koulutustasoon.
Alan perusopintoja suorittavalle tulee opettaa liiketoiminnan ymmärtämisen perusteet.
Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tai yliopiston maisteritason opinnoissa,
joissa opiskelijat ovat usein olleet pidempään työelämässä valmiiksi, olisi tuotettava
syventävää liiketoimintakoulutusta. Ylemmissä tutkinnoissa on erityisesti tarjottava sisältöjä, jotka valmistavat osaajia media-alan yrityksen liiketoiminnan johtamiseen ja
suunnitteluun. Liiketoimintaosaamisen kehittämisen tulee olla laaja-alaista, aina perusterminologiasta käytännön oman alan spesifiin osaamiseen. Sellaisten koulutustarjoajien, jotka eivät vielä tarjoa riittäviä liiketoimintaosaamisen koulutuskokonaisuuksia,
tulisi lisätä näitä opintoja koulutustarjontaansa.
3. Freelance-työn yleisyyteen nähden on merkillistä, kuinka vähän yrittäjyyteen liittyviä taitoja on sisällytetty media-alan koulutusohjelmien kurssitarjontaan. Koulutusohjelmissa tulisi huomioida yrittäjyyteen liittyvät perustason kuten yrityksen perustaminen ja kirjanpito. Näiden perustaitojen lisäksi freelance-yrittäjälle on tärkeä tuntea immateriaalioikeuteen liittyvät seikat, kuten ymmärrys tekijänoikeuksista ja tavaramerkeistä. Tällä hetkellä vain harvat media-alan koulutuslaitokset tarjoavat yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Uskomme, että media-alan liiketoimintaan räätälöidylle ja freelance-tyyppiseen työhön fokusoituneelle yrittäjyyskoulutukselle on enenevissä määrin
kysyntää vuoteen 2030 mennessä.
4. Liiketoiminta ei kuitenkaan saa alkaa määritellä liialti journalismin rajoja. Tulevaisuuden journalistin on omattava entistä suurempi kiinnostus oman työnsä, kuten
tietyn uutisartikkelin tai -videon, tuloksellisuuteen, esimerkiksi katsojalukuihin ja niiden
taustalla vaikuttaviin levitysmekanismeihin. Toisaalta sisällön kuluttamisesta saatavaa
dataa on voitava hyödyntää nykyistä laajemmin ja tehokkaammin. Toimitukselliseen
työhön osaamista tarjoavien koulutustoimijoiden on kyettävä tarjoamaan laaja-alaista
liiketoimintaosaamisen koulutusta, jossa myös journalismin erityisluonne huomioidaan. Median käytön mittaaminen ja analysointi tulisi sisällyttää jokaiseen journalistin
työkalupakkiin siinä missä kirjallinen ilmaisutaitokin.
5. Markkinoinnin ja myynnin opetusta ja valmennusta on lisättävä kaikissa mediaalan koulutusohjelmissa – myyntiosaamisen rooli korostuu voimakkaasti moninaisella ja alati pirstaloituvalla media-alalla. Media-alalla tarvittavien perustaitojen
osalta erityisesti myyntiosaamisen kehittämiseen tulisi panostaa kaikilla koulutustasoilla. Esimerkiksi vastavalmistuneiden myyntitaidot arvioitiin selkeästi heikommaksi
kuin journalistiset perustaidot kuten mediatuotantotaidot. Samalla media-alalla koetaan myyntityön merkityksen korostuvan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Uskomme, että integroimalla esimerkiksi mediamyyntiä ja asiakkuudenhallintaa koulutusohjelmiin nykyistä merkittävämmin on mahdollista saavuttaa parempia lopputuloksia:
voidaan löytää nykyistä relevantimpia mainosasiakkaita ja tehostaa mainosten kohdentamista juuri asiakkaiden kaipaamille yleisöille.

7.3. Muuttuvaan työelämään liittyvät toimenpiteet
1. Yleisiä työelämätaitoja on opetettava nykyistä laajemmin. Ongelmanratkaisukyky
ja ryhmätyötaidot tulevat olemaan jatkossakin media-alan osaajalle keskeisiä. Työelämätaitoja tulisi kehittää läpi koulutusohjelmien. Kursseilla työskentely, kurssitehtävät
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sekä muut projektit tulisi suunnitella siten, että ne vahvistavat opiskelijoiden työelämätaitoja. Lisäksi haastavuustasoa tulisi nostaa kautta linjan. Voisi myös olla hyödyllistä,
että jokaisessa koulutusohjelmassa tulisi olla konkreettinen työelämään valmentava
kurssi tai vaihtoehtoisesti pakollinen harjoittelujakso. Niiden koulutustarjoajien, joilla
tällainen kurssi on jo olemassa, on kriittisesti tarkasteltava, vastaavatko kurssin sisällöt
niitä osaamisvaatimuksia, joita yrityksillä on.
2. Koulutuslaitosten sisäistä poikkitieteellistä liikkuvuutta tulee edistää ja myös
koulutuslaitosten välisiä kursseja pitäisi tarjota. Liikkuvuutta tulisi edistää erityisesti lyhyellä aikavälillä (2020–2025), kun teknologiataitoihin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät media-alan omat koulutussisällöt hakevat vielä muotoaan. Tässä tutkimuksessa nousi erityisesti esiin tarve moduuliopinnoille tai opintokoreille, joita opiskelijat voisivat hyödyntää laajentaakseen omaa osaamistaan oman ydinosaamisen ulkopuolelle. Korimallin avulla esimerkiksi viestinnän opiskelija voisi kehittää osaamistaan
tietotekniikan ja liiketalouden osalta tilanteessa, jossa oma koulutusohjelma on näiltä
osin vaillinainen. Moduuliopinnoissa voisi olla myös mahdollisuus laajentaa osaamista
uusimpien teknologioiden, kuten tekoälyn, AR- ja VR-teknologioiden sekä robottijournalismin suhteen. Moduuliopinnot voitaisiin toteuttaa myös koulujen rajat rikkovasta
verkko-oppimisympäristöissä, joissa opiskelijoilla olisi mahdollisuus valita kursseja
moduuleittain. Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto kokosi yhteen avoimien yliopistojen
opintotarjontaa valtakunnallisesti näiden avatessa tarjontaansa maksuttomasti koronpandemian aikana. Puolestaan hakukoneyhtiö Google tarjoaa maksuttoman verkkooppimisympäristö Google Digital Garagen, jossa voi kehittää omaa osaamistaan tai
liiketoimintaa esimerkiksi digitaalisen mainonnan, koodauksen ja tekoälyn osalta
(Google b).
3. Vuoteen 2030 mennessä media-alan koulutusten tulee korostetusti profiloitua
eri painopistealueisiin - kaikkea kaikille ei ole mitään kenellekään. On täysin mahdotonta ajatella, että kaikki tässä raportissa esitetyt suositukset ja muutosehdotukset
mahtuisivat lisänä media-alan koulutusinstituutioiden nykyisiin kokonaisuuksiin. Media-alan tarpeita ajatellen koko Suomen koulutustarjooma tulisi ryhmitellä uudelleen.
Samalla digitalisaatio lisänä -ajattelusta tulisi siirtyä digitalisaatio edellä -ajatteluun eli
aloittaa useamman koulutusohjelman rakentaminen alusta täysin teknologiamurroksen tarpeiden näkökulmasta. Tutkimustuloksista johdettuna media-alan koulutukset on
ylätasolla mahdollista ryhmitellä esimerkiksi seuraavasti: 1) luova sisällöntuotanto ja
analytiikka 2) media-alan liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen 3) media-alan teknologioiden syväymmärrys ja soveltaminen.

