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Executive Summary: Future of the news media 
 
THE ECONOMY OF THE NEWS MEDIA started to decline as consumer behaviour changed and the economic 
recession caused a decrease in the amount of funds spent on advertising in the early 2000’s. The public’s trust 
in the news content weakened as a consequence of alternative viewpoints produced by the social media. 
Sharing and commenting news in the social media brought about a news aftermarket in which opinions played 
the central role. This was harmful for the news media’s manner of producing commercially successful “daily 
news packages”. 
 
AS THE COMMERCIAL NEWS MEDIA GREW WEAKER, politicians increased the public funding of Yleisradio, 
Finland’s national public broadcasting company. The state-owned news media became more popular at the 
same time as the commercial news media’s subscription revenue decreased and the international platform 
companies Google and Facebook seized a larger share of the digital advertising revenue. 
 
THE NEWS MEDIA COMPANIES REACTED to the situation in four manners. The owners of regionals 
reinforced their positions by buying competitors. Technology-oriented companies invested in upgrading the 
news media through digital marketing channels, new consumer services and client data. The wealthiest 
operators made foreign corporate acquisitions to compensate for the decreasing domestic revenue. The fourth 
solution was to withdraw from the news media and to replace the previous operations with new revenue models 
and markets. 
 
THE CONTINUITY OF THE COMMERCIAL NEWS MEDIA requires strategic choices that help replace physical 
circulation with mental reach based on user experience and explaining the way of the world. This is necessary 
in the circumstances of digital publishing, in which the news media merges with other information producing 
services. 
 
THE OWNERSHIP OF THE NEWS MEDIA will become more centralized as traditional publishing will become 
increasingly difficult. Simultaneously, the statuses of the state-owned Yleisradio and international platform 
companies will grow stronger. This will weaken the independent and plural news production and negatively 
affect the audience democracy. Therefore, the importance of communications policy and socio-political solutions 
will become emphasized. 
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2. Johdanto 
 
TEKNOLOGINEN HURRIKAANI pyörittää uutismaailmaa. Digitaaliset voimat painavat alas perinteisten 
sanomalehtien levikkejä. Verkkomainonta ottaa yhä suuremman osan ilmoitusrahoista. Perinteinen lehdistö, 
radio ja televisio ovat altavastaajina, kun uudenlaiset toimijat, digioriginaalit ottavat tiedonvälitystä haltuunsa.  
 Facebook, Google ja Twitter poimivat uutismedian sisällöt omiin kanaviinsa ja jakavat ne ilmaiseksi 
suurelle yleisölle. Uutismedian sisällöt kelpaavat edelleen kuluttajille, mutta niistä ei haluta maksaa. Uutisten 
tuottajat ovat entiset, mutta niiden jakelijoiksi ovat tulleet muut kuin uutisorganisaatiot. Uudet toimijat määrittävät 
entistä vahvemmin jaettavien aineistojen sisällöt, ajankohdat ja kohderyhmät. Uutismedian riippuvuus 
teknologia-alustoja hallitsevista GAFA-yhtiöistä (Google, Apple, Facebook ja Amazon) kasvaa kaiken aikaa. 
 Mikä on suomalaisen uutismedian tulevaisuus 2020-luvulla? Vastausta etsitään pilkkomalla 
pääkysymys kuuteen osakysymykseen: 

1. Miksi uutismedia on joutunut tai ajautunut nykytilaansa? 
2. Ovatko valeuutiset ja uutismediaa kohtaan tunnetut epäluulot digitalisaation, sosiaalisen median tai 

jonkun muun syytä?  
3. Tarvitaanko enää uutismediaa? 
4. Onko tulevaisuudessa enää riippumatonta uutismediaa? 
5. Kannattaako kenenkään omistaa yrityksiä, joissa työskentelee ammattitoimittajia seulomassa 

luotettavaa tietoa ja selittämässä maailmanmenoa ymmärrettävällä tavalla? 
6. Riittääkö, jos valtio ylläpitää verovaroilla yhtä uutislaitosta, Yleisradiota, kun kaupallinen media on 

syvissä vaikeuksissa?  
  
 

2.1. Määritelmät, menetelmät ja aineistot 
 
UUTISMEDIALLA TARKOITETAAN tässä raportissa sanomalehtiä, paikallis- ja kaupunkilehtiä, paikallisradioita, 
kaupallista televisiota ja Yleisradion televisiokanavien ja radioiden ajankohtais- ja uutistoimintaa.  
 
