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Tausta	ja	tavoite	
 
Suomesta on Suosikin lopettamisen jälkeen puuttunut todellinen kotimainen nuorisomedia. Suuren 
osan nuorten mediankäytön ajasta vievät tällä hetkellä suuret kansainväliset sosiaaliset mediat, 
kuten Youtube, Instagram, Snapchat sekä myös Facebook. 
 
Vaikuttaa siltä, että tämän päivän nuorisomedialla on kaksi ominaisuutta: 

1. Toimituksellisen sisällön sijaan fokus on demokraattisemmin tuotetuissa sisällöissä 
2. Yhden verkkosivun tai painotuotteen sijaan sisällöt elävät verkostomaisessa maailmassa, 

jossa rajat ovat häilyviä ja jaettavuus on tärkeintä 
 
Näiden havaintojen perusteella asetimme tutkimushaasteen: 
 Millainen on tämän päivän kotimainen nuorisomedia? 
 
Tutkimusmenetelmäksi valikoituivat haastattelujen ja ryhmäkeskustelujen lisäksi tekeminen ja 
pilotointi. 
 
Tutkimuksen kohderyhmäksi valitsimme aktiiviset some-nuoret, jotka tuottavat itse materiaalia 
verkkoon ja ovat siten hyvin perillä modernin nuorisomedian toimintaperiaatteista. Mukana oli mm. 
kaksi tubettajaa, joiden yhteenlaskettu peitto on yli 200 000 tilaajaa. 
 
Toteutus	
 
Projektin ensimmäisessä vaiheessa rekrytoimme 6 aktiivista some-nuorta ryhmäkeskusteluun. 
Keskusteluvaiheen jälkeen jatkoimme co-creationin menetelmin eli pyrimme tekemällä 
hahmottamaan uuden nuorisomedian ominaisuuksia, toimintaperiaatteita sekä sisältöjä. 
 
Projektin toisessa vaiheessa toteutimme pilotin tuplanolla.fi- sivuston, jolle tuotimme sisältöä sekä 
seurasimme sen onnistumista. 
 
Projektin kolmannessa vaiheessa toteutimme 2 syvähaastattelua tubettajanuorten kanssa. Aiheena 
erityisesti se, miten mediakumppanin tulisi toimia yhteistyössä tubettajien parissa. 
	
Ryhmäkeskustelut	
 
Ryhmäkeskusteluiden tavoitteena oli selvittää miten aktiiviset somenuoret näkevät suomalaisen 
mediakentän ja sen toimintaperiaatteet. Tiiviin tilannekatsauksen lisäksi keskustelut toimivat myös 
avauksena, jonka pohjalta siirryttiin projektin seuraavaan vaiheeseen, co-creationiin, jossa ideoitiin 
yhdessä uutta nuorisomediaa. Tavoitteena oli visioida uudenlaista suomalaista mediaa, joka 



tavoittaisi kohderyhmänsä laajasti sekä vastaisi nykyisiä toimijoita paremmin nuorten toiveisiin ja 
tarpeisiin.  
 
Elokuussa 2015 järjestettyyn ryhmähaastatteluun osallistui kuusi 15-22-vuotiasta nuorta, jotka ovat 
aktiivisia eri sosiaalisen median kanavissa. Osallistujat kuvaavat itseään uteliaksi, 
ennakkoluulottomiksi ja monipuolisiksi median käyttäjiksi, jotka haluavat olla ensimmäisinä 
kokeilemassa uusia kommunikoinnin muotoja. Nuoret käyttävät eri painotuksin muun muassa 
Facebookia, Instagramia, Twitteriä, Youtubea, Whatsappia, Ask.fm:ää sekä Bloggeria. Kaikki 
keskustelijat ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, mutta osa haastateltavista myös elättää itsensä 
somella kuten tubettamisella tai bloggaamisella.  
 
Suositut	mediat	nuorten	keskuudessa	
	
Haastateltavat käyttävät päivittäin useita sosiaalisen median kanavia, jotka täydentävät toistensa 
sisältöä. Kuvien ja videoiden katsomiseen ja jakamiseen käytetään Instagramia ja Snapchattia, kun 
taas esimerkiksi Kioskista etsitään vaihtelevaa ja toimituksellisempaa mediasisältöä. Twitterissä 
puolestaan nuoria houkuttaa yhdistelmä eri tyyppisiä sisältöjä kuten viihdettä ja lyhyitä 
asiapitoisempia juttuja. 
 
Whatsapp ja Facebook ovat nuorilla ahkerassa käytössä, sillä ne mahdollistavat paitsi uutisten ja 
kuvien seuraamisen myös sisällön jakamisen suurille ryhmille. Erityisesti Whatsapp yhdistää erilaisia 
ryhmiä kuten harrastusryhmiä ja luokkia. Haastateltavien mukaan myös kouluilla on omat ryhmät, 
joihin lähes kaikki opettajia lukuunottamatta kuuluvat. Tyypillisesti ryhmissä on muutamia aktiivisia 
jäseniä, jotka aloittavat keskustelut ja näin määrittävät niiden suunnan. Tämä ryhmädynamiikka on 
tyypillistä erityisesti koululuokkien keskusteluryhmille.  
 
Youtube-kanavien seuraaminen on nuorten keskuudessa kasvussa, ja uusia kanavia tulee jatkuvasti. 
Omaa sisällöntuotantoa ja erityisesti ammattimaisempaa käyttöä nuorilla vaikeuttavat kuitenkin 
huonot sopimukset ja alan epäselvät pelisäännöt. Nuoret kokevat, että tämä aiheuttaa potentiaalin 
hukkaamista ja haastateltavat yhdistävät saman ilmiön myös bloggaamiseen. 
 
Ryhmähaastattelusta välittyy kuva aktiivisesta, mutta sirpaloituneesta somen käytöstä, joka painottuu 
suuriin kansainvälisiin medioihin. Eräs osallistuja kuvaakin, että markkinoilta puuttuu toistaiseksi 
sellainen kotimainen mediasivusto, joka onnistuisi kiinnostamaan laajasti ja tarjoamaan viihdyttävää 
ja vaihtelevaa sisältöä nuorille.  
 
Haastateltavien käytetyimmät some-kanavat tiivistetysti: 

• Instagram 
• Snapchat 
• Twitter 
• Youtube 
• Whatsapp 
• Facebook 
• Kioski 

 
Suomalainen	mediakenttä	
 
Keskustelijat näkevät suomalaisen mediakentän pienenä ja tiiviinä, vaikka muutoksia on käynnissä. 
Kuitenkin nuorten näkökulmasta puuttuu kiinnostava media, joka tarjoaisi vaihtelevaa sisältöä, mutta 
mahdollistaisi myös oman sisällön tuottamisen.  



 
Keskustelijoiden mukaan suomalaisella medialla on vahva fokus Suomen tilanteessa ja uutisissa, 
minkä vuoksi kansainvälisiä tapahtumia tai ilmiöitä seuratakseen pitää lukea ulkomaisia medioita. 
Suomalaiset toimijat kuitenkin ottavat konsepteissaan aktiivisesti mallia ulkomaisista toimijoista ja 
haastateltavat tunnistavat jopa täysin kopioituja toimintatapoja, vaikka sisällöllisesti fokus olisikin 
kotimaisissa ilmiöissä.  
 