7.4. Koulutusmaailman ja elinkeinoelämän yhteistyöhön liittyvät toimenpiteet
1. Yhteistyötä on vahvistettava koulutustarjoajien ja yritysmaailman välillä.
Koulutusmaailman ja työelämän vuoropuhelua tulisi suorittaa entistä aktiivisemmin ja
säännöllisemmin. Osa koulutustarjoajista tuo esille, että yritysyhteistyö rajoittuu vain
esimerkiksi kommentointiin opetussuunnitelmia muuttaessa. Yhteistyömuotoja tulisi rikastaa ja syventää. Asiantuntijoiden puolelta haastatteluissa tuodaan ilmi erityisesti
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yliopistollisten koulutuslaitosten passiivisuus, usein ehdotukset yhteistyöhön tulevat nimenomaan yritysmaailmasta. Yhteistyön vankistamiseksi esitämme erilaisten yhteistyöprojektien lisäämistä. Yhteistyöprojektien osalta on kuitenkin huomioitava, että ne
on mukautettava molempien osapuolten tarpeet huomioiden ja niiden tulee hyödyttää
molempia osapuolia. Tutkijat hyötyvät usein yritysten data-aineistoista akateemisessa
mielessä. Vastaavasti yritykset saavat koulutuslaitoksista merkittävää teknologia- sekä
tutkimusosaamista kaupallisen kehitystyön tueksi. Yliopistotasolla myös erilaiset lahjoitusprofessuurit ja työelämäprofessuurit ovat tärkeitä, jotta työelämän näkökulmaa
saadaan tuotua korkeakoulumaailmaan, ja koulumaailman näkökulmaa työelämään.
2. Tutkintorakenteissa on huomioitava paremmin työelämän tarpeet. Erityisesti asiantuntijahaastateltavat korostavat, että oppilaitoksista kaivattaisiin yhä valmiimpia
osaajia suoraan työelämään. Osaajien tulisi hallita erilaisia työelämässä tarvittavia työvälineitä, kuten ohjelmistoja, sekä yleisiä työelämätaitoja. Usein koulutustarjoajat kuitenkin näkevät, että jatkuvien, aikaa kestävien, osaamisvalmiuksien tarjoaminen on
tärkeintä, ja käytännön työn osaamisvalmiudet voidaan oppia työelämässä. Toinen
vaihtoehto olisi luonnollisesti lisätä opintojen aikana suoritettavia harjoittelujaksoja yrityksissä, mutta etenkin pakolliset harjoittelujaksot nähdään korkeakoulumaailmassa
usein opintoja hidastavina tekijöinä. Harjoittelujaksojen pakollisuutta olisi kuitenkin harkittava media-alan koulutusohjelmissa, joissa näin ei vielä ole. Media-alan asiantuntijahaastateltavat korostavat harjoittelun merkitystä, ja usein harjoittelu toimii työllistymisväylänä alan osaajalle. Media-alan yritysten on kuitenkin nähtävä harjoitteluiden
hyödyntäminen yhä enemmän rohkeiden kokeilujen ja innovaatioiden kehittämisenä,
jossa alan opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden tuoreita ideoita voidaan hyödyntää
eikä tapana saada ahkeraa perustyövoimaa edullisesti.

