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1 mikä on somedia?

Somedia on Jyväskylän yliopiston kieli- ja
viestintätieteiden laitoksella toteutettu
tutkimushanke, jossa tutkittiin innovaatioita ja
luovuutta suomalaisissa mediaorganisaatioissa
vuosina 2018-2019. Hankkeen fokus oli
erityisesti teknologia-välitteisessä työssä ja
hajautuneissa tiimeissä.

Hankkeen johtajana toimi journalistiikan
professori Mikko Villi. Hankkeessa
työskentelivät Jyväskylän yliopistosta myös
viestinnän professori Anu Sivunen, viestinnän
väitöskirjatutkija Jonna Leppäkumpu,
journalistiikan väitöskirjatutkija Minna Koivula
sekä Helsingin yliopistosta tutkijatohtori Salla-
Maaria Laaksonen.

Media-alan tutkimussäätiö rahoitti hanketta
vuosina 2018-2019.

Miten toimittajat innovoivat arjessaan ja
millaisia asenteita heillä on innoivointia
kohtaan?

Miten innovointia fasilitoidaan suomalaisissa
mediaorganisaatioissa?

Miten organisaation sisäistä sosiaalista mediaa
käytetään innoivointiin?

Miten innovaatiotyöskentelyä voitaisiin
parantaa suomalaisissa mediaorganisaatioissa?

tutkimus-

kysymykset



2 tiivistelmä: somedia lyhyesti

Tässä raportissa kerrotaan Jyväskylän yliopiston
kieli- ja viestintätieteiden laitoksella vuosina 2018-
2019 toteutetun Somedia-tutkimushankkeen
keskeisimmistä tuloksista. Hanke keskittyi
teknologiavälitteiseen luovaan työhön ja
innovointiin suomalaisissa mediaorganisaatioissa.
 
Hankkeella on kaksi teoreettista lähtökohtaa:
Ensinnäkin, media-ala tarvitsee kipeästi
innovaatioita lähes kaikilla sen osa-alueilla
(esimerkiksi bisnesmalleissa, tuotantoprosesseissa)
pystyäkseen uudistumaan ja näin ollen säilymään
yhteiskunnallisesti relevanttina. Toisekseen, työn
tekemisen tavat ovat mediaorganisaatioissa
jatkuvassa muutoksessa. Yhä suurempi osa työstä
tehdään monialaisissa tiimeissä ja teknologian
välityksellä. Halusimme Somedia-hankkeessa
tarkastella näitä kahta media-alaa muovaavaa
ilmiötä sekä toimittajia, jotka työskentelevät niiden
keskellä.

Miten toimittajat innovoivat arjessaan ja
millaisia asenteita heillä on innovointia kohtaan?
Miten innovointia fasilitoidaan suomalaisissa
mediaorganisaatioissa?
Miten organisaation sisäistä sosiaalista mediaa
käytetään innovoinnin välineenä?
Miten innovaatiotyöskentelyä voitaisiin
parantaa suomalaisissa mediaorganisaatioissa?

Hankkeella oli neljä tutkimuskysymystä:
 

 



Päätimme lähestyä teknologiavälitteisen
luovan työn ja innovaatioiden ilmiöitä kahden
erityyppisen mediaorganisaation kautta:
toinen on kaupallinen keskisuuri yritys; toinen
suuri, ei-kaupallinen toimija. Keräsimme
aineistot organisaatioissa syksyllä 2018 ja
keväällä 2019. Haastattelimme yhteensä 24
toimittajaa, havainnoimme toimittajien
keskinäisiä tapaamisia ja keräsimme dataa
erilaisilta viestintään tarkoitetuilta
verkkoalustoilta, joita tutkimamme toimittajat
käyttivät.
 
Luovan työn ja innovoinnin edellytykset
vaihtelivat runsaasti tutkimiemme
organisaatioiden välillä. Ne erosivat toisistaan
sekä taloudellisen tilanteensa että kulttuurinsa
perusteella. Kaupallisella sektorilla toimivassa
organisaatiossa innovointiin suhtauduttiin
varauksella ja luovaa työtä tehtiin lähinnä
sisältöjen parissa. Ei-kaupallisessa
organisaatiossa sen sijaan vallitsi kokeiluun
kannustava kulttuuri ja organisaatioon oli
muodostunut monia innovointia tukevia
rakenteita, kuten verkostoja ja
rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi esimerkiksi 
 ajallisia resursseja oli organisaatiossa
käytettävissä kaupallista organisaatiota
enemmän.
 