Suomalaisella mediakentällä on haastateltavien mukaan erityispiirteitä, jotka erottavat suomalaiset 
toimijat kansainvälisistä. Niin media- kuin julkkiskenttäkin ovat verrattain pieniä, mikä mahdollistaa 
kanssakäymisen sisällön tuottajien ja kuluttajien välillä. Haastateltavien mukaan (sosiaalisen) median 
julkkiksia on helppo lähestyä niin somessa kuin esimerkiksi baarissa ja osa haastateltavista kertookin 
viettäneensä aikaa julkisuuden henkilöiden kanssa. Sama pätee suomalaisiin poliitikkoihin, jotka 
koetaan myös helposti lähestyttäviksi ja maanläheisiksi.    
 
Suomalainen mediakenttä uudistuu  vähitellen ja uusia tuulia edustavat muun muassa Youtube-
kanavat, joiden määrä on kasvussa. Alan kasvua heijastelevat tubettajien ympärille syntyneiden 
tapahtumien määrä ja haastateltavat nostavat esiin muun muassa Tubeconin, joka kerää yhteen 
Youtube-julkkiksia, faneja sekä mainostajia. Tubecon on  merkittävä myös kansainvälisessa 
mittakaavassa, sillä se on tällä hetkellä maailman toiseksi suurin sosiaalisen median tapahtuma. 
 
Tiivistettynä haastateltavat näkevät suomalaisen mediakentän seuraavasti: 
 

• Kotimaisiin ilmiöihin painottuva 
• Pieni ja tiivis, toisaalta vuorovaikutteinen 
• Uudet kanavat kuten Youtube kasvussa 

 

Uuden	sukupolven	media	
Suomalaisen mediakentän nykytila ja sen puutteet toimivat pohjana, kun keskustelijat siirtyivät 
ideoimaan uutta nuorisomediaa. Uudelta kotimaiselta nuorisomedialta haastateltavat toivovat 
erityisesti ajankohtaisuutta ja tuoreutta, sillä kiinnostavat keskustelut nousevat ja kuihtuvat nopeasti. 
Tapahtumiin tulisi reagoida heti, vähintään tunnin tai parin sisällä, sillä useamman tunnin kuluttua 
on jo liian myöhäistä. Lisäksi osallistujat suosittelivat seuraamaan esimerkiksi iltapäivälehtiä, jotta 
sisällöntuottajat pystyvät reagoimaan luovasti laajaa keskustelua herättäviin aiheisiin. Toisaalta 
pelkkä reaktiivisuus ei riitä, vaan nuorisomedian pitää pystyä tuottamaan myös omia kiinnostavia 
juttuja ajankohtaiseen keskusteluun.  
 
Tekijöiden tulisi tuottaa oman tyylisiä juttuja ja käyttää omia tilejään sisällöntuotannossa, jotta heille 
muodostuu oma persoonallinen linja. Tekijöiden brändäys mahdollistaa sivuston omien tekijöiden 
nousun julkkiksiksi ja suunnan näyttäjiksi sen sijaan, että turvauduttaisiin jo tunnettuihin tekijöihin. 
Toimituksellisen sisällön lisäksi keskustelijat toivoivat vastavuoroisuutta ja matalaa kynnystä 
osallistua sisällöntuottamiseen kommentein ja hashtagein. Erityisesti hahstageja kannatettiin, sillä ne 
mahdollistavat keskustelun käymisen myös sivuston ulkopuolella, mutta toisaalta sitovat viestejä 
yhteen. 
 
Nuorille on tärkeää vaikuttaa heille tarjottavaan mediasisältöön. Uutisvirtaan tulee pystyä 
vaikuttamaan ja käyttäjien rajaamaan uutisia omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. 
Keskustelijoiden mukaan myös uutisten perään lisättävät linkit helpottaisivat sivuston käyttöä ja 
uutisten räätälöimistä omien kiinnostusten kohteiden mukaisesti. Käytettävyyttä lisäisi myös selkeä 
ulkoasu, jossa mainokset ovat taka-alalla ja siirtyminen uutisesta toiseen sujuvaa.  



 
Sisällön tärkeimpiä kriteereitä haastateltaville ovat viihteellisyys ja vaihtelevuus. Uutisten olisi hyvä 
sisältää sopivassa suhteessa tekstin lisäksi kuvia, selventävää infografiikkaa ja videoita. 
Monimuotoisuudesta huolimatta nuoret kuitenkin korostavat fokuksen olennaisuutta; kaikille ei voida 
tarjota kaikkea, vaan sisältöä täytyy rajata paitsi iän myös kohderyhmän kiinnostusten mukaan.  
 
Uuden nuorisomedian tärkeimmät ominaisuudet kiteytettyinä: 

• Ajankohtaisuus, ketteryys 
• Tunnistettavuus; tekijöiden vahva brändi 
• Sisällön monikanavaisuus 
• Räätälöity sisältö; toimitukselliset valinnat kohderyhmälle sekä käyttäjien omat valinnat 
• Vuorovaikutteisuus 

 

Tubettajien	toimintaympäristö	

 
Jo aiemmissa ryhmäkeskusteluissa sivuttiin Youtuben merkityksen kasvua sekä toisaalta 
ammattimaisen tubettamisen haasteita nykytilanteessa. Syvähaastatteluiden tarkoituksena oli 
selvittää tarkemmin tubettajien kokemuksia ja toiveita erityisesti yhteistyökumppaneiden ja 
toimistojen suhteen. Tubettajatoimistot ja verkostot ovat vielä melko uusia toimijoita, jotka tuovat 
sisällöntuottajat yhteen ja neuvottelevat heidän puolestaan yhteistyökuvioista kuten 
sisältömarkkinoinnista ja mainosvideoista. Syvähaastatteluihin osallistui kaksi Suomen 
mittakaavassa seurattua tubettajaa, jotka molemmat ovat toimineet sosiaalisen median kentällä 
ammattimaisesti useamman vuoden. Molemmat haastateltavat ovat toimineet yhteistyössä 
tubettajaverkostojen kanssa, mutta kokemukset ja näkemykset eroavat hieman toisistaan. Kuitenkin 
myös yhdistäviä piirteitä löytyy esimerkiksi parannusehdotusten ja toiveiden suhteen, joiden tarvetta 
molemmat haastateltavat alleviivaavat. 
 
Nousevalla alalla on toistaiseksi vielä melko vähän vakiintuneita toimintatapoja ja sääntöjä. 
Toimistoiden tulosta huolimatta sopimukset vaihtelevat huomattavasti yhteistyökumppaneittain ja 
ehtoja on usein vaikea selvittää ja vertailla. Paljon vastuuta lankeaa tubettajalle itselleen, ja nykyään 
itsenäisesti toimivat haastateltavat kertovatkin hinnoittelevansa ja neuvottelevansa sopimustensa 
sisällön yhteistyökumppaneiden kanssa itse perustuen aiempiin projekteihin. Erityisesti aloittaville 
tubettajille tilanne on kuitenkin haastava, sillä tukea ja tietoa on niukasti saatavilla. Haastateltavat 
kaipaavatkin lisää tietoa, neuvoa ja koulutusta esimerkiksi myynti- ja sopimusasioista uusille 
tulijoille. Alalla on paljon epäammattimaisia toimijoita, sekä toimistoja että yksittäisiä mainostajia, 
jotka tarjoavat suhteettoman pieniä palkkiosummia tai pyytävät näkyvyyttä jopa ilmaiseksi tai lähes 
ilmaiseksi tuotetta vastaan. Haastateltavat epäilevät tämän johtuvan ainakin osittain tiedon puutteesta; 
monet toimijat eivät vielä ymmärrä näkyvyyden arvoa ja vertaavat tube-näkyvyyttä tavallisen 
mainostilan ostamiseen.  
 