7.5. Tulevaisuuteen liittyvät toimenpiteet
1. Media-alan houkuttelevuutta on parannettava, jotta lahjakkaita opiskelijoita saadaan alalle riittävästi – painoalalla erityishuoli tulevaisuudenosaajien riittävyydestä. Ainoastaan neljännes media-alan toimijoista kokee korkeakoulujen ja yliopistojen koulutusohjelmien kykenevän tuottamaan huippuosaajia media-alalle. Tällä hetkellä alan oppilaitokset ja asiantuntijat kokevat haastatteluiden perusteella, ettei erityisesti perinteiselle painoalalle välttämättä saada riittävästi osaajia tulevaisuudessa.
Painoalan koulutuksen markkinointiin olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota korostamalla alan monipuolisia työtehtäviä ja alan kehittymistä esimerkiksi 3D-tulostuksen ja
laserpainamisen kaltaisten uusien tekniikoiden suhteen. Suosittelemme, että työnantajat harkitsisivat erilaisia yhteistyömuotoja koulutuslaitosten kanssa alan imagon parantamiseksi. Toisaalta rohkeamman ja uramahdollisuuksiltaan rikkaan yleiskuvan välittäminen media-alasta on jokaisen media-alan toimijan vastuulla. Laskukausiviestinnän ja vaikeuksista vatvomisen aika on ohi.
2. Ihmisen ja koneen yhteistyöhön liittyvää koulutusta on lisättävä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että ymmärretään nykyistä paremmin koneiden avustavan roolin hyödyt media-alalla. Haastatteluissa ilmeni, että kone ei olisi syrjäyttämässä ihmisen tekemää työtä media-alalla, vaan pikemminkin koneen käyttämisen
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nähtiin olevan avustavassa ja työn tekoa tehostavassa roolissa. Koulutustoimijoilta
tämä vaatii sitä, että ihmisen ja koneen väliseen yhteistyöhön annetaan käytännön
osaamista, sillä pelkkä teoriatasoinen käsittely ei ole enää riittävää. Samalla on varmistettava, että koulutuslaitoksilla on resurssit tarjota käytännön tasolle ulottuvaa koulutusta. Mahdollinen ratkaisu olisi käynnistää lähitulevaisuudessa yhteistyöprojekteja
media-alan yritysten kanssa, ja selvittää, millaisissa tilanteissa kone voisi helpottaa
niidenkin toimintaa. Yhteistyöprojektien onnistumisen edellytyksenä on se, että koulutusinstituutiot siirtyvät tekoälyyn liittyvästä perustutkimuksesta askeleen nykyistä soveltavampaan suuntaan.
3. Käytettävyyskysymykset on nostettava keskeisempään rooliin. Kansainvälisiltä
mediatoimijoilta on jo nähty käyttökokemukseltaan erinomaisia ratkaisuja ja esimerkiksi uutisia on nivottu onnistuneesti nykyisiin käyttöjärjestelmiin. Suomalaiset mediatoimijat eivät saa pudota kehityksen kelkasta. Sen lisäksi, että ohjelmointiosaamista
alettaisiin opettaa laajamittaisemmin, on muistettava loppukäyttäjän yhä keskeisempi
rooli. Esimerkiksi AR:n ja VR:n tyyppiset tekniikat tarvitsevat tuekseen toimivia käyttöliittymiä. Media-alalla nämä tekniikat eivät ole vielä lyöneet läpi, mutta kun läpimurron
aika tulee, suomalaisilla mediatoimijoilla olisi oltava mahdollisuus tarjota niitä yleisöjensä käyttöön käyttäjäystävällisessä formaatissa. Muuten riskinä on, että kansainväliset jätit ehtivät ensin ja tuovat tarjolle merkittävästi helppokäyttöisempiä palveluita,
suomalaisten toimijoiden vielä kamppaillessa perustason teknisten ominaisuuksien
kanssa.
4. Kirjoittamiseen liittyviä perustaitoja ei voi jättää käsittelemättä. Sosiaalisen median merkityksen kasvaessa ja viestinnän muuttuessa vapaamuotoisemmaksi on tärkeää, että kirjoitus- ja oikeinkirjoitustaitoon panostetaan edelleen. Erityisesti asiantuntijahaastatteluissa tuotiin ilmi huoli siitä, että alan osaajien suomen kielen taito on rapistumassa. Media-alalla on myös ymmärrettävä kielellinen osaaminen laajemmin kuin
vain kirjoittamisena. Myös suullisesti tapahtuva viestintä ja vuorovaikutus yleensäkin
ovat jatkossa erityisen tärkeitä. Toisaalta alan jatkuvaa kehitystä on seurattava ja huomioitava se, että tulevaisuuden tekstityypit voivat erota huomattavastikin nykyisistä.
Tutkimuksessa nousi esille esimerkiksi mobiilisovellusilmoitusten merkityksen kasvaminen, jolloin tarvittaisiin erityisen ytimekkään sisällön tuottamisen hallitsevia osaajia.
5. Yhteiskunnallisten perusteemojen opetukseen on pureuduttava yhä enemmän.
Media-alaan vaikuttavat samat megatrendit - vastuullisuus, eettisyys ja työntekijän hyvinvointi - kuin muihinkin aloihin. Osaajilla tulee olla valmius sujuvasti käsitellä näitä
teemoja tulevaisuuden työelämässä. Olennaista on huomata, että esimerkiksi vastuullisuus läpileikkaa media-alaa laajalti esimerkiksi uutistuotannossa, sisällöntuotannossa, media-alan uusissa tuotteissa ja työehdoissa. Yhteiskunnallisia ja humanistisia
osaamisvalmiuksia on tuotava koulutukseen sekä yliopisto- että ammattikorkeakoulutasolla entistä voimakkaammin ja käytännönläheisemmin.
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Liite 1: Haastatellut henkilöt
Koulutustarjoajien edustajat
Nimi

Asema

Yhtiö/Taho

Päivämäärä

Anne Laajalahti

Koulutus- ja kehittämisjohtaja

Infor

16.3.2020

Anne Leppäjärvi

Koulutusohjelman johtaja

Haaga-Helia

24.3.2020

Anu Ukonlinna

Toimitusjohtaja

Saranen

4.3.2020

Ari Koivumäki

Yliopettaja

Tampereen
koulu

Ari Muhonen

Opettaja

Taitotalo

1.4.2020

Arja Karhumaa

Lehtori

Aalto-yliopisto

12.3.2020

Auli Sillanpää

Osaamisaluepäällikkö
(media, muotoilu, konservointi)