Tässä raportissa kerrotaan seuraavaksi
yleistajuisesti tutkimuksemme teoreettisesta
taustasta, avataan tiiviisti keräämämme
aineistot sekä vastataan yksi kerrallaan
hankkeessa esitettyihin tutkimus-
kysymyksiin. 



3 Miksi luovuus ja innovaatiot ovat

 tärkeitä media-alalla?

Luovuuden yksiselitteinen määritteleminen on
hankalaa ja määritelmä riippuukin usein siitä,
mistä näkökulmasta ilmiötä lähestyy (Andrio-
poulos & Dawson 2009). Määrittelyssä oleellista on
se, nähdäänkö luovuus yksilön henkilökohtaisena
piirteenä ja ominaisuutena vai moniulotteisena
ilmiönä. Luovuutta erityisesti työyhteisöissä ja
organisaatioissa tutkinut Teresa M. Amabile (1983;
ks. myös Malmelin & Poutanen 2018) totetaa, että
luovuus tulisi määritellä ennen kaikkea
käyttäytymisenä, joka muodostuu yksilön
ominaispiirteiden, kognitiivisten kykyjen ja
sosiaalisen ympäristön yhteisvaikutuksesta.
Luovuuden ajatellaan siis olevan uusien ja
hyödyllisten ajatusten tai ratkaisujen tuottamista. 
 
Luovuutta on lähestytty media-alalla pitkään
tietynlaisen myyttisen linssi läpi ja sitä on tutkittu
verrattain rajallisesti (Malmelin 2015). Luovuus on
samaan aikaan oleellinen osa toimitustyötä sekä
osa itse toimittajaa (Deuze 2019), minkä vuoksi
ilmiön hahmottaminen on ollut haasteellista.
Luovuutta mediassa tarkastelevat tutkimukset ovat
kuitenkin löytäneet tukea sille, että ollakseen
luova, toimittajan on tunnettava omaa alaansa ja
sen toimintaympäristöä jonkin verran, jotta hän
osaa toimia luovasti ja rikkoa sääntöjä luodakseen
jotain uutta (Fulton & McIntyre 2013).
 

Mitä luovuus ja innovaatiot ovat?



Luovuus on myös oleellinen
rakennuspalikka innovaatioille.
Innovaatiolla tarkoitetaan usein
jotakin uutta, jolla on potentiaalia
tuottaa yritykselle lisää voittoa
(Lehtisaari ym. 2018). Media-alalla
innovaation määritteleminen on
kuitenkin tavallista hankalampaa,
sillä koko ala perustuu uutuuden
tavoitteluun esimerkiksi uutis-
voittojen muodossa. Media-alalla
innovaatio määritelläänkin usein
valmiudeksi reagoida tuotteissa,
palveluissa tai prosesseissa
tapahtuviin muutoksiin, joiden
pohjalta tunnistetaan tarve tai
ongelma, joka ratkaistaan lisäarvoa
tuottavalla tavalla (García-Aviles 
ym. 2018). 
 
Innovaation ja luovuuden käsitteet
sekoittuvat usein toisiinsa media-
alalla ja niitä voi olla vaikeaa erottaa 

täysin toisistaan (Küng 2017). Niiden
ymmärtäminen on kuitenkin entistä
tärkeämpää, sillä media-
organisaatioiden pitäisi
nykytilanteessa pystyä kehittämään
omaa toimintaansa niin, etteivät ne
jäisi digitaalisten jättiläisten, kuten
Facebookin ja Googlen, jalkoihin
(Villi ym. 2018). Tähän haasteeseen
on ehdotettu vastaukseksi
nimenomaan luovuutta ja
innovaatioita. 
 