Haastateltavat tunnistavat tubettajatoimistojen ja -verkostojen kehityskohdat ja pelisääntöjen 
yhtenäistämisen tarpeen, mutta etenkin toinen tubettaja näkee uusissa toimistoissa kuten Splayssa 
myös paljon hyvää. Hänen yhteistyönsä toimistojen kanssa on ollut sujuvaa, mutta melko satunnaista, 
sillä hän on käyttänyt verkostoja vain joihinkin yhteistyökuvioihin. Toinen haastateltava on nykyään 
itsenäinen toimija, mutta koki puolestaan aiemman tiiviin yhteistyön vahvasti rajoittavana. Hän 
kaipaakin väljempiä sopimuksia, jotka mahdollistavat itsensä toteuttamisen ja oman linjan 
säilyttämisen. Nyt monet portaalit ja toimistot määrittävät tarkasti sisällön sekä sallitut 
yhteistyökumppanit, jotka usein rajoittuvat portaalin sisäisiin toimijoihin. Haastateltava toivoo 



portaali- ja verkostorajat ylittävää yhteistyötä, joka mahdollistaisi sitoutumisen juuri itseä 
kiinnostaviin juttuihin.  
 
Haastateltavat ovat saavuttaneet jo vakiintuneen aseman itsenäisinä tubettajina ja heillä on 
mahdollisuus kieltäytyä yhteistyötarjouksista, joiden sisällöstä tai ehdoista eivät ole kiinnostuneita. 
Tärkeintä heille ei ole yrityksen nimi, vaan yrityksen ala ja tavoitteiden yhteensopivuus. Hyvänä 
esimerkkinä kiinnostavasta alasta toinen haastateltavista mainitsee pelialan. Mainosten laatu ja 
yhteensopivuus tubettajan profiilin kanssa on olennaista, sillä ammattimaisille tubettajille on tärkeää 
ylläpitää laadukasta tasoa sekä toisaalta tunnistettavaa omaa linjaa. Parhaimmillaan mainokset voivat 
kuitenkin jopa täydentää sisältöä ja houkuttaa lisää katselijoita.  
 
Toimistojen hyvinä puolina haastateltavat nostavat esiin yhteistyöhankkeiden järjestelmällisyyden; 
sen sijaan, että tubettajat itse etsivät ja ottavat yhteyttä yksittäisiin yrityksiin voivat toimistot laajojen 
verkostojensa ansiosta nopeuttaa ja tehostaa yhteistyöprosessia. Tubettajiin ja heidän tarpeisiinsa 
erikoistuneet toimistot auttavat yhteistyökumppaneiden esikarsinnassa ja helpottavat näin sopivien 
kumppaneiden löytymistä, kuten toinen haastateltavista kertoo. Toisaalta parannettavaakin on; 
nykyään yhteistyön suunnittelu käynnistyy yleensä mainostajan eikä tubettajan tarpeet edellä. 
Haastateltavat kaipaavat tubettajalähtöisempää yhteistyötä, jossa etsittäisiin tubettajan profiiliin 
sopivia kumppaneita eikä toisinpäin, jotta sisällöntuottajien yksilölliset tarpeet tulisivat paremmin 
huomioiduiksi. Toimistot voisivat lisäksi syventää asiantuntemustaan ja auttaa pidempiaikaisten 
kumppaneiden löytämisessä, jotka kiinnostavat molempia haastateltavia. Toimistojen tulisi myös 
hallita erinomaisesti paitsi Youtube-kenttä myös koko some-maailma pystyäkseen vastaamaan 
nuorien tubettajien tarpeisiin. Tällä hetkellä kokonaiskuva on monilta toimistoilta hukassa ja toinen 
haastateltava harmittelee, etteivät toimistot ymmärrä esimerkiksi Instagramin merkitystä ja 
mahdollisuuksia. 
 
Tubettajia mietityttää myös oman yksityisyyden säilyttäminen ja julkisuuden hallinta. Etenkin toinen 
haastateltavista on suosion myötä miettinyt rajanvetoa yksityisyytensä suhteen ja päättänyt lopettaa 
kuvaamisen kotinsa lähistöllä. Katsojat ovat kiinnostuneita tubettajista ja ovat muun muassa 
selvittäneet osoitteet ja puhelinnumerot. Toisaalta katsojia varten; tärkeintä on hauskanpito ja 
katselijoiden ilahduttaminen.  
 

Tärkeimmät havainnot nykytilanteesta: 
• Kirjavat käytännöt 
• Vähän tukea 
• Ei ymmärrystä kentän kokonaiskuvasta 

 

Tärkeimmät havainnot toiveista: 
• Omanmuotoista yhteistyötä 
• Valinnanvapautta 
• Tubettamisen arvon ja potentiaalin tunnustaminen 

 
Seuraavat	askeleet/toimintaehdotus	
 
Vaikka nuorisomedia ei toiminutkaan Tuplanollan kaltaisena konseptina, tutkimusprojektista saatiin 
silti arvokasta tietoa nuorista ja tubettajien maailmasta. Eräänä jatkumona Tuplanollalle voitaisiin 
nähdä Tubekoulu-konsepti, joka olisi yhdistelmä mediakasvatuksellista opastusta sisällöntuotantoon 
ja toisaalta myös mediatalojen panostus tulevaisuuden sisällöntuottajiin. 



 
Olemme käyneet keskusteluja usean tahon kanssa, mm. Kameravalmistaja Canon ja Tubetapahtuma 
Tubecon ovat olleet kiinnostuneita Tubekoulun konseptista. Aiheesta on käyty myös keskustelua 
kirjankustantajan kanssa, joka olisi valmis kustantamaan Tubekoulu-kirjan alakoululaisille. 
 
Olen kirjoittanut aiheesta blogiini: 
https://www.linkedin.com/pulse/rakennetaanko-yhdess%C3%A4-tubekoulu-eli-verkkokurssi-ville-
kormilainen 
 
Tässä kuitenkin pääkohdat tekstistä. Tulen hakemaan hankkeelle rahoitusta Think Ink -kilpailussa. 
 

Olen kehitellyt konseptia, jossa suositut tubettajat ja allekirjoittanut rakentaisimme uusille 

"sometähdille" Tubekoulua eli digitaalista palvelua, jossa neuvotaan, mitä somessa ja tubessa 

kannattaa tehdä ja mitä ei ja millaisiin sopimuksiin kannattaa nimi laittaa. 

Tubekoulu on ilmainen verkkokurssi kaikilla tubettamisesta ja ylipäänsä sosiaalisesta mediasta 

kiinnostuneille nuorille. Haluan rakentaa kiinnostavan sisältökonseptin ja kurssin, jota jokainen 

tubettamisesta ja somesta kiinnostunut nuori voi opiskella. Materiaali voisi toimia myös 

opetusvälineenä koulussaa 

Verkkokurssin alustava sisältö: 

• Mitä on tubettaminen? 

• Muut somekanavat 

• Mitä kannattaa sanoa ja mitä ei? 

• Mitä saa sanoa ja mitä ei eli lakivinkit tubettajille 

• Kiusaaminen netissä 

• Matkalla tähteyteen eli rahaa tubettamisesta 

• Tubettajan sopimukset, mihin kannattaa laittaa nimi ja mihin ei 

• Sisältö pois netistä? 