ANALYYSIMENETELMÄ on erittelevä, vertaileva ja kuvaileva. Median muutosta 2000-luvulla seurataan 
ilmiöiden kehittymisen tahdissa. Sisältöanalyysissä edetään yksityisestä yleiseen listaamalla asioita ja 
ryhmittelemällä niistä ilmiökokonaisuuksia, jotka esitetään havaintomatriisissa.  
 
RAPORTIN AINEISTO on koottu mediayhtiöiden, Sanomalehtien liiton, Medialiiton, Reuters Instituten ja 
Maailman sanomalehtien liiton WAN-IFRAn julkaisemista tutkimuksista, tutkimuskirjallisuudesta, 
mediamateriaaleista ja viranomaislähteistä.  
 Kansainvälistä ja yhdysvaltalaista aineistoa on koottu opintomatkalla 13.–16.10.2016 New York Timesin 
toimitukseen ja Atlantic Mediaan (Quartz.com) New Yorkiin. Tietoja on täydennetty kesällä ja syksyllä 2017 
puhelinhaastatteluilla, tietokyselyillä ja kirjeenvaihdolla. Pohjoismaista aineistoa ja näkökulmia on kerätty 
haastatteluilla norjalaisen iltapäivälehden Verdens Gangin toimituksessa 17.3.2017.  
  Raporttia varten teetettiin syksyllä 2017 kysely uutismedian tulevaisuuteen vaikuttavista muuttujista. 
Kohderyhmänä oli Sanomalehtien liiton mediapäättäjien rekisteri. Vastaukset saatiin 33 uutismedian sisällöistä 
ja kaupallisista asioista vastaavalta henkilöltä (Liite 1). He edustivat kaikkia suuria suomalaisia 
uutismediayhtiöitä ja pienempien osalta maantieteellinen kattavuus oli laaja. Tämän lisäksi haastateltiin 
kolmeatoista mediapäättäjää (Liite 2) eri uutismedioista, media- ja mainostoimistoista, alan virkamiesten ja 
viestintään perehtyneiden poliitikkojen keskuudesta.  
  Kaiken kaikkiaan kysely ja haastattelut tuottivat haastattelujen sisältöjen analyysin perusteella 222 
yksittäistä kommenttia. Ne purettiin ja samaa tarkoittavien vastausten karsinnan jälkeen käytettävissä oli 183 eri 
kommenttia. Haastattelun viitteessä on kerrottu, minkälaisen henkilön lausunnosta on kysymys: J tarkoittaa 
journalistiseen päätöksentekoon osallistuvia, T tarkoittaa toimitusjohtajia ja tulosvastuullisia henkilöitä ja M 
tarkoittaa muita, joiden joukossa on mainos- ja mediatoimistojen, myyntiorganisaatioiden, poliitikkojen ja 
virkamiesten lausuntoja. Henkilöiden pyynnöstä kaikki kyselyssä ja haastatteluissa saadut kommentit on 
käsitelty anonyymisti. 
 Haastatteluilla ja kyselyssä saaduilla laadullisilla kommenteilla on ollut suuri painoarvo raportin 
tuloksissa, koska ne ovat avanneet toimialan omien tekijöiden kokemusperäisen näkökulman uutismedian 
muutokseen. Uutismedian tulevaisuuden ennustaminen on tähän saakka paljolti pohjautunut teknologian 
kehityksestä vedettyihin johtopäätöksiin ja arvauksiin kuluttajakäyttäytymisen suunnasta. 
 
UUTISMEDIAN MUUTOKSEEN 2000-luvulla vaikuttaneita tekijöitä listattiin kaikkiaan 126 kappaletta. 
Havaintojen laadullista merkittävyyttä testattiin mediapäättäjien haastatteluilla ja verrattiin kyselyssä saatuihin 
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kommentteihin. Kokonaisuudesta muodostettiin tiivistelmä, jonka tuloksia verrattiin uutismedian pohjoismaisten 
ja yhdysvaltalaisten liiketoimintamallien kehittymiseen. Vertailua täydennettiin haastatteluilla.  
 Tavoitteena oli mahdollisimman autenttinen, todellisiin kokemuksiin ja tapahtumiin pohjautuva kuvaus 
uutismedian muutosvoimista. Tämän perusteella muodostettiin tiivistelmä Uutismedian muutosvoimista 2000-
luvulla (sivu 9). Haastattelujen avulla koottiin myös tilanteita kuvaavat kommentit.   
 Raportissa tehdään laadullisia vertailuja ja rinnastuksia Suomen, Ruotsin ja Norjan kehitykseen. 
Näkökulmaa on tilanteen mukaan laajennettu kansainväliseen suuntaan, pääosin Yhdysvaltoihin.  
 Pohjoismaissa on varsin yhtenevä uutismedian lukemiskulttuuri, yhteiskuntakehitys ja tapa hyödyntää 
uutta viestintäteknologiaa. Yhdysvaltojen kuluttajamarkkinoiden liikkeet ovat siirtyneet lyhyellä viipeellä 
Pohjoismaihin. Kansainvälisiä rinnastuksia tukee myös se, että teknologian kehitys on globaalia ja kaikki suuret 
internet-teknologiaa hallitsevat yritykset ovat lähtöisin Yhdysvalloista.  
  