Metropolia

4.3.2020

Erika Panttila

Opintolinjavastaava

Laajasalon opisto

4.2.2020

Hanna Reinikainen

Tohtorikoulutettava

Jyväskylän yliopisto

14.4.2020

Iiris Ruoho

Yliopistolehtori

Tampereen yliopisto

6.3.2020

Leena Mäkelä

Osaamispäällikkö

Tampereen
koulu

6.3.2020

Markku Reunanen

Vastuuprofessori

Aalto-yliopisto

25.2.2020

Markku Tiihonen

Koulutussuunnittelija

Gradia

23.3.2020

Merja Koskela

Professori

Vaasan yliopisto

29.3.2020

ammattikorkea-

ammattikorkea-

6.3.2020
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Mirja Kälviäinen

Yliopettaja

LAB-ammattikorkeakoulu

5.3.2020

Niina Uusitalo

Opettaja

Tampereen yliopisto

9.3.2020

Nn Nn

Nn

Nn

Nn

Samuel Raunio

Koulutus- ja tutkimuspäällikkö

Turun ammattikorkeakoulu

6.4.2020

Tanja Sihvonen

Professori

Vaasan yliopisto

29.3.2020

Asiantuntijat
Nimi

Asema

Yhtiö

Päivämäärä

Elina Schüller

Director

Aller Media

25.3.2020

Erkki Meriluoto

Päätoimittaja

Seura

23.3.2020

Frans Tihveräinen

Toimitusjohtaja

Flyar

15.4.2020

Jari Kaivo-oja

Tutkimusjohtaja

Turun yliopisto

2.3.2020

Johanna Varis

Johtaja

Medialiitto ry

19.3.2020

Juhani Pekkala

Executive in Residence

Aalto-yliopisto

16.3.2020

Jukka-Pekka Myllys

Toimitusjohtaja

Miltton

27.5.2020

Jutta Tuomaala

Vastaava tuottaja

Aito Media

17.3.2020

Kaisa Ala-Laurila

Toimitusjohtaja

A-lehdet

11.3.2020

Karri Lehtiö

Metropoli-toimituksen
likkö

YLE

10.3.2020

Laura Ahva

Yliopistotutkija

Tampereen yliopisto

19.3.2020

pääl-
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Mari Masalin

Toimitusjohtaja

Redland

9.4.2020

Merja Ylä-Anttila

Toimitusjohtaja

YLE

7.4.2020

Salomaa yhtiöt

11.2.2020

Sari Haavisto
Tatu Säisä

Toimitusjohtaja

3D-talo

15.3.2020

Timo Julkunen

Toimitusjohtaja

WSOY

3.4.2020

Case-yritykset

Yritys

Haastateltava

Asema

Päivämäärä

Bauer

Lauri Dominic

Head of Audio Branding

15.4.2020

Bauer

Sampsa Savolainen

Myyntijohtaja

27.3.2020

Kaleva Media painotalo

Janne Koski

Painotalon johtaja

7.4.2020

Kaleva Media painotalo

Lars Säynäjäkangas

Painaja

28.4.2020

Kaleva Media painotalo

Petri Pelkonen

Tuotantopäällikkö

24.4.2020

MTV

Eevi Kinnunen

Toimittaja / tuottaja

14.4.2020

MTV

Jaakko Hietanen

Sisältökehittäjä / vastaava tuottaja

9.4.2020

MTV

Mona Haapsaari

Toimituspäällikkö, digitaaliset sisällöt

16.4.2020

MTV

Tomi Einonen

Vastaava päätoimittaja

16.4.2020

Nordkapp

Juhani Haaparanta

Toimitusjohtaja

1.4.2020
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Nordkapp

Monika Zych

Design Director

16.4.2020

Nordkapp

Sami Niemelä

Creative Director

1.4.2020

Supla+

Annika Takaniemi

Tuottaja, Supla+

24.4.2020

Supla+

Jani Junnila

Sisältöpäällikkö, Supla

17.3.2020

Supla+

Juha Hätönen

Johtaja, Supla

29.4.2020

Yle

Aki Kekäläinen

Verkkokehityksen päällikkö

27.5.2020

Yle

Jarkko Ryynänen

Product owner

20.5.2020

Yle

Jukka Niva

Newslabin päällikkö

7.5.2020

Yle

Mika Rahkonen

Strategiapäällikkö

14.5.2020
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Liite 2: Koulutustarjontatietokannan avainmuuttujat
Muuttujan nimi

Muuttujan kuvaus

Tarjoajan nimi

Koulutuksen tarjoajan nimi

Maa

Maa, jossa koulutus pääsääntöisesti järjestetään

Verkkosivu

Koulutusohjelman verkkosivu

Opintopolku-sivu tai vastaava

Opintopolku-sivu tai vastaava sivu, jossa on lisätietoa koulutuksesta

Tarjoajan tyyppi

Koulutuksen järjestävä taho. Mahdolliset arvot:

Tutkintotaso

-

Yliopisto

-

Ammattikorkeakoulu

-

opisto/ammattikoulu

-

Yksityinen yritys

Koulutuksen tutkintotaso. Mahdolliset arvot:
-

Kandi + maisteri (3+2 v)

-

Maisteri (2 v)

-

Amk alempi (3,5-4 v)

-

Amk ylempi (1-2 v)

-

Muu

Koulutuksen kesto, päiviä

Koulutuksen kesto päivinä

Opetustapa

Miten opetus järjestetään. Mahdolliset arvot:

Opetuskieli FI

-

Lähiopetus

-

Etäopiskelu

-

Monimuoto

Järjestetäänkö koulutus pääosin suomeksi
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Opetuskieli SE