• Piilomainontaa vai ei? 



• Kaupalliset yhteistyöt 

• Miten tullaan suosituksi eli millaista sisältöä someen? 

 Projekti tehdään jollekin olemassa olevalle verkkokurssialustalle ja yhteistyöhön hankitaan 

Suomen suosituimmat YouTube-tähdet ja someidolit. Tarkoituksen ei ole tehdä tylsää 

opetusmateriaalia Koulu-TV:n hengessä, vaan moderni ja kiinnostava tapa oppia tubettamisesta ja 

somesisällöistä. 

Taustamateriaali:	

 

Ryhmäkeskustelu ja co-creation 
21.8.2015 
Tuplanolla ja Ville Kormilainen 

• mainostulojen kanssa mediana touhuaminen tosi hankalaa 
• miten tubettamiseen saisi eri tavalla yhteyden kuin mainostajan 
• tulokulma virheellinen? Ajateltu “vanhan media” malliin liikaa. Enemmän Some-edellä? 
• Mainosverkosto menee siten, että mainostaja, jolle etsitään tubetteja. Voisiko tämän 

kääntää toisin päin - Meillä on tubettaja, ketkä ovat tälle sopivia…  
• Uudet kanavat 
• “mitä sä haluaisit tehdä” kysytään ensin tubettajalta ja sitten etsitään siihen intohimion 

sopiva mainostaja 
• otetaan 3 tubettajaa kasaan tai kahdessa sessiossa - Miten bisnes pitäisi muotoilla 

tubettajan näkökulmasta?  
 
Tärkeimpiä tuloksia: 

• Sisältönä uutisia (visuaalisia, kivoja, helppoja), viihdettä, toimituksellista ja käyttäjien 
tekemää 

• Sisällön tekijät selvästi esille. Tuplanollan pitää tehdä omat julkkiksensa, ei “lainata” niitä 
ulkopuolelta. Jokaiselle sisällöntuottajalle omat some-tilit, ei ainoastaan yhtä “tuplanolla”-
tiliä 

• Whatsapp-viesti on kuin kaverilta tullut viesti, toimiva idea jota ei ole ylikäytetty vielä 
• Kouluissa luokilla omia Whatsapp-ryhmiä, joissa 2-3 aktiivia aloittaa suurimman osan 

keskusteluista. Miten nämä aktiivit voisi löytää? 
• Responsiivinen sivusto parempi. Ei appi 
• Hyvä video on alle 60s 
• Olisi hyvä rajata myös mitä haluaa nähdä -> “nämä kiinnostavat, nämä eivät” 
• Tuplanollalle voisi sopia positiivinen sävy 
• Nopeus tärkeää, 3-6 tuntia on raja, jonka jälkeen on liian myöhäistä julkaista sisältöä 
• Iltasanomia ja Iltalehteä on hyvä seurata, jotta voi reagoida luovasti niihin asioihin, joista 

massat puhuvat 
• Uutiseen voi lisätä linkkejä, joidan avulla halukkaat voivat sukeltaa syvemmälle aiheeseen 
• Opiskeluihin liittyvät sisällöt kovasti pinnalla n. 18-vuotiaiden kohdalla. Tutkijan kommentti: 

iso osa näistä on melko tylsiä. Voisiko näiden ympärille luoda jotain viihteellistä? Esim. 
AMK:t kovia mainostamaan, joten kaupallistakin potentiaalia varmasti olisi. Luultavasti 



sama tilanne n. 15-vuotiaiden kohdalla. Muiden tutkimuksien perusteella voi sanoa, että 
kova kiinnostuspiikki aiheeseen on silloin. 

• Mikael tuntui olevan huolissaan / ärsyyntynyt nykyisten kaupallisten kumppaneiden 
toimintaan. En tiedä, voiko tästä vetää johtopäätöksiä koko tubettajien yhteisöön? 
Kunnioitus tuntuu puuttuvan, joten mikäli Tuplanollaan otetaan tubettajia mukaan, niin 
tekemisen pitää olla yhteistä, ei käskyttävää, hyväksikäyttävää yms. 

 
Konseptit1 

• ajankohtaisuus 
• Jos jossain tapahtuu flashmob, niin heti postaus ja levitykseen. 3-6 tuntia on liian myöhään. 

Toimittajan mielestä on kiva olla eka. 
• Viihtellisyydessä asiat nouset ja kuolevat nopeasti 
• 30-60 sekunnin videoita, kuvia, infografiikkaa, visuaalisuutta 
• selkeä ulkoasu 
• Kohderyhmä selkeä, ei vain ikä… Selkeä tarkoitus, älä yritä olla kaikkea. Olisi hienoa olla 

internetin etusivu. 
• Olisi hyvä, että voisi rajata mitä haluaa nähdä 
• Responsiivinen sivu, ei appia. Muodostuu kynnys lähteä mukaan. 
• Hashtagit ja interaktiivisuus niiden välillä. Kommentointikentässä sidotaan turhaan käyttäjä 

sivustoon. Hashtagit vapaampia, mutta sitovat homman yhteen. 
• Brändi toimittajista, kuten Buzzfeediss on staroja. Kioskissa Rakel ja muut puffaavat juttuja. 
• Ei voi olla Tuplanollan sometili vaan jokaisella toimittajalla omat tilit.  
• Hyvät toimittajat, jotka tekevät omasta päästä juttuja. Ei pelkästään pöllitä juttuja. 

 
Konseptit 2 

• ei pop-uppeja 
• mainokset eivät saa haitata 
• ei harhaanjohtavia uutisia, click-bait 
• ei lainata ihmisiä. Ei siis oteta pelkästään vain jo tunnettuja ihmisiä. Pitää olla muitakin. 

Sivuston pitää tehdä omat julkkiksensa. Omat tunnetut henkilöt, joita tuodaan esille 
• Ei sisällön pakottamista, käyttäjä saa valita kiinnostuksen kohteet. (vrt. Yle uutisvahti) 
• Bulimedialla ei kirjoittajat esillä. Aku Hirviniemen videoita, luulisi kiinnostavan, mutta ei. Axl 

Smith ja Kasmi kokkausohjelma Youtubessa, kukaan ei katso sitä. 
• Sulava uutisesta toiseen siirtyminen, jokainen postaus on etusivu 
• Oma toimitus 
• Isot mainokset taustalle ja reunoille, jotta ne eivät häiritse. (vrt. luokkakokous mainos) 
• “Tämän uutisen toi tämä henkilö” 
• Uutiseen liitetään hashtag 

 
Tilaisuus aloitetaan esittelykierroksella sekä tekemällä katsaus osallistujien näkemyksiin 
suomalaisesta mediakentästä. Tällä lämmitellään ja saadaan porukka tutustumaan toisiinsa. Kun 
lämmittelykierros on tehty, siirrymme tuplanollan pariin. Katsomme, miltä se näyttää ja miten sitä 
pitäisi toteuttaa. 
 
Tavoitteena ei ole käsitellä jokaista kysymystä erikseen vaan saada ymmärrystä tuplanollan 
rakentamiseen. Mikäli osallistujat alkavat spontaanisti ideoidaan parasta mahdollista nuorille 
suunnattua verkkomediaa rakentavasti heti alussa, voimme jatkaa tällä polulla. 
 