MEDIAN NYKYTILA-ANALYYSI pohjautuu suomalaisten mediayhtiöiden toteutuneeseen toimintaan. Kuvaus on 
muodostettu keräämällä suurimpien uutismediayhtiöiden toiminnalliset muutokset, yhteistyöhankkeet, 
yrityskaupat, kansainvälistymishankkeet ja niiden taloudelliset tulokset yritysten vuosikertomusten, 
mediatiedotteiden, uutisten, tutkimuskirjallisuuden ja haastattelujen perusteella. Tuloksista on muodostettu 
nelikenttä, johon tapahtumat ja yritykset on luokiteltu nykyosaamisen laajentamisen ja kokonaan uusien 
hankkeiden kehittämisen perusteella.  Kuvaus on esitetty Uutismedian toteutuneina muutospolkuina (sivu 14). 
 
TULEVIA KEHITYSPOLKUJA hahmotellaan nykytila-analyysiä kehittämällä. Tässä on seurattu Marja-Liisa 
Viherän tulevaisuuden taulukoiden mallia, jolla on koostettu mahdollisia tulevaisuuden kuvauksia. Vaihtoehtoja 
listattiin aluksi tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Tuloksia testattiin haastateltavilla ja verrattiin kyselyssä saatuihin 
tuloksiin. Tavoitteena ei ole ollut yhden tulevaisuuskuvan hahmottaminen, vaan erilaisten vaihtoehtojen esittely.  
Rajauksena on ollut oletus, että uutismedian uudistumisen lähtökohtina ovat nykyisin käytettävissä olevat 
resurssit ja asiakkuudet. Tulevaisuuden hahmottelu on uutismedian mahdollisten muutosprosessien 
kuvaamista. 
 Tulevaisuuden polut sijoittuvat olosuhteisiin, jossa uuden tiedon määrä, uutismedian sisältötarjonta ja 
yleisön käytettävissä olevien jakelukanavien määrä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan 
ihmisten kyky keskittyä elämänsä kannalta tärkeisiin asioihin on kuitenkin rajallinen. Maailmaa hallitsee 
sisällöllisen ylitarjonnan ja inhimillisen vastaanottokyvyn rajallisuuden välinen ristiriita. Ympäristön 
hahmottaminen on aikaisempaa vaikeampaa, mikä on johtanut ”helppojen ja yksinkertaisten vastausten” 
etsimiseen sosiaalisen median keskusteluryhmistä. Tämä on luonut kasvualustan vaihtoehtomedioille, 
mielipiteiden ja faktatiedon ristiriidoille, valeuutisten synnylle ja yhteiskunnallisten auktoriteettien hylkäämiselle.   
 Aineiston pohjalta luotiin tarkastelu, joka on esitetty Sulautuvan median nelikentässä (sivu 19). 
Tutkimusaineistojen pohjalta tehtyjen listausten ja analyysien pohjalta on syntynyt yhteenveto niin toteutuneen 
kehityksen kuin tulevaisuuden suuntien osalta. Vastaavaa ei ole tiettävästi tehty tätä ennen Suomessa. 
 Sulautuvan median nelikenttää on jatkojalostettu yhdessä haastateltavien, professori Robert Picardin 
(Reuters Institute for the Study of Journalism at University of Oxford) mediaekonomian tutkimusten tulosten ja 
New York Timesin digistrategian (New York Times Innovation Report 2014) ja Atlantic Mediassa (Quartz.com) 
tehtyjen havaintojen pohjalta. Taustalla on hyödynnetty sinisen meren strategista kehitysmallia.  
 Ranskalaisen INSEADin yliopiston professorit W.Chan Kim ja Reneé Mauborgne kehottavat yrityksiä 
luopumaan verisesti kilpailuista ja siirtymään uusille markkinoille. Tavoitteena on irtautuminen kovasta 
hintakilpailusta ja jatkuvasta kilpailijoiden toimenpiteisiin reagoimisesta.  Uutismedian sinisen meren 
hahmotelma (sivu 24) kuvaa raportin aineiston pohjalta ja haastattelujen perusteella listattuja vahvuuksia, joilla 
uutismedia voisi menestyä Sulautuvan median ympäristössä. 
 Raportti päättyy journalismin tulevaisuuden pohdintaan ja valtiollisen median aseman arviointiin. 
Molempien keskeisenä kysymyksenä on tiedon riippumattomuuden ja yleisödemokratian turvaaminen osana 
kansalaisten perusoikeuksia. Kokonaisuuteen kytkeytyy myös valtiollinen viestintäpolitiikka, jolla on kasvava 
vaikutus kaupallisen uutismedian kilpailuolosuhteisiin ja kannattavuuteen. Tämän osan analyysi ja viimeisessä 
kappaleessa esitetyt tiivistetyt vastaukset raportin alussa esitettyihin kysymyksiin perustuvat haastatteluihin, 
tutkimusaineiston kokonaisarviointiin ja siten merkittävältä osaltaan raportin kirjoittajan omiin johtopäätöksiin.  
 