Luovuus on mediaorganisaatiossa (ja
sen työntekijöissä) jo sijaitseva
voimavara, jota media-
organisaatioiden kannattaisi oppia
paremmin hyödyntämään.
Innovaatioilla voidaan sen sijaan
hankkia kilpailuetua muihin
toimijoihin nähden – ja kenties
turvata mediaorganisaation
olemassaolo pitkällä aikavälillä



4 teknologia toimitustyössä

Erilaiset teknologiat ovat yhä enemmän läsnä
toimitustyössä. Nykytoimittaja tekee niiden
avulla suurimman osan työstään: etsii
haastateltavat ja soittaa heille, kirjoittaa juttunsa
ja jakaa kirjoituksensa yleisölleen. Yhä useammin
toimittajat kommunikoivat myös keskenään
erilaisten viestintäteknologioiden välityksellä ja
esimerkiksi saman konsernin eri toimituksiin
ollaan yhteydessä pikaviestisovellusten avulla.
 
Yhä useammin toimittajat työskentelevät myös
tiimeissä, joiden jäsenet tekevät työtään fyysisesti
eri toimituksissa ympäri Suomen. Tällaisia
tiimejä kutsutaan viestinnän tutkimuksessa
hajautuneiksi tiimeiksi. Hajautuneiden tiimien
jäsenet pitävät toisiinsa yhteyttä viestintä-
teknologian välityksellä ja työskentelevät yhteistä
päämäärää kohti (Lipnack & Stamps 2000).
 
Työn tekemisen alustana toimii usein jokin
pikaviestisovellus, esimerkiksi Slack tai Microsoft
Teams. Näillä alustoilla toimittajien on
mahdollista keskustella reaaliaikaisesti ilman
sähköpostin raskaita ketjuja tai formaaleja
viestintämuotoja, jakaa ideoita, antaa vertaistukea
ja välittää tietoa toisilleen. Joissakin toimituksissa
on käytössä myös organisaation sisäinen
sosiaalisen median alusta, joka toimii
käytännössä aivan kuten kaupalliset vastineensa
(esim. Facebook), mutta sisäänpääsy on rajattu
vain organisaation jäseniin. Tutkimissamme
organisaatioissa lisäksi palaverit pidettiin osittain
tai kokonaan videopuheluiden välityksellä.



Teknologian ja erityisesti viestintä-
teknologian sekä hajautuneiden tiimien
saapuminen media-alalle ja journalismiin
herättää kiinnostavia kysymyksiä
journalistisen työn tekemiseen liittyen.
Kiinnostavaa on muun muassa se, miten
teknologia muovaa toimittajien välillä
käytyjä keskusteluja ja vaikuttaa
esimerkiksi ideoiden esittämiseen tai
palautteen antamiseen. Suurin osa
aiemmasta tutkimuksesta on tehty
yleisesti työelämätiimien kontekstissa,
eikä journalististen tiimien erityis-
piirteistä ole vielä juurikaan tietoa.
 
Aiemman tutkimuksen mukaan
viestintäteknologia toimituksessa
mahdollistaa monia asioita. Esimerkiksi
Bunce, Wright ja Scott (2017) tutkivat
Slackin käyttöä kansainvälisessä
mediaorganisaatiossa ja totesivat, että
alusta antoi toimittajille pysyvän paikan
säilyttää tietoa ja jakaa sitä tiimin uusille
jäsenille. Lisäksi alusta mahdollisti
julkisen palautteen antamisen ja näin
ollen myös ryhmän sisäisen kulttuurin
rakentumisen.
 
Seuraavassa osiossa kerrotaan tarkemmin,
miten innovaatioita, luovuutta ja
teknologiaa tutkittiin Somedia-
hankkeessa.



5 tutkimuskohteet ja aineistot

Hankkeessa kerättiin laaja aineisto kahdesta
suomalaisesta mediaorganisaatiosta. Aineistoon
kuuluu haastatteluja toimittajien kanssa (N=24),
havainnointeja toimittajien tapaamisista (N=17) sekä
dataa toimituksissa käytetyistä viestintäsovelluksista.

Keskisuuri suomalainen
mediaorganisaatio
Tutkimuksen kohteena
kaksi journalistista tiimiä,
joissa yhteensä 14
toimittajaa
Havainnointeja tiimien
aamupalavereista, jotka
käytiin Googlen Hangouts-
sovelluksessa
Verkkokeskusteluja Slack-
alustalta, joka oli käytössä
molemmissa tiimeissä

Organisaatio A
 

Suuri suomalainen
mediaorganisaatio
Tutkimuksen kohteena
teknologiseen muutokseen
keskittynyt verkosto
organisaation sisällä. 

Havainnointeja
viikkotapaamisista
Verkkokeskusteluja
WhatsAppista ja Google
Hangouts -ryhmästä

Organisaatio B
 

10 keskeistä jäsentä
haastateltiin.