Järjestetäänkö koulutus pääosin ruotsiksi

Opetuskieli EN

Järjestetäänkö koulutus pääosin englanniksi

Päätoiminen/sivutoiminen

Luokittelu siitä, onko koulutus päätoimista vai sivutoimista. Mahdolliset arvot:
-

Päätoiminen

-

Sivutoiminen

Koulutusohjelman nimi

Koulutusohjelman nimi

Opintopistelaajuus

Koulutuksen opintopistelaajuus

Osaamispistelaajuus

Koulutuksen osaamispistelaajuus

Opintoviikkolaajuus

Koulutuksen opintoviikkolaajuus

Hinta €, sis. alv 0%

Koulutuksen hinta euroina, ei sisällä arvonlisäveroa. 0 tarkoittaa maksutonta koulutusta

Journalismi

Koulutukseen sisältyy journalismiin liittyviä opintoja

Viestintä

Koulutukseen sisältyy viestintään liittyviä opintoja

Markkinointi

Koulutukseen sisältyy markkinointiin liittyviä opintoja

Markkinointiviestintä

Koulutukseen sisältyy markkinointiviestintään liittyviä opintoja

Brändi, tarinallistaminen

Koulutuksessa sisältyy brändiin ja tarinallistamiseen liittyviä opintoja

Liiketoiminta

Koulutukseen sisältyy liiketoimintaan ja kaupalliseen ajatteluun liittyviä opintoja. Liiketoiminta-sarake käsittää myös medialiiketoiminnan kentän.

Sosiaalisen median perusteet

Koulutukseen sisältyy sosiaalisen median perusteisiin liittyviä opintoja

Mediaosaaja 2030
Liitteet
g
Digivalokuvaus & kuvankäsittely

Koulutukseen sisältyy digivalokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyviä opintoja

TV-työ, liikkuva kuva, multimedia

Koulutukseen sisältyy TV-työhön, liikkuvaan kuvaan ja multimediaan liittyviä opintoja

Äänityö (radio, kuunnelma- ja dokumentti, podcast-tuotanto)

Koulutukseen sisältyy äänityöhön (radio, kuunnelma- ja dokumentti, podcast-tuotanto) liittyviä
opintoja

Datajournalismi

Koulutukseen sisältyy datajournalismiin liittyviä
opintoja

Digitaalisen median tuottaminen (journalismi)

Koulutuksessa käsitellään journalistisen sisällön
tuottamista digitaaliseen mediaan sekä erilaisia
julkaisualustoja. Koulutus sisältää journalistiseen
tekstintuotantoon, kielenhuoltoon ja muuhun mediamateriaalin tuottamiseen liittyviä opintoja.

Digitaalisen median tuottaminen (sisällöntuotanto)

Koulutuksessa käsitellään sisällön tuottamista digitaaliseen mediaan sekä erilaisia julkaisualustoja. Koulutus sisältää tekstintuotantoon, kielenhuoltoon ja muuhun mediamateriaalin tuottamiseen liittyviä opintoja.

Painotuotteet

Koulutukseen sisältyy painettujen tuotteiden (esimerkiksi sanomalehdet ja esitteet) ja painotekniikoihin liittyviä opintoja

Media- ja/tai digitaalisten palveluiden suunnittelu
ja kehittäminen

Koulutukseen sisältyy media- ja tai digitaalisten
palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä opintoja

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen suunnittelu

Koulutukseen sisältyy asiakas- ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä opintoja

Koodaaminen, web- ja mobiilisovellusten kehittäminen

Koulutukseen sisältyy koodaamiseen, web- ja
mobiilisovellusten kehittämiseen liittyviä opintoja

Visuaalinen/audiovisuaalinen media

Koulutukseen sisältyy visuaaliseen/audiovisuaaliseen mediaan liittyviä opintoja
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Tulevaisuustutkimus, tulevaisuuden toimintaympäristöt ennakointi ja innovointi

Koulutukseen sisältyy tulevaisuustutkimukseen,
tulevaisuuden toimintaympäristöjen ennakointiin
ja innovointiin liittyviä opintoja.

Luovan idean kaupallistaminen / luova talous

Koulutukseen sisältyy luovan idean kaupallistamiseen / luovaan talouteen liittyviä opintoja

Pelisuunnittelu / -tutkimus

Koulutukseen sisältyy pelisuunnitteluun / -tutkimukseen liittyviä opintoja

Data-analytiikka
data science ja

(tilastotiede,

koneoppiminen,

Koulutukseen sisältyy data-analytiikkaan (muun
muassa tilastotiede, koneoppiminen, data
science ja

sosiaalisen median analytiikka)
sosiaalisen median analytiikka) liittyviä opintoja
Tekoäly

Koulutukseen sisältyy tekoälyyn liittyviä opintoja

Muotoiluajattelu

Koulutukseen sisältyy muotoiluajatteluun liittyviä
opintoja

Interaktiivinen digitaalinen media (3D-mallinnus,
3D-tulostus, animaatiot, virtuaalitodellisuus, peligrafiikka)

Koulutukseen sisältyy interaktiiviseen digitaaliseen mediaan (muun muassa 3D-mallinnus, 3Dtulostus, animaatiot, virtuaalitodellisuus, peligrafiikka) liittyviä opintoja

Graafinen suunnittelu, infografiikka

Koulutukseen sisältyy graafiseen suunnitteluun ja
infografiikkaan liittyviä opintoja

Projektinhallinta ja tiimityö

Koulutukseen sisältyy projektinhallintaan ja tiimityöhön liittyviä opintoja

Kyberturvallisuus / tietoturvallisuus

Koulutukseen sisältyy kyberturvallisuuteen / tietoturvallisuuteen liittyviä opintoja