AINEISTOA ON KÄSITELTY perusteellisemmin tietokirjassa (Pietilä A.-P: Uutisissa valheita, valheista uutisia, 
Art House 2018), jota ei ole kirjoitettu perinteisen tutkimusraportin muotoon. Tulokset on kirjoitettu auki, 
yleistajuistettu ja johtopäätökset on nostettu esiin journalistisilla tavoilla ja asiaproosan tyylillä. Kokonaisuuden 
kuvauksessa on hyödynnetty tarinankerrontaa ja rinnastuksia arkielämään myös siksi, että haastateltavien 
laadullisille lausunnoille ja näkemyksille on saatu enemmän tilaa kuin tässä raportissa. Kirja on tutkivaa 
journalismia journalismista. Raportin ja tietokirjan lähteet ovat samat. 
 
OLEN SAANUT APUA media-alan tutkijoilta vinkkien ja kehitysehdotusten muodossa. Kiitän myös 
informaatikkoja, jotka ovat auttaneet aineistojen etsinnässä. Erityinen kiitos kuuluu raportin ohjausryhmälle, 
jonka ovat muodostaneet Sanomalehtien liiton ja Medialiiton toimitusjohtaja, filosofian tohtori Jukka Holmberg, 
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Fokus Media Oy:n kustantajana ja Taloussanomien päätoimittajana toiminut yhteiskuntatieteiden tohtori Markku 
Hurmeranta ja Rakennuslehden päätoimittaja filosofian tohtori Tapio Kivistö. Heillä kaikilla on monivuotinen 
media-alan kokemus ja tutkimuksellinen tausta, joihin olen voinut tukeutua. 
Kaikki raportissa esitetyt tulkinnat ja johtopäätökset ovat kirjoittajan omia. 
 Raportin tekoa on tukenut Viestintäalan tutkimussäätiö. 
 
Tammikuun 30. päivänä 2018 
 
A.-P. Pietilä 
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3. Uutismedian muutosvoimat 2000-luvulla 
 
UUTISMEDIAN MUUTOKSET 2000-luvun aikana voidaan jaotella kolmeen pääluokkaa: muutokset 
käynnistäneisiin šokkitekijöihin, median sisällä ja ulkopuolella olevien toimijoiden käyttäytymisen muutoksiin 
sekä toimialamuutoksiin, jotka ovat kaikille uutismedioille yhteisiä. Tulokset on esitetty havaintomatriisin 
muodossa. 

 
 
 
 
 
 
 
¤Uutismedian 2000-luvun muutokset jaottuvat kolmeen pääluokkaa: muutokset käynnistäneisiin šokkitekijöihin, median sisällä ja 
ulkopuolella olevien toimijoiden käyttäytymisen muutoksiin sekä toimialamuutoksiin, jotka ovat kaikille uutismedioille yhteisiä. 
Muutosten yhteisvaikutuksesta päivän lehden – nimisen tuotepaketin valmistamisesta on muokkautunut asiakkaan tarpeisiin ja 
haluihin perustuva palvelu. 
 