Avainsanoina tapaamisessa ovat konkretia (caset, verkkosivut, kanavat, jaetut sisällöt) sekä 
syvällinen ymmärrys (miksi juuri nämä esimerkit). 
 

1. Esittelykierros 
a. Nimi, ikä, asuinpaikka 

i. Mikko Ampuja 



ii. Mikael Hertel (19-v) - sisällöntuottaja, tubettaja 
1. Elätän itseni somella, tuotan sisältöä youtubeen (Deata, 

Deataification) 
2. Youtube, twitter ja Instagram, missä seuraajani viihtyvät.  
3. Deatafication, 80. tilatuin ihminen suomessa youtubessa 
4. https://www.youtube.com/user/deataification 
5.  

iii. Essi Rönkä 15-v, koulu, koripallo 
1. Utelias, kokeileen kaikkea 
2. Käytän päivittäin instagramia ja Facebookkia, jotka ovat hyviä 
3. Mekkojuttu ollut pinnalla 

iv. Saara  
v. Emilia Leskelä (Oulu), lähihoitaja, 18-v, Ehyt ry, Music against drugs 

1. Monipuolinen somekäyttäjä. Tosi utelias 
2. Kaikki uusi kiinnostaa ja pakko päästä kokeilemaan. Haluan tutkia ja 

pakko päästä tietämään kaikki uudesta ilmiöistä. 
3. Ask-fm, Insta, Blogger, Facebook päivittäin 

vi. Melissa Mäntylä, bloggaaja, 22-vuotias 
1. En katso videoita 
2. Twitter, Whatsapp, Insta 
3. Whatsapp - medioidenkin viestit tulevat kuin kavereilta 
4. Kolumnit, max 2000 merkkiä kiinnostavat, Long Play käytössä, mutta 

ei seuraa 
vii. Juho Mikkonen, 19-v, siirtymässä yrittäjäksi, aikoo tehdä sosiaalisen median 

konsultaatiota, Espoon nuoret järkiporvarit, Haaga-Helia 
1. Some-käyttäjä, sanomalehdet ei 
2. Twitter, Facebook, Instagram 
3. Olen provosoiva. Saatan kirjoittaa metalliopiskelijoiden vakiduuni-

kampanjasta hyökkäävästi. 
viii. Ville Kormilainen 

b. Kerro, millainen olet mediankäyttäjänä? Entä some-käyttäjänä? 
2. Mistä uudet jutut löytyvät: 

 . Kavereilta 
a. Lööppipalstat alkavat hehkuttamaan 
b. Tekniikkauutiset: Verge, Slush-tapahtumat 
c. Iltasanomat: Click-baiting otsikot eivät kiinnosta, osa lukee mm. kommenttien takia, 

näkee ihmisten mielipiteitä ja reagointia asioihin. 
d. Keltainen lehdistö on hyvä tapa seurata, mistä massat puhuvat. “Tein kuvamakron 

Antti Rinteestä, Ota suklaata LOL päätyi uutisiin” 
e. Katson tutkivasti mistä keltainen lehdistö puhuu. On hyvä tietää, mistä suurin osa 

ihmisistä puhuu. Kävijämäärä on kuitenkin miljoonaluokkaa. 
f. Click-bait: olen töissä Iltasanomien digipuolella, en saa itse päättää otsikoitani. Olen 

valittanut otsikoista, koska otsikot asettava minua huonono asemaan 
3. Mitä mieltä olet suomalaisesta mediamaisemasta?  

 . Suomalainen media, uutiset, antaa näkökulman suomen tapahtumiin. The Verge tai 
Techcrunch, Bloomberg Business antavat kuvaa esim. kv-teknologiasta 
a. youtube-kanavia alkaa tulemaan lisää 
b. Ulkomaihin liittyvä tieto pitää hakea ulkomaisista mediosita 
c. Suomalaiset matkivat ja kopioivat ulkomaisia. Mikä hyvää? No, ennyt tiedä 
d. Mielestäni ihmiset ovat tosi sosiaalisia netissä. ulkomailla julkkikset ovat eristäytyneet 
muista. Suomessa julkkikset ovat helposti lähestyttäviä. Fanitan Maria Veitolaa. Lähetin kirjeen, 
never vastas. Twitterissä vastas heti. 
e. Tubecon koko maailmassa maailman toiseksi suurin sosiaalisen median tapahtuma. 
5000 ihmistä paikalla, ilmaisella markkinoinnilla 5900 ihmistä. 



f. Huvittavaa, kun törmäsin juuri ihmiseen, jonka mielestä markkinointia ei voi tehdä 
ilmaiseksi. 
g. Julkkikset: kokoomuksen puheenjohtajapäivät, tylsiä puheenaiheita-> otan selfietä ja 
lähettelen kansanedustajille. Poliitikot, Stubb Instassa.. Eka, toka, voitko follaa… Kaikkien 
politiikkojen somessa sama asia. Nyt voi sanoa, että kuka tahansa poliitikko on ihminen. 
Suomessa voi mennä kättelemään Matti Vanhasta, muualla ovat panssariautoissa. 
h. Deata: räjähtää suoni, kun on eka, toka, kolmas… Olen joutunut laittamaan tuhannen 
sanan estolistan.  
i. Ärsyttää, kun joku yrittää mainostaa omia juttujaan muiden kommenteissa 
j. Vähän tavallisemmat julkimot: Tuomas Enbuske, ravintola Rytmissä tulee juteltua. 
Helposti lähestyttävissä. 
k. Sini Sabotage, JVG ovat kovasti in teinien joukossa… 
l. Entä kansainvälisestä? 
m. Mikä on mielestäsi paras media? Entä hauskin? Minkä parissa käytät itse eniten 
aikaa? 

 . Instagram 
i. Youtube x2 
ii. Kioski - tykkään graafisesta ilmeestä, feedi jossa on vähän kaikkea. Whatsapp 

viesteissä kuvia, tekee kaiken itse, Insta-kuvat 
iii. Twitter - kokoaa kaikki kohderyhmät samaan paikkaan, second screen, oudot jutut, 

asiajutut samassa paikassa. Viime viikolla oli livesynnytys twitterissä. Näitä tapahtuu, ei ole 
harvinaista 

iv. Vielä markkinoilla puuttuu sellainen juttu, ihmiset eivät tiedä sosiaalisen median 
voimaa 

v. On vaikea kouluttaa joku yrityksen henkilö käyttämään. Voit opettaa keinot, mutta 
ihmisten pitää hoitaa homma loppuun itse. 

vi. Youtube-julkkiksilta puuttuu hyvät kaupalliset diilit. “ota hikinen sukka”. Loukkaava 
fiilis, kun sulla on 1,3 miljoonaa näyttäkerta. Ota 5€ per video, jos laitan alkuun mainoksen, joka 
karkoittaa käyttäjiä. Nyt mulla on onneksi partnerifirma, joka hoitaa asioita 

vii. Bloggaamisesssa sama juttu, muotipuolella tosi isoja nimiä. 
n. Mitä täältä puuttuu? 