Mediakonseptien ja -tuotteiden kansainvälistäminen

Koulutukseen sisältyy mediakonseptien ja -tuotteiden kansainvälistämiseen liittyviä opintoja

Kirjallisuustiede / kirjallisuudentutkimus

Koulutukseen sisältyy kirjallisuustieteeseen / kirjallisuudentutkimukseen liittyviä opintoja

Esimiestaidot

Koulutukseen sisältyy esimiestaitoihin liittyviä
opintoja
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Työtehtävä 1

Koulutus antaa valmiuden työtehtävään X

Työtehtävä 2

Koulutus antaa valmiuden työtehtävään X

Työtehtävä 3

Koulutus antaa valmiuden työtehtävään X

Työtehtävä 4

Koulutus antaa valmiuden työtehtävään X

Työtehtävä 5

Koulutus antaa valmiuden työtehtävään X

Koulutuksen yhteyshenkilö, titteli

Koulutuksen yhteyshenkilö, titteli

Nimi

Nimi

Media-alan aihealueen ymmärrys

Media-alan aihealueen ymmärrys

Sähköposti

Sähköposti

Puhelinnumero

Puhelinnumero
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Liite 3: Tutkitut koulutusohjelmat
Tarjoajan nimi

Koulutusohjelman nimi

Aalto PRO

Diploma in Artificial Intelligence

Aalto PRO

Palvelumuotoilu

Aalto-yliopisto

Master's Programme in New Media - New Media Design and Production

Aalto-yliopisto

New Media - Game Design and Production

Aalto-yliopisto

Elokuvaäänitys ja -äänisuunnittelu, taiteen kandidaatti ja maisteri

Aalto-yliopisto

Visuaalisen viestinnän muotoilu

Aalto-yliopisto

Information Networks, Master of Science

Aalto-yliopisto

Informaatioverkostot, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Aalto-yliopisto

Visual Communication Design, Master of Arts

Aalto-yliopisto

International Design Business Management

Careeria

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Audiovisuaalisen
viestinnän osaamisala

Careeria

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Julkaisutuotannon
osaamisala

Careeria

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Painoviestinnän
osaamisala

Gradia

Mediapalvelujen toteuttaja

Haaga Helia

Medianomi (ylempi AMK), uudistuva journalismi
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Haaga Helia

Medianomi (AMK), journalismi

Haaga Helia

3D-mallinnuksen perusteet

Haaga-Helia

Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Helsingin yliopisto

Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja
maisteri

Hive Helsinki

Hive Helsinki

Hochschule der medien

Print Media Technologies

Högskolan väst

3D-animation och visualisering

HY+

Digiviestijä - digitaalisen viestinnän koulutusohjelma

HY+

Sosiaalinen media organisaation viestinnässä

HY+

Viestijän työ 2020

Hyria

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Kuvallisen ilmaisun
osaamisala

Jönköping University

AI Engineering

Jyväskylän yliopisto

Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto

Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden
kandidaatti ja filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriopinnot

Jyväskylän yliopisto

Viestinnän johtamisen kandidaatti- ja maisteriohjelma
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Kaakkois-Suomen
korkeakoulu

ammatti-

Tradenomi (AMK), data-analytiikka

Kaakkois-Suomen
korkeakoulu

ammatti-

Bachelor of Culture and Arts, Game Design

Kauhajoen evankelinen opisto

Graafinen suunnittelu

Kauhajoen evankelinen opisto

Mediataide-Pelivisio -opintosuunta

Kauhajoen evankelinen opisto

SOMA - Somen ja viestinnän avaimet

Keski-Pohjanmaan
tiopisto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

ammat-

Kungliga Tekniska högskolan

Medieteknik

Kungliga Tekniska högskolan

Media Management

Laajasalon opisto

Journalismi, media ja viestintä

Laajasalon opisto

Crossmediatuotanto

LAB-ammattikorkeakoulu

muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen

LAB-ammattikorkeakoulu

mediasisällön suunnittelu

LAB-ammattikorkeakoulu

Medianomi (AMK), valokuvaus

LAB-ammattikorkeakoulu

Medianomi (AMK), visuaalinen viestintä

LAB-ammattikorkeakoulu

Kulttuuriala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut

LAB-ammattikorkeakoulu

Muotoilija (AMK), kokemus- ja palvelumuotoilu

LAB-ammattikorkeakoulu

Kulttuuriala (ylempi AMK), uudistava johtaminen

Lapin yliopisto

Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutus
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Laurea-ammattikorkeakoulu

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, monimuotototeutus

Metropolia
koulu

ammattikorkea-

Digitaaliset mediapalvelut, medianomi

Metropolia
koulu

ammattikorkea-

Medianomi (AMK), elokuva ja televisio

Metropolia
koulu

ammattikorkea-

Viestinnän tutkinto-ohjelma

Metropolia
koulu

ammattikorkea-

Kulttuurituottaja

MIF

Viestinnän asiantuntijan koulutusohjelma

Omnia

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Oulun ammattikorkeakoulu

Kulttuurialan ylempi amk-tutkinto, Taiteen tekijä ja kehittäjä

Oulun yliopisto

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkintoohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Oulun yliopisto

Saamelainen kulttuuri, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma

Paasikivi-Opisto

Median ja taiteen opintolinjat, journalismi

Paasikivi-Opisto

Median ja taiteen opintolinjat, digitaalinen sisällöntuotanto

Paasikivi-Opisto

Median ja taiteen opintolinjat, luovien alojen yrittäjyys ja viestintä

Paasikivi-Opisto

Median ja taiteen opintolinjat, valokuvaus

Paasikivi-Opisto

Median ja taiteen opintolinjat, visual design

Paasikivi-Opisto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon
osaamisala
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Rastor Instituutti