 

3.1. Vanha tila 
PERINTEINEN UUTISMEDIA perustuu tuotteelle, sen tuotannolle ja yhtenäisen uutispaketin eli päivän lehden 
tai sähköisen lähetyksen uutiskatsauksen julkaisemiselle. 
 Kaikki tekeminen alkaa uutissisällöstä, jonka toimittajat hankkivat, muokkaavat ja jalostavat valmiiksi 
kokonaisuudeksi päivän lehdeksi tai uutislähetykseksi1. Sisältö houkuttelee lukijat ja samalla kootaan 
kuluttajakontaktit, joiden turvin uutispaketin yhteyteen myydään kaupalliset mainokset. Kaksipuolisen ansainnan 
malli on toiminut ja tuottanut kustantajille hyvän taloudellisen tuloksen aina 2010-luvulle saakka. 
 Toiminta on tuotantokeskeistä, jossa uutishankinnan, sisällöntuotannon, sivunvalmistuksen, 
painamisen, jakelun ja ilmoitusmyynnin prosessit muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Johtajien 
tehtävänä on tuotannon tasaisuuden varmistaminen, aikataulujen vartiointi ja kustannushallinta.  
 
 
 

                                                      

1 Anglosaksisessa journalismin perinteessä uutishankinnan ja toimittamisen työvaiheet ryhmitellään kolmeen osaan: tutkimiseen (research), 
kirjoittamiseen (writing) ja käsittelyyn (editing). 
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 Niin kauan kuin päivän lehden -konseptilla ei ollut todellista kilpailijaa, tuotteen tilaus- ja ilmoitushinnat 
 voitiin virittää ostajien kipurajalle. Hintojen muutoksilla mediayhtiöt säätelivät omaa liiketulostaan. 
 Parhaina aikoina sanomalehtiyhtiöt tekivät yli 30 prosentin liikevoiton liikevaihdosta laskettuna. Sen 
 jälkeen  tulokset ovat painuneen kolmasosaan ja sen alapuolelle (Haastattelu T). 
  
Toimittajat, kirjatyöntekijät ja myyntihenkilöstö valikoituivat tehtäviinsä kokemuksen ja alan traditioiden hallinnan 
perusteella. Se johti pitkiin työsuhteisiin ja vakaisiin työoloihin sekä korkeaan ammattiylpeyteen. Media-alan 
lakot olivat harvinaisia, kun yritysten tuloksista oli varaa maksaa hyviä palkkoja ja kustantaa runsaita 
henkilöstöetuja. Omistajat nimittivät johtajiksi tuotantoprosessin hallitsevia henkilöitä.  
 
 Liiketoiminnan hallinta oli muihin teollisiin toimialoihin verrattuna helpompaa, koska lehtien levikkialueet 
 ja television kanavat rajoittivat tehokkaasti kilpailua. Sanomalehtiyhtiöt pystyivät rauhassa kartuttamaan 
 omaisuuttaan, mikä teki maakuntalehtien perheomistajista rikkaita ja vaikutusvaltaisia (Haastattelu T ja 
 M).  
  
Ainoa merkittävä liiketoiminnallinen uhka oli sanomalehden ajautuminen niin kutsuttuun kakkoslehden asemaan 
ja sen myötä tuloja laskevaan levikkikierteeseen. Tämä oli useimmiten seurausta levikkialueen 
elinkeinorakenteen romahtamisesta ja suurten ilmoittaja-asiakkaiden menettämisestä. Kakkoslehti kuihtui pois 
median ylitarjonnan seurauksena. Omistamisen onnettomuuksina olivat ylimitoitetut investoinnit toimitiloihin, 
painamisen ylikapasiteettiin tai käyttöpääoman kuluttaminen osingonmaksuun. 
 

3.2. Šokkitekijät 
DIGITALISAATIO edisti tuotantoprosessien sujuvuutta 1990-luvun alusta alkaen. Samalla pystyttiin 
vähentämään käsityötä ja henkilöstökustannuksia. Se oli tervetullut helpottaja tekstinkäsittelyssä, 
taloushallinnossa, sivunvalmistuksessa, painojen ja jakelun ohjauksessa.   
 
 Digitalisaation tuottamat kulutuskäyttäytymisen  muutokset ja siitä seuranneet ansaintalogiikan 
 muutokset koettiin kielteisiksi tekijöiksi uutismediassa (Haastattelu T ja M).  
 
Kuluttajat pystyivät omilla välineillään hankkimaan uutismedian korvaavia sisältöjä ilmaispalveluista, 
muokkaamaan, jakelemaan ja kommentoimaan toimituksen tuottamaa sisältöä ilman päätoimittajan lupaa. 
Julkisuuteen ilmaantui aineistoja, jotka eivät olisi läpäisseet uutismedian journalistista suodinta.  
 
 Markkinoille tulvi ennalta sovitun toimituspolitiikan vastaisia aineistoja (Haastattelu J).  
 
Painokoneiden, jakelun ja lähetysverkkojen muodostama pääomakeskittymä ja kontrolli olivat menettäneet 
merkityksensä internetin verkkojulkaisuissa. Uusia toimijoita tulvi markkinoille ripeään tahtiin. 
 