 . Nuorisomedia puuttuu. Olen ehkä itse kohderyhmän yläpuolella. 13-18-vuotiaille. 
Onko olemassa mitään? 

i. Riemurasia, nuorempana Demi.fi:ssä. Demi taitaa kuihtua? 
ii. Hassut kuvat sivustoilla, 9gag, riemurasia, Kuvaton.com käydään 
iii. Yhteinen suomalainen sivu, joka yhdistää viihteen, uutiset ja käyttäjien luoman 

sisällön. 
iv. Pitää olla vahvempi linkitys someen esim. tapahtumilla. TV-lähetyksillä annetaan 

häsä ja annetaan tapahtua 
v. Oma sisältö, viihde, uutiset, youtube-videoita 
vi. Verkon oma naapurusto omalle porukalle. Sen viereen aukeaa koko kaupunki, jonne 

voi laajentaa 
vii. Joskus on häsät hukassa… Minulla esim. on vain oma kohderyhmä joita seuraan. 

Twitterissä keskittyy omiin juttuihin, aika paljon menee ohi. 
viii. häsistä tuli mieleen, tosi monella on sillein, että lisää 4 tai 5 häshtägiä, niin olet 

mukana kilpailussa. Tosi outoa. Hashtagien pitää olla lyhyitä... 
ix. Nopeus ja lyhyys… Pitää ehtiä tekemään mahdollisimman paljon. 
x. Jos teen jotain, teen kuvamakroja (=meemikuvia). Näitä kiva jakaa, koska ovat 

nopeita tehdä ja nopeita ottaa haltuun 
xi. Kun käytän hashtageja, käytän niitä tahallani väärin. Teen asiat erilailla. En voi 

osallistua kilpailuihin, koska mun kautta tulee 10 000 ihmistä ja sen jälkeen minua halutaan käyttää 
hyväksi 

xii. Some kii eli mukana 



xiii. Ei mitään maakuntauutisia. Lehmä synnytti. Ei kiinnosta. Mua kiinnostaa, mitä 
ulkomailla tapahtuu. Kioski saanut Ukrainen kriisin helposti ymmärrettäväksi. Maailman tapahtumat 
yksinkertaiseen muotoon kiinnostaa. 

xiv. EU komissio ja EU parlamentin tekemät infografiikat hyviä. Komppaus: tykkään niistä 
kanssa. Värikkäitä, niissä meneen nuolia. 

xv. Jos on jokin pointti, johon haluaa paneutua, niin interaktiivinen lähde / linkki 
xvi. Ei sellaisia uutisia, että Leena sai 99 pilleriä 100 pillerin purkista. 
xvii. Mun mielestä outo ja vähän erilainen kiinnostaa. Ulkomaiden uutiset leviävät. “kasvoi 

toinen pää”, “outo olio löytyi”, “pukeudun banaaniksi”, flashmobit, tavallisesta päivästä poikkeavat 
asiat. Näitä jaetaan… Facebookkiin, IRC-kanaviin, Whatsappissa...  

xviii. Kukaan ei virallisesti enää IRCcaa, mutta 3 osallistujista vielä käytti 
xix. Olen niin epäsosiaalinen, että en ole kuin oman luokan ryhmässä. FAcebook, tai 

missä on kavereita ympäri Suomea. Riemurasiat ja tällaiset, sielläkin on uutisia, joita käsitellää 
huumorimuodossa. 

xx. Whatsapissa tulee eniten akvereilta, Twitterissä tulee tuntemattomilta 
xxi. Jos eläimet parittelisivat, 35 eläintä. This is fucked up shit… 
xxii. Vivas aivot narikkaan, kevyttä sisältöä. Meen vivasiin silloin. 
xxiii. Vaalit, vaalit, vaalit… 
xxiv. Twitterin maksullisuus, Startrek, Spock 
xxv. Tinder maksulliseksi… Plussa palvelu 
xxvi. Youtubessa on maksullisia kanavia 
xxvii. Kymmenen kuukautinen vauva 18.7kg 
xxviii. Opiskeluista on tosia paljon. Mitä aloja kannattaa opiskella. Joka mediassa. 
xxix. Opintopolku ja korkeakoulujen sisällöt näkyvät. Facebookin mainoksissa. 
xxx. ADblock- käyttö lisääntymässä? 
xxxi. Katleena Kortessuo - Yritysblogi, tuo turha kapistus. Sarkastinen postaus. Kortessuo 

siis mun kaveri myös. 
xxxii. Koulukiusaus: Jokainen haluaa avautua tai ottaa kantaa. 
xxxiii. Ihmiset saattavat olla eri mieltä, mutta mun mielestä vanha juttu. Sillä saa helposti 

huomiota. Omilla negatiivisilla kokemuksilla ponnautetaan itseä pinnalle. 
xxxiv. minä parodisoin joitain asioita. “kutsu mua huomiohaluiseksi” 
xxxv. Mun kaveri ei jaa mitään, mutta seurataan asioita. Ilta-sanomat, ja FAcbook jaetaan 

asioita, jotka ovat esillä. Meillä on koulun oma ryhmä. Tyypillistä, että koululla on oma ryhmä. 
xxxvi. Mitä koulussa on… Kaikki luokalta ovat siellä. Pari tyyppiä, jotka aloittavat 

keskusteluja -> etsi luokan aktiivit. Ei opettajia, niitä yleensä haukutaan niissä ryhmissä. 
xxxvii. Puolueen ryhmä eroaa muista. Täällä ei ole mitään politiikkaan liittyvää. 

Kertausharjoitukset, lasersota, mitä lauletaan risteilyllä, jotkut pyytävät lounaalle…. Ryhmässä 52 
jäsentä 

xxxviii.  
xxxix. Meillä on puolueen oma ryhmä. 

xl. Tyypillistä, että yrittäjillä on oma ryhmä. Esim. uber-kuskeilla on oma ryhmä, johon 
tulee helsingin kaikki uber-kuskit 

xli. Whatsapp - sisällön jakajana: 
1. Tosi kiva ja yleinen 
2. Media muistuttaa olemassa olostaan 
3. Tosi harva, 2-3 sivustoa käyttää, joten olisi potentiaalia 
4. Voisi olla tosi hyvä kohderyhmä huomoiden 

xlii. Facebook-kirjautuminen ok. Pitää olla tosi helppo. Ulkoistettu hashtageille, niin ei 
vaadita kirjautumista. 

xliii.  
o. Millainen on viihdetarjonta Suomessa? Mitä itse seuraat? 

4. Jos saisit nyt itse rakentaa tyhjästä nuoren sukupolven viihteellisen verkkomedian, 
millainen siitä tulisi? (Tämä on lämmittelykierros, aiheeseen palataan myöhemmin. Ellei 
sitten ideointi lähde välittömästi käyntiin…) 

 . Buzzfeedissä kiva, että tekijät ovat sopivasti näkyvillä 



a. Ei saa olla pelkkää käyttäjien luomaa sisältöä. Pitää olla myös ammattilaisten 
tekemää. Olin mukana Reality TV-kanavassa, josta hyppäsin aika äkkiä pois. Heidän suunnitelma 
oli se, että otetaan tunnettuja ihmisiä mukaan tekemään töitä, mutta ei makseta mitään. 
b. Vlogia - Lauri Dalla Valle tekemässä. Vlogiassa 21 näyttökertaa Noora Karmalla. 
Järjestelmä poistaa tägit, linkit yms. 
c. Ei voida tehdä siten, että julkkikset mukaan ja toivotaan parasta. 
d. Ei saa luvata liikoja, siinä on hyvä peruste. 
e. Ei ole oikea tapa markkinoida, että palkkaa ihmisiä ja lupailee liikoja.  