6 keskeisimmät tulokset

Miten toimittajat innovoivat arjessaan

ja millaisia asenteita heillä on

innovointia kohtaan?

Vastaus kysymykseen riippuu vahvasti siitä,
kumpaa organisaatiota tarkastelee.
Lähtökohtaisesti kaupallisten paineiden
ristiaallokossa ponnistelevassa organisaatiossa A
työskentelevät toimittajat kokivat, että heillä ei
ole päivittäistyössään juurikaan aikaa kehittää
uutta. Innovaatioista puhuttiin usein uusien
teknologioiden kontekstissa ja niin, että ne
rajattiin toimittajan työn ulkopuolelle.
Toimittajien tapa liittää innovaatiot
teknologiaan on innovaation käsitteelle
ominaista, sillä sitä on lähestytty
tutkimuksessakin usein juuri teknologisen
kehityksen kautta. Innovaatioiden sijaan
toimittajat puhuivat laajasti oman työnsä
luovista mahdollisuuksista ja korostivat
erityisesti sisältöihin liittyvää luovuutta. Tähän
liittyy esimerkiksi juttuideoiden kehittäminen.
 
Ei-kaupallisessa organisaatiossa B toimittajien
näkemyksissä korostuivat sen sijaan uusien
asioiden kokeilemisen tärkeys ja pienten
innovaatioiden tekeminen omassa työssä.
Toimittajat korostivat organisaatiossa vallitsevaa
kokeilukulttuuria, joka kannustaa ideoimaan ja
testaamaan uusia asioita. Lisäksi työprosessien
kehittäminen koettiin tärkeänä sekä yksilön että
organisaation kannalta. Eräs haastateltavista
esimerkiksi laski, että jos toimittaja keksii
parannuksen työprosessiin, jolla prosessissa
säästetään 10 sekuntia, säästää se organisaatio-
tasolla jo huomattavasti enemmän.
 



Miten innovointia fasilitoidaan 

suomalaisissa mediaorganisaatioissa?

Kumppaniorganisaatioissamme
vallitsivat varsin erilaiset olosuhteet
innovoinnin suhteen. Kaupallisella
puolella organisaatiossa A keskityttiin
vahvasti päivittäis-journalismin
tekemiseen, eikä uuden kehittämiselle
juuri tarjottu tilaa tai tukea.
Tutkittavasta tiimistä riippuen
päivittäistyössä tapahtuvaa luovuutta,
esimerkiksi juttuaiheiden ideointia,
tuettiin vaihtelevasti. Organisaation
tasolta tukea uuden kehittämiselle ei
ollut saatavilla. Ei-kaupallisessa
organisaatiossa B sen sijaan uuden
kehittämiseen oli tarjolla erilaisia
innovointia tukevia mekanismeja,
kuten ulkopuolista rahoitusta ja
sparrausapua, sekä erillisiä
kehittämisyksiöitä.

Miten organisaation sisäistä sosiaalista 

mediaa käytetään innovointiin?

Organisaatiosta riippumatta sisäisen
sosiaalisen median kanavia käytettiin
pikemminkin luovaan työhön kuin
suoraan innovaatioprosesseihin.
Kaupallisen organisaation (A) Slack-alusta
sekä ei-kaupallisen (B) WhatsApp-
keskustelu-ryhmä toimivat
yhteydenpidon ja vertaistuen kanavina.
Niillä jaettiin juttuideoita, jo julkaistuja
juttuja muista medioista, annettiin apua
ongelmatilanteissa ja keskusteltiin sekä
työstä että muusta elämästä. Erityisesti
sisältötyössä alustoista oli apua tiedon
säilyttäjinä sekä jakamisen mahdol-
listajina, ja luovuuden kannalta oleellisesti
myös ideoiden jakamiseen ja
kehittämiseen käytettävinä tiloina. 



Miten innovaatiotyöskentelyä voitaisiin 

parantaa suomalaisissa mediaorganisaatioissa?