Viestijän tutkinto

Rastor Instituutti

Sisällöntuottajan koulutusohjelma

Rastor Instituutti

Copywriterin koulutusohjelma

Rastor Instituutti

Markkinointiviestintä – liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Rastor Instituutti

Digi- ja somemarkkinointi – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rastor Instituutti

Web-analytiikka ja hakukoneoptimointi

Seinäjoen
koulu

Kulttuurituottaja (AMK)

ammattikorkea-

Södertörns högskola

User Experience and Interactive Media Design, Master's Programme

Södertörns högskola

Journalistik och digitala medier

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Painoviestinnän osaamisala

Taitotalo

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon
osaamisala

Taitotalo

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Audiovisuaalisen
viestinnän osaamisala

Taitotalo

Painokoneen käytön hallinta – sujuvaa tuotantoa materiaalia hukkaamatta

Taitotalo

Media-alan ammattitutkinto, painoviestinnän osaamisala

Tampereen
koulu

ammattikorkea-

Medianomi (AMK), Media-alan tutkinto-ohjelma
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Tampereen
koulu

ammattikorkea-

Mediatuottamisen ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Painoviestinnän
osaamisala

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Julkaisutuotannon
osaamisala

Tampereen yliopisto

Informaatiotutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tampereen yliopisto

Journalistiikka, Viestinnän monitieteinen koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (sisältää puheviestinnän)

Tampereen yliopisto

Mediatutkimus, Viestinnän monitieteinen koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Tampereen yliopisto

Visuaalisen journalismin maisteriohjelma

Tampereen yliopisto

Tietojenkäsittelytieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Puheviestintä, Viestinnän monitieteinen koulutus

Turun ammattikorkeakoulu

Medianomi (AMK), journalismi, toimittaja

Turun ammattikorkeakoulu

Medianomi (AMK, journalismi, viestintä

Turun ammattikorkeakoulu

Tradenomi (AMK), mediatuotanto

Turun ammattikorkeakoulu

Media- ja kulttuuriyrittäjyys

Turun ammattikorkeakoulu

Tuotanto ja projektinhallinta, elokuva, Medianomi (AMK)

Turun ammattikorkeakoulu

Tuotanto ja projektinhallinta, mainonnan suunnittelu, Medianomi
(AMK)

Turun ammattikorkeakoulu

Mainonnan suunnittelu, Medianomi (AMK)
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Turun ammattikorkeakoulu

Kuvataitelija (AMK), animaatio

Turun ammattikorkeakoulu

Medianomi (AMK), elokuva

Turun yliopisto

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede

Turun yliopisto

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, kotimainen kirjallisuus

Turun yliopisto

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, musiikkitiede, filosofian maisteri

Turun yliopisto

Mediatutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Umeå universitet

Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design

Vaasan yliopisto

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma + organisaatioiden viestinnän
maisteriohjelma

Vaasan yliopisto

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma + teknisen viestinnän maisteriohjelma

Vaasan yliopisto

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma + digitaalisen median maisteriohjelma

Voionmaan koulutuskeskus

Journalistikoulutus

Xamk

Tradenomi (AMK), data-analytiikka
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Liite 4: Kysymyskokonaisuudet
Koulutustarjoajien edustajat
1. Osaamisen nykytila
●

Millaista koulutusta te tarjoatte alalle (tai media-alalle)?

●

Minkälaisen osaamisen tarve on korostunut viime vuosien (n. 5 v.) aikana alallasi (tai
media-alalla)?

●

Perustuen näkemykseesi, millainen on media-alan koulutustilanne yleisesti Suomessa? Entä edustamanne koulutusalan osalta?

2. Koulutustarjonta ja sen kehittäminen
●

Miten oma koulutustarjontanne alalle (tai media-alalle) on muuttunut?

●

Mitä uudistuksia koulutusohjelmaan tai -ohjelmiin on tehty (uudet kurssit ja opetussisällöt sekä poistuneet sisällöt)?

●

Mihin uudistukset perustuvat ja valinnat perustuvat?

●

Miten varmistatte, että koulutukset vastaavat yritysten osaamistarpeita?

●

Esiintyykö koulutuksen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeiden välillä joitakin ristiriitoja? Miksi/miksi ei?

●

Millainen rooli alan yrityksillä on koulutusohjelmien kehittämisessä?

●

Miten digitalisaatio huomioidaan koulutustarjonnassa?

3. Tulevaisuuden näkymät
●

Perustuen näkemykseesi, minkälainen osaaminen korostuu alallasi seuraavien vuosien (n. 3 vuotta) aikana? Miten hyvin tämänkaltaiseen trendiin on valmistauduttu koulutuksissanne?

●

Perustuen näkemykseesi, minkälaista osaamista alallasi tullaan tarvitsemaan vuonna
2030?

●

Millaisiin asioihin tai teemoihin koulutusten tulisi mielestäsi keskittyä lähitutulevaisuudessa (n. 3 vuoden päästä)? Entä vuonna 2030?

●

Media-alan tutkimussäätiö on määritellyt ”painopistealueet”, joita ovat
o

asiakas- ja käyttäjäymmärrys palveluissa ja liiketoimintamalleissa (esimerkiksi
tunnepolku, customer journey)

o

uudet sisällöt sekä median ja oppimisen uudet muodot (esimerkiksi uusien sisältöjen tuottamiseen tarvittavan osaamisen tarpeet)
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mahdollistavat teknologiat ja toiminnallisuudet (esimerkiksi robottijournalismi).

Miten nykyisten koulutusohjelmien sisällöt (em. painopisealueet huomioiden) vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita?
●

Mitä media-alaan ja em. painopistealueisiin liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
tarvitaan media-alan yrityksissä/organisaatioissa tulevaisuudessa 3 vuoden jänteellä?
Entä 10 vuoden jänteellä (2030)?