5. Mitä mieltä olette sosiaalisesta mediasta Suomessa? 
 . Millaisia sisältöjä te jaatte? Missä? Miksi? Mikä toimii? Mikä saa huomiota? 
a. Millainen on hyvä, jaettava sisältö? Millaisia kriteerejä sille voidaan listata? 
b. Kuka tai ketkä tekevät somea parhaiten? (Suomessa, kansainvälisesti) 
c. Miten kansainväliset caset sopivat Suomeen? Miten niitä voisi muokata, jotta ne 
olisivat vielä parempia? 
d. Onko Buzzfeed tuttu? Miten se sopii Suomeen? 

6. Ville Kormilainen esittelee ajatuksia siitä, mitä Tuplanollan suhteen on suunniteltu 
 . Mitä olette mieltä? 
a. Mikä hyvää, mikä huonoa? 
b. Mitä muuttaisitte? 
c. Millä kannattaa aloittaa? 
d. Minkä voi jättää pois tai tehdä myöhemmin? 
e. Miten idean voisi lanseerata, jotta se lähtisi lentäen liikkeelle? 
f. Keitä projektiin pitäisi saada mukaan? 

7. Työstö: Suunnittele oma tuplanolla.fi (kaksi kolmen hengen tiimiä) 
 . Toimeksianto: Tee siitä parempi, käytettävämpi ja koukuttavampi. 
a. Apukysymyksiä: Miten se toimii? 
b. Ketkä sitä käyttävät? 
c. Missä kanavissa? 
d. Mikä on “etusivun” rooli? 
e. Miten sisällöt linkittyvät toisiinsa? 
f. Mitä sisältöjä a) itse tehtyinä b) kuratoituina? 
g. Mitä osioita tai teemoja mukana pitää olla? Mistä aloitetaan, mitä otetaan mukaan 
myöhemmin? 

8. Lopuksi: Missä menee hyvän maun rajat? Mitä tähän juttuun ei pidä ottaa mukaan? 
 . Feissarimokat menee yli. Hönttiä julkaista. Mautonta. Mulla tiukka linja. Vaikka 
sensuroidaan kuvia tai nimiä, niin silti tästä syntyy jatkuva nauru. Ei mitään positiivista. Ei ole 
hauskaa. 
a. Ihmisten mollaaminen ja mustamaalaaminen.  
b. Tuplanolla-sana -> tuli positiivinen mielikuva, jotain iloista 
c. Olisi kiva säilyttää positiivisuus 
d. Jos nimet on muutettu jne… Niin miksei voisi jakaa. 
e. Pitää miettiä näkökulma, millaisen sivuston haluaa tehdä. 

9. Mikä on paras yhteistyöalusta ryhmälle? Whatsapp? Facebook? Jokin muu, mikä? 
• Facebook 

 
 

Syvähaastattelu - Tubettaja (yli 100 000 seuraajaa) 
 

29.9. - Mikael  
 
Kevään jälkeen ammatiksi, nyt meni rikki 100k tilaajaa. 
2,5 vuotta ja 50k katsojaa, nyt puolessa vuodessa sataan tuhanteen. 



Jos pelaan jotain peliä, niiin taustajutut on tärkeämpiä. Jos joku seuraisi vaan pelaamista, niin mun 
videot olis aika paskoja. 
Maksimikohta noin puoli sekuntia hiljaisuutta. Ennen pelasin pitkän pätkä ja editoin nopeasti. 
Katsoin niitä ja tulin siihen tulokseen, etten itsekään katsoisi. Tutustuin analytiikkaan ja katsoin 
mitä ihmset kiinnostuvat, mitä katsovat ja miten paljon. 
Splay on vaikuttanut positiivisesti. 
Sisällön pitää littyvä mun tyyliin. En halua mainostaa banaaneja. 
Hyvät tulee Splayn kautta, koska ne tyrmää huonot ei minulle sopivat. 
Kujalla olevat ottavat suoraan yhteyttä ja tarjoavat 50€. Ammattimaiset ottaa yhteyttä networkin 
kautta. 
“Meillä on tällainen tuote… Tee jotain niin saat ilmaiseksi.” 
Joku tekee aina ilmaiseksi, mutta mun ei tarvitse, koska elän pelkillä mainostuloilla. Kieltäytyminen 
ei kaada mun taloutta. Mulla on 3 miljoonaa klikkausta kuussa (?). Sisältöyhteistyöt ei ole 
ratkaisevia talouden kannalta. 
Pelialan yritysten kanssa tekisi mielelllään - Yrityksellä ei ole kovinkaan paljon väliä vaan sillä, mitä 
ne haluavat tehdä / saada aikaiseksi. 
Microsoft tekee, samoin Activision, mutta muut eivät juurikaan tee tubettjaproggiksia. Melkein 
kaikki tubettajat ja julkkikset ovat XBOXin yhteistyökumppaneita. Saat ilmaista roinaa, mainitse jos 
haluat. 
Splay toimii aika hyvin, voisivat ehkä palkata lisää porukkaa töihin… 
Ei varmaan ole nuorille ketään, joka neuvoo. 
Miten partnerit toimii? Miten vuoden sopimus toimii? Miten tienaaminen toimii? Kaikkialla on 
erilaiset säännöt ja ohjeet, todella vaikea selvittää. 
Aloittavan tubettajan neuvontapalvelut on käynyt itselläkin mielessä, mutta en tiedä riittäisikö aika. 
Mun katsojat on jollain logiikalla keksineet missä talossa ja missä asunnossa asun. Soittelevat 
ovikelloa kesken päivän. Mulla on nykyisin 5km säde, jonka sisällä en kuvaa mitään. 
Esim. Arman Alizad on jo kertonut jo kaiken itse somessa, joten miksi mikään lööppimedia 
kirjoittaisi hänen toilailuistaan? 
Aika usein 1-2 videota kertaluontoisia juttuja. 
Pitemmätkin onnistuisi, jos ne osaisi tehdä oikein. Esim. firman sponsoroimana. 
Saa tehdä verkoston ohi, mutta verkosto saattaa tsekata, ettei riko sääntöjä tai lakeja. 
En tee youtubessa kovin suunnitelmallista. Saan Ahaa-ideoita välillä kuitenkin ja olen yritykseen 
yhteyksissä. 
Aloitin juuri snapchatin noin kuukausi sitten. 
Tää on hauskaa, tykkään piristää muiden päivää. Muut nauttivat tästä. 
“Olen ollut mielestäni pienempi kanava. En ole miettinyt mitään. Lakko saa tällä hetkellä enemmän 
tilaajia kuin minä.” 
 

1. Sopimusasiat 
2. Julkisuudenhallinta ja yksityisyys 
3. Miten voisi tehdä pitkäaikaisia kumppanuuksia? 
4. Miten homma pidetään hauskana? 

 

Entä jos tekisikin Tubettaja-lähtöisen toimiston? 
Kerro vähän siitä, miten nykyisin teet videoita tai muita sisältöjä? 
        Miksi aloitit? 

Onko ollut hetkiä, jolloin pohdit lopettamista? Miksi olet kuitenkin halunnut jatkaa? 
Millaista tekeminen on? Mikä on helppoa, vaikeaa? 
Mikä on hauskinta tekemisessä? 
Entä mikä tubettamisessa ylipäätänsä? 
Mitä haluaisit tehdä? Miksi? 

Oletko ollut yhteydessä Tubettaja-toimistoihin? Mitä kokemuksia, ajatuksia? 
        Mikä on hyvää? Mikä huonoa? 
        Miksi näin? 