 Sanomalehtien ilmoittajat ja televisiokanavien mainostajat huomasivat olevansa ylitarjonnan tilassa. He 
 alkoivat painaa hintoja alas ja valita uusia digitaalisia julkaisukanavia, joiden sisältö miellytti käyttäjän 
 arvo- ja asennemaailmaa (Haastattelu T).  
 
Mediamarkkinoille kehittyi ennen kokematon valinnanvapaus, jonka rajattomuus lisääntyi älypuhelimien ja 
liikkuvan laajakaistan yleistyessä.  
 
JULKAISUALUSTAT eli platformit ovat järeitä ohjelmistojen kokonaisuuksia, joita suuret kustantajat tarvitsevat. 
Alustojen päälle rakennetaan kuluttajille suunnattujen sisältöjen esitys- ja julkaisuohjelmat, mainosten ja 
asiakkaiden hallintajärjestelmät ja digitaaliset rajapinnat kustantajan omiin tietojärjestelmiin. Teknologia-alustat 
ovat suurten teknologiayhtiöiden, GAFA-yhtiöiden hallussa. Kustantajat ovat riippuvaisia käyttöjärjestelmistä, 
jotka eivät ole niiden omia tai edes hallitsemia.  
 
 Perinteinen uutismedia oli ajautunut teknologiseen ja liiketoiminnalliseen holhoukseen, jossa selkeät 
 myyjä-ostaja -asiakassuhteet hämärtyvät (Haastattelu T).  
 
Google ja Apple katsovat, että niiden käyttöjärjestelmien, puhelimien ja ohjelmistojen käyttäjät ovat niiden omia 
asiakkaita. 
 Digitaalisen maailman mantrana oli kaikkien oikeus jakaa sisältöjään verkon yli kaikille siitä 
kiinnostuneille.  
 
 Pääomavaltaisten painokoneiden ja lähetysverkkojen valtakauden piti olla historiaa. Niin ne olivatkin. 
 Mutta tilalle kasvoi alustatalouden valtakausi (Haastattelu J, T ja M).  
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TAANTUMA alkoi kansainvälisestä finanssikriisistä vuonna 2007. Se pyyhki pois suuren osan sanomalehtien 
luokitellusta ilmoittelusta, kun asunto- ja työpaikkailmoittelu supistuivat dramaattisesti. Kun ajat paranivat, 
ilmoittelu ei palannut perinteiseen mediaan vaan siirtyi digitaalisille alustoille, jotka eivät enää olleet 
uutismediayhtiöiden hallittavissa. Siitä seurasi uutismedian perinteisen ansaintamallin mureneminen. 
 Digitalisaatio tarjosi kuluttajille ja mainostajille kiinnostavan vaihtoehdon vanhalle medialle. 
Vaihtoehtojen runsaus kasvatti tyytymättömyyttä uutismedian sisältöjä kohtaan. Älypuhelimet synnyttivät 
kuluttajille katkeamattoman yhteyden uusiin tietolähteisiin. Omassa taskussa kulkevan tietokoneen ja 
julkaisulaitteen yhdistelmä mahdollisti omien mielipiteiden vapaan jakamisen sosiaalisessa mediassa. Kaikki 
tämä tuotti yhteisvaikutuksena kuluttajien ja mainostajien virtauksen kohti digitaalisia medioita. Taantuma tarjosi 
kuluttajille ja mainostajille otollisen hetken irrottautua painokoneiden ja tv-kanavien vallasta.  
   Halvan hinnan ja ilmaistarjonnan kysyntä lisääntyi digitaalisen julkaisemisen myötä. Tarjontaa lisäsivät 
myös perinteiset mediayhtiöt, jotka ryntäsivät suin päin digitaaliseen julkaisemiseen. Niiden tarkoituksena oli 
pitää kiinni lukija-asiakkaista uuden internet-jakelukanavan kautta. Hyvä tavoite muuttui huonoksi tavaksi, kun 
maksullisen sisällön ilmaisjakelu jatkui keskeytymättömänä eikä toimintatavalle ollut strategista pohjaa eikä 
pitkän aikavälin suunnitelmaa. 
 
YLEISRADION NOUSUKAUSI alkoi lähetysverkkojen digitoinnista vuonna 1996 ja sen yhteydessä toteutetusta 
sisällön kilpailukyvyn kohentamisesta. Yleisradio siirtyi askel askeleelta perinteisestä kanavaperusteisesta 
uutisjakelusta monikanavaiseen toimintamalliin ja verkkojulkaisemiseen. Sen sisällöt voidaan kopioida ja jakaa 
radiossa, televisiossa, internet-verkoissa, uutissovellusten kautta sekä ylläpitämään ohjelmakirjastoa ja 
suoratoistokanavaa Yle Areenaa. 
 