Media-alan asiantuntijat
1. Osaamisen nykytila
●

Minkälaisen osaamisen tarve on korostunut viime vuosien (n. 5 v) aikana alallasi?

●

Missä määrin vastavalmistuneet tai nuoret työntekijät hallitsevat nämä taidot?

●

Ovatko taidot itseopittuja vai saatu koulusta?

●

Kuinka paljon yritysten täytyy itse järjestää osaamisen kehittämistä?

●

Ulkoistetaanko koulutukset vai järjestetäänkö ne omin voimin?

●

Mitä mieltä olet tällä hetkellä tarjottavista korkeakoulutasoisista media-alan koulutuskokonaisuuksista? Onko niitä tarpeen uudistaa tai täydentää, jos on, niin miten?

●

Millä tavalla liiketoimintaosaamista opetetaan media-alalla? Millaisia erikoistaitoja tai
uniikkeja taitoja media-alan liiketoimintaosaaja tai -johtaja tarvitsee?

2. Työelämä
●

Millaisia henkilöstönkehittämishankkeita on tällä hetkellä käynnissä? Järjestetäänkö
nämä omin voimin vai onko ne ulkoistettu?

●

Panostavatko alasi yritykset mielestäsi riittävästi osaamisen kehittämiseen tällä hetkellä? Miksi?

●

Perustuen kokemukseesi, missä määrin ja millaiset henkilöstönkehittämishankkeet
ovat olleet yrityksille tai henkilöstölle hyödyllisiä? Minkälaisia näiden lopputulokset ovat
olleet (onnistumiset ja haasteet)?

●

Onko osaamisen kehittyminen vaikuttanut kaupalliseen menestykseen?

●

Mitkä ovat keskeisimmät haasteet osaamisen kehittämisessä alallasi?

●

Minkälaisia hankkeita tai aloitteita olette toteuttaneet tai käynnistäneet näiden haasteiden ratkomiseksi?

3. Osaamisenkehittämisen hankkeet
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●

Minkälaisissa tilanteissa yliopistot tai ammattikorkeakoulut kykenevät tarjoamaan yksityisiä koulutuksentarjoajia parempia ratkaisuja?

●

Mitä yksityiset koulutuksentarjoajat voisivat tehdä paremmin?

●

Toimitteko yhteistyössä minkään koulutusalan toimijan kanssa?

4. Tulevaisuuden näkymät
●

Perustuen näkemykseesi, minkälainen osaaminen korostuu alallasi seuraavien vuosien (n. 3 vuotta) aikana? Miten hyvin tämänkaltaiseen trendiin on valmistauduttu
alalla?

●

Perustuen näkemykseesi, minkälaista osaamista alallasi tullaan tarvitsemaan vuonna
2030?

●

Uskotko, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut kykenevät tarjoamaan vuonna 2030
tarvitsemaanne osaamista riittävän aikaisin?

Case-yritystutkimus
1. Yrityksen ja uuden toimen kuvaus
●

Mikä on yrityksenne spesifi toimiala?

●

Mitä tuotteita ja palveluita tarjoatte?

●

Mitä poikkeuksellisia / innovatiivisia toimia olette tehneet tai suunnitelleet tekevänne?
Mitä ne käytännössä ovat tarkoittaneet ja miten ne näkyvät yrityksenne toiminnassa?

●

Mikä on yrityksen strateginen tahtotila uuden innovaation suhteen?

●

Millainen merkitys yrityskulttuurilla on ollut innovaation menestymisessä?

●

Mistä uusi innovaatio sai alkunsa?

●

Mitä haasteita innovaation kehittämisessä koettiin?

●

Miten innovaatiota kehitetään tulevaisuudessa? Mikä on yrityksenne strateginen tahtotila uuden innovaation suhteen tulevaisuudessa, 3 vuoden ja 10 vuoden aikajänteellä?

●

Onko uuden innovaation kehittäminen johtanut kaupalliseen menestykseen? Minkälaista menestystä on saavutettu? (Liikevaihdon kasvattaminen, sivu- tai videokäynnistykset tms.)

2. Osaamisen nykytila
●

Mikä on alan työntekijöiden tyypillinen koulutuspohja? Vastaako tämä tarpeitanne?
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●

Mitkä koulutuslaitokset ovat alan työntekijöiden merkittävimpiä pohja- tai täydennyskouluttajia?

●

Vastaako tarjolla oleva koulutus nykyajan osaamistarpeita?

●

Tarvitseeko teidän jatkokouluttaa työntekijöitä? Jos kyllä, niin millaista jatkokoulutusta
tarvitaan ja kuinka paljon?

●

Mikä on uuden innovaation parissa työskentelevien henkilöiden koulutuspohja? Vastasiko se tarpeitanne?

●

Mistä työntekijät löydettiin ja miten heidät rekrytoitiin?

●

Jos henkilöitä jatkokoulutettiin, niin ostettiinko koulutus ulkopuolelta vai toteutettiinko
se itse?

●

Olivatko työntekijät tyytyväisiä koulutukseen? Olisiko koulutusta pitänyt olla tarjolla
enemmän?

3. Osaamisen tulevaisuudennäkymät
●

Minkälainen alan työntekijöiden tyypillinen koulutus tulisi olla tulevaisuudessa? Mihin
tarpeisiin sen tulisi vastata?

●

Uskotko, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut kykenevät tarjoamaan tarvitsemaanne
osaamista riittävän aikaisin?

●

Minkälaisia suunnitelmia jatkokoulutuksen suhteen on tehty?

●

Miten henkilöstön kouluttamisen tulevaisuudessa saataisiin vastaamaan sen ajan
osaamistarpeita?

●

Halutaanko tämä koulutus järjestää itse vai ulkoistaa?