Siinäpä vasta kinkkinen kysymys!
Tekemiemme haastattelujen perusteella selvää
on, että monet toimittajat kokevat perustyönsä
vievän niin paljon aikaa, että resursseja uuden
kehittämiseen ei jää jäljelle. Näin ollen paras
lääke innovoinnin parantamiseen toimituksissa
olisikin tilan ja ajan raivaaminen kehittämis-
työlle. Kyse on siis osittain siitä, mitä
toimituksen johdossa arvostetaan ja millaisena
tulevaisuus sieltä käsin näyttäytyy, ja toisaalta
siitä, miten yksittäinen toimittaja suhtautuu
omaan työhönsä. Muutoksia kaivataan näin
ollen monella tasolla: johtoporras voi omassa
työssään korostaa ideoinnin ja kehittämisen
tärkeyttä, mikä viestii työntekijöille
proaktiivisen otteen tärkeydestä. Lisäksi
jokainen toimittaja voi – ja on oikeutettu –
kehittämään omaa työtään ja työnkuvaansa
niin, että se tuottaa arvoa sekä toimittajalle
itselleen että hänen työorganisaatiolleen.



7 lopuksi: ennustuksia viiden 

vuoden päähän

Kysyimme kaikilta haastattelemiltamme
toimittajilta, miten he uskoivat, että puhuisimme
luovuudesta, innovaatioista ja teknologiasta
viiden vuoden kuluttua, jos tekisimme saman
haastattelun tuolloin uudelleen. Vastausten
kirjossa vain yksi asia on selvä: tulevaisuus alalla
on epävarma, eikä monikaan uskaltanut ennustaa
juuri mitään (tai kuten eräs haastateltavamme
asian ilmaisi: ”Vaikee sanoo, ku oon toimittaja,
enkä ennustaja”). Suurin osa naurahteli
kysymyksen kuullessaan.
 
Vastauksista voi kuitenkin poimia muutamia
toistuvia teemoja. Suuri osa uskoi teknologian
muuttavan työn organisointia perustavalla tavalla:
viestintäteknologian uskotaan mahdollistavan
aiempaa paremmat etä- ja tiimityömuodot. Myös
työsuhteisen työn uskottiin vähenevän ja freetyön
määrän kasvavan. Toisekseen, toimittajan
perustyön olemuksen uskottiin säilyvän, vaikka
työn suorittamisen ympäristö muuttuukin. Eräs
30 vuotta alalla ollut toimittaja kuvasi
työprosessiaan ennen ja jälkeen internetin
saapumisen, ja vaikka prosessi olikin muuttunut,
ei sen päätavoite ollut vaihtunut. Tavoitteena oli
edelleen tuottaa mahdollisimman hyvää
journalismia. 
 
Ja kolmanneksi, toimittajat uskoivat niiden
mediaorganisaatioiden selviävän pisimpään, jotka
uskaltavat kokeilla uusia asioita ja palkata sellaisia
ihmisiä, jotka näitä kokeiluja uskaltavat tehdä.
Uusien teknologioiden hyödyntäminen mainittiin
tässä kontekstissa usein.
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me olemme...

Mikko Villi on journalistiikan
professori Jyväskylän yliopiston
kieli- ja viestintätieteiden
laitoksella. Villin tutkimus keskittyy
erityisesti uusiin media-alustoihin,
mediatyöhön ja -johtamiseen.

Anu Sivunen on viestinnän professori
Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden
laitoksella. Sivusen tutkimus keskittyy
viestintään ja vuorovaikutukseen uudenlaisissa
työmuodoissa  sekä organisaatioiden viestintä-
teknologiaan ja teknologiavälitteiseen
vuorovaikutukseen.

Salla-Maaria Laaksonen on tutkijatohtori
Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimus-
keskuksessa. Laaksosen tutkimus käsittelee
muun muassa dataa ja koneoppimista
organisaatioissa sekä sosiaalista mediaa.
 

Minna Koivula (Markkanen) on väitöskirja-
tutkija journalistiikan oppiaineessa Jyväskylän
yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.
Koivulan väitöskirja tarkastelee luovaa työtä ja
innovaatioita mediatyössä. 

Jonna Leppäkumpu on väitöskirjatutkija
viestinnän oppiaineessa Jyväskylän
yliopiston kieli- ja viestintätieteiden
laitoksella. Leppäkummun väitöskirja
käsittelee työn ja muun elämän välistä
rajanhallintaa.
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"innovaatioista niin toivottavasti 

on keksitty jotain semmosta innovaatioo 

että voidaan paremmin tehdä 

kunnollista journalismia"