 Mitä enemmän kaupallinen uutismedia kärvisteli ongelmissaan, sitä hanakammin poliitikot turvautuivat 
 valtiolliseen mediaan Yleisradioon (Haastattelu T ja M).  
 
Vaikka Yleisradio ei ollut syyllinen uusien verkkomedioiden kasvuun ja talouden taantuman pienentämiin 
uutismedian tuottoihin, Yleisradion vahvistunut kilpailukyky sai kaupallisen median näyttämään heikolta 
kilpailijalta.  
 
EPÄLUOTTAMUKSEN ILMAPIIRI oli vallannut suuren yleisön teknologisen murroksen, poliittisen epävakauden, 
talouden taantuman, ympäristön saastumisen, ilmastonmuutoksen ja sotilaallisten kriisien seurauksena. Oman 
ammattitaidon riittävyys, työttömyyden pelko, ostovoiman lasku, asuntohintojen nousu ja lasten epävarma 
tulevaisuus olivat tehneet ihmiset levottomiksi. Kun yleisö mieltää uutismedian osaksi poliittista ja 
yhteiskunnallista valtakoneistoa, uutismedia kärsii samasta arvostuksen ja luottamuksen puutteesta kuin 
poliitikot. 
 

3.3. Käyttäytymisen muutos  
UUTISTEOLLINEN TUOTANTO ja automaatio tulivat mahdollisiksi digitaalisten työkalujen ansiosta. Toisaalta 
taantuman taloudellinen paine ja kilpailevien verkkojulkaisujen kevyet kustannusrakenteet pakottivat 
muuttamaan perinteistä tekemistä.  
 
 Uutisdeadlinen häviäminen merkitsi toimituksellisen työrytmin katoamista ja muuttumista 
 keskeytymättömäksi verkkojulkaisemiseksi (Haastattelu J).  
 
Liukuhihnamainen tuotanto oli myös edellytys kuluttajien kasvavien vaatimusten täyttämiselle. Tietotekniikkaa ja 
automaatiota tarvittiin, jotta jaettavat sisällöt voitiin massaräätälöidä kohderyhmien mukaan. 
 
TEKNOLOGIAKYTKÖS GAFA-yhtiöihin perustuu ohjelmistoihin, joita tarvittiin sisältöjen tuotannossa ja 
jakelussa.   
 
 Teknologiayhtiöt kaappaavat ilman korvausta asiakkaidensa sisällöt omiin palveluihinsa ja koostavat 
 niistä uuden palvelun, jonka yhteyteen ne myyvät mainontaa omaan lukuunsa. Samalla häviävät 
 tekijänoikeuksiin ja julkaisurajoituksiin liittyneet  lainalaisuudet, jotka olivat määrittäneet  perinteisen 
 kustantamisen omistuksellisia ja oikeudellisia rajoja (Haastattelu T). 
 
SOSIAALISEN MEDIAN SYNTY on alustatalouden, digitaalisen sisällöntarjonnan ja kuluttajien yhteisöllisen 
toiminnan summa. Facebook kokoaa yhteen samanmielisten joukkoja, jotka kuluttavat samanlaisia mielipiteitä, 
harrastuksia, elintarvikkeita, viihdettä ja arvomaailmaa. Sosiaalinen media on hajanainen kokonaisuus, johon 
kuuluu keskustelu-, kuvanjako-, uutisvaihto- ja harrastusryhmiä. Niiden yhteisenä piirteenä on toimiminen 
yhteisellä verkkoalustalla olevalla digitaalisella tapaamispaikalla. 
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KULUTTAMISEN MUUTOKSEN vauhdittavana tekijänä on ollut valinnanvapauden lisääntyminen. Sisältöjen ja 
tiedon määrä kasvaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ylitarjonta ja helppo saatavuus painavat uutisten 
hintoja alas.  
 
 Kun kaikki sisällöt ovat hetkessä kaikkien saatavilla, sisältöjen myyntihinnat nollaantuvat (Haastattelu 
 T). 
 
Uutismedian perusluonteeseen on kuulunut vakavuus tai totisuus. Uusien verkkojulkaisijoiden vetovoima 
perustuu kiinnostavuuteen, jossa viihteellisyydellä ja viihtymisellä on vahva panos.  
 
 Median kuluttaminen muokkautuu lähemmäs viihdettä, jossa asia paketoidaan hyvin usein 
 asiaviihteeksi kuten amerikkalaisen television uutisshow’ssa (Haastattelu J). 
 