        Oletko jutellut muiden tubettajien kanssa? Mitä kokemuksia heillä on? 
        Mitä mieltä olet nykyisestä kehityksestä? 
        Millainen olisi mielestäsi täydellinen “tubettaja-maailma”? 
Entä, jos voisi rakentaa täysin sinun ehdoilla toimivan mallin? Millainen se olisi? 
Miksi sen pitäisi olla juuri tällainen? 
        Mikä olisi reilu tuotonjako tubettajan ja toimiston välillä? 

Miten paljon vapautta haluat pitää? 
Mistä asioista saa asiakas päättää? Mitä päätetään yhdessä? 

        Mitä et tekisi? 
Mikä taas olisi unelmaprojekti? 
Kenen / Keiden kanssa haluaisit tehdä hommia? Millainen olisi sun DreamTeam? 
Mitä resursseja haluaisit käyttöösi (mutta et ole vielä saanut)? 
Mitä muuta kaipaisit “tubettajatoimistolta”? Mitä sen pitäisi tehdä tai tarjota? 

 

Syvähaastattelu - Tubettaja (yli 50 000 seuraajaa) 
 
16.9.  
 
Entä jos tekisikin Tubettaja-lähtöisen toimiston? 
 
Kerro vähän siitä, miten nykyisin teet videoita tai muita sisältöjä? 
 Millaista tekeminen on? Mikä on helppoa, vaikeaa? Mitä haluaisit tehdä? Miksi? 
 
Yhteisöissä ja vlogi-maailmassa… vähän vapaampaa, mutta tosi monessa ei saa ottaa vastaan 
mistään portaalin ulkopuolelta mitään? 
 
Yhteistyön pitäisi olla yksilöidympiä ja mikä hänelle sopii? 
En pystynyt ollenkaan vaikuttamaan… Sanoin, että haluaisin tehdä tämän ja tämän kanssa jotain. 
Tullut paljon verkostoja ja portaaleja… Olen yrittänyt etsiä sellaista mestaa, joka tekee “kaikkain 
kaa” yhteistyötä. Olin indiedaysin kanssa ja siellä pystyi tekemään vain saman verkoston jengin 
kanssa. 
 
Aika paljon tulee yhteydenottoja, tehty blogeja 5-6 vuotta. Nyt ollut 2 vuotta itsenäinen, monilla 
brändeillä ei ole varaa ostaa yli 10k€ kampanjaa. Olen yksi harvoista itsenäisistä ja sen vuoksi 
tulee aika paljon. Jos tulee jotain mieleen, brändi tms… niin olen yhteydessä. Viime vuonna tein 
joulukalenterin ja lähestyin eri brändejä. En ole kerenny tehdä kovin paljoa. Meni joulukalenteri 
aika kivasti, moni vanha asiakas lähti mukaan. 
 
Hinnoittelun olen itse tehnyt perusteuen brändien tarjoukseen jne… Jos brändi käyttää kuvia, niin 
laskutan enemmän. 
 
Moni yritys ei tee blogi-yhteistyötä, joten eivät ymmärrä tämän työn arvoa. Ei voi verrata 
mainostilan ostamiseen… 
 
Sisältöyhteistyö + banneri voi olla tehokasta, mutta ei pelkkä banneri. 
 
Siellä olisi paljon bloggaajia + sellaisia, jotka tekevät videoita. Display-mainokset ovat kivaa 
plussaa omalla tulopuolella. Sellainen, joka antaisi vapaat oikeudet tehdä kenen kanssa vaan. Jos 
teen jotain suoraan, jos toimisto myy, niin silloin voivat ottaa palkkion. Toimston pitäisi ymmärtää 
some-kanavista. 
 
Nykyiset portaalin edustajat eivät ymmärrä mitään Instagramista… 



 
Nyt kun teen yksin niin saan tehdä vapaasti. Portaalissa sanottiin miten juttu pitää olla tehtynä. Nyt 
on kiva yhteistyö Lovo-appin kanssa. 3kk aikana teen minimissään asiat x, muuten voin tehdä 
vapaasti. Saan kuukausipalkkion + seuraajapalkkion. Tästä seurauksella ei tule päälleliimattua 
juttua.  
 
GoSnap on yhden kuvan kamppiksia. En oikein pidä, tekisin mieluummin enemmän. 
Ehkä juuri siinä kompastutaan, että vloggaaja olisi kuin toimijttaja, vaikka ovat enemmänkin 
artisteja. 
 
Oma rooli riippuu siitä, olenko pressinä, VIP-vieraana, tubettajana tai bloggaajana / Vloggaajana 
 
Aika vähän on pitkiä diilejä, mutta haluaisin tehdä enemmän. Tässä voi keskittyä tekemiseeen eikä 
brändin kanssa olemiseen. Zalandon kanssa teen aika usein, mutta ei ole säännöllisesti mitään.  
 
Viaplay, Lovo… Näiden kanssa tehty pidempään, mutta aika paljon tehdään yksi tai kaksi 
postausta. 
 
Kauppojen ja verkkokauppojen kanssa tehnyt, mutta vähemmän merkin kanssa. Ehkä haluis tehdä 
esim. Adidaksen kanssa. Menee välillä tilanteen mukaan… Nyt oli muutto, joten mietin olisko 
sisustamisen liittyvää. Nyt oli vakuutusjutun kanssa, koska olin miettinyt vakuutuksia. 
 
Joulukalenteri tehtiin kahdestaan -> joskus olisi kiva, että olisi kuvaaja. Välillä olisi siisti tehdä 
talkshow-juttuja, mutta ei oikein tiedä mistä lähtis sitä tekemään. Voisin tehdä Ellen DeGeneres-
tyyppistä… Ottaisi mukaan haasteita… Vähän kuin Posse.  
 
Matkajututu olis mahtavia, niistä saisi paljon sisältöä. Ja sekin tulisi luonnollisella tavalla. 
 
Nyt tulee jo vähän kiire joulukalenterin kanssa. Tekis 24 päivää joulutalkshowta. 1 video maksaa n. 
tonnin. Yksi video saa noin 50 000 katsojaa, joillain 200 000. 
 
Ongelmana on, että muut tekevät tuotetta vastaan eli lähes ilmaiseksi. 
 
Myyntikoulutus tubettajille! 
 
 

Oletko ollut yhteydessä Tubettaja-toimistoihin? Mitä kokemuksia, ajatuksia? 
 Mikä on hyvää? Mikä huonoa? 
 Miksi näin? 
 Oletko jutellut muiden tubettajien kanssa? Mitä kokemuksia heillä on? 
 Mitä mieltä olet nykyisestä kehityksestä? 
 Millainen olisi mielestäsi täydellinen “tubettaja-maailma”? 
Entä, jos voisi rakentaa täysin sinun ehdoilla toimivan mallin? Millainen se olisi? Miksi sen pitäisi 
olla juuri tällainen? 
 Mikä olisi reilu tuotonjako tubettajan ja toimiston välillä? 

Miten paljon vapautta haluat pitää? 
Mistä asioista saa asiakas päättää? Mitä päätetään yhdessä? 

 Mitä et tekisi? 
Mikä taas olisi unelmaprojekti? 
Kenen / Keiden kanssa haluaisit tehdä hommia? Millainen olisi sun DreamTeam? 
Mitä resursseja haluaisit käyttöösi (mutta et ole vielä saanut)? 
Mitä muuta kaipaisit “tubettajatoimistolta”? Mitä sen pitäisi tehdä tai tarjota? 

  