MAKSUHALUTTOMUUS liittyy internetin ideologiaan, jossa kaikki tieto esitetään vapaasti käytettäväksi.  
 
 Tieto on mielletty vapaan lähdekoodin kaltaiseksi tuotteeksi, jota kaikilla on oikeus käyttää, muokata ja 
 kehittää (Haastattelu M).  
 
Suuren yleisön keskuudessa vapaa saatavuus merkitsee samaa kuin maksuttomuus.  
 
VALTIOLLINEN UUTISKILPAILU koveni, kun Yleisradion poliittinen ja taloudellinen asema sementoitiin 
veroratkaisuilla. Eduskunta sääti Yle-veron, jonka seurauksena televisiomaksun perintä suhteutettiin 
progressiivisesti tuloihin. Aikaisemmin televisiomaksu oli ollut kaikille yhtäläinen käyttömaksu, jonka suuri osa 
jätti maksamatta. 
 
ASIAKATO lisääntyi uutismedian viihteellistymisen ja sosiaalisen median mielipiteiden vallan kasvaessa. Suuri 
yleisö menetti luottamustaan esivaltaan ja perinteisiin auktoriteetteihin, kun ongelmat kasaantuivat 
kansallisvaltioiden sisällä, suurvaltojen välillä, edustuksellisen demokratian toiminnassa, elinkeino- ja 
työelämässä. Epävarmuus ja epäluottamus nostivat ihmisten tunteet pintaan.  
 
 Uutismedia ei ole kyennyt uskottavasti selittämään maailman menoa samaan aikaan, kun vaihtoehtoiset 
 uutissivustot ja sosiaalisen median keskustelupalstat tarjoavat kansanomaisia selityksiä ja helppoja 
 vastauksia kaikkiin kysymyksiin (Haastattelu J ja M).  
  
Kun uutismediaan ei luotettu, sosiaalisen median väärät tiedot ja tarkoitushakuiset mielipiteet korvasivat 
asiallisen uutismedian sisältöjä. Tunteiden vallassa toimivat ihmiset hylkäsivät asiantuntijat.  
 
 Pelokas ja paniikissa oleva ihminen on arvaamaton kuluttaja ja äänestäjä (Haastattelu M). 
 

3.4. Toimialamuutos 
KANAVAN VAIHTO on seurausta niin digitalisaatiosta, sosiaalisen median synnystä, kulutustapojen 
muutoksesta ja uutismediaa kohtaan tunnetusta epäluottamuksesta.  Sosiaalisen median tarjonta ja 
julkaisupaikat mahdollistivat päivän lehden, radion ja television muodostaman kokonaisuuden korvaamisen tai 
rinnakkaiskäytön perinteisen uutismedian kanssa. 
 Uudet kanavat olivat vahvasti kytköksissä teknologiayhtiöiden tuottamiin älypuhelimiin, 
tablettitietokoneisiin ja julkaisualustoihin. 
 
 Uusien kanavien henkilökohtainen muokattavuus ja vuorovaikutteisuus korvasivat päivän lehden -
 konseptissa julkaistut pääkirjoitukset ja asiantuntijoiden yleisönosastotekstit (Haastattelu J). 
 
ANSAINNAN MURROS oli kustantajien kannalta kaikkein dramaattisin seuraus. Perinteisten tulovirtojen 
hiipuminen ja pienten uusien purojen hidas virta kohtasivat risteyksessä, jossa levikkien lasku nosti painetun 
jakelun yksikköhintoja. Vaikka jaettavien lehtien määrä laski, jakeluverkon ylläpitokustannus säily entisellään. 
Se nosti yhden jakelukappaleen hintaa. 
 Kovista ponnisteluista huolimatta kustantajat eivät ole pystyneet murtamaan teknologiayhtiöiden 
ylivaltaa.  
 
 Platformien hallitsemisesta on vähitellen kehkeytynyt samaa harvainvaltaa, josta kustantajat olivat itse 
 nauttineet painokoneiden ja lähetysverkkojen kulta-aikana (Haastattelu M).  
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Sanomalehtien kuluttajilta ja mainostajilta keräämät tuotot ovat laskeneet finanssikriisin jälkeen tasaisella 
tahdilla. Sen sijaan alustayhtiöiden digitaaliset tulot ovat kasvaneet suurin harppauksin. 
 
VAIKUTUSVALLAN MUUTOS ja mureneminen on monen tekijän yhteisvaikutus.  
 
 Päivän uutisagendan julistamisvallan menetys, sisältöjen oikeellisuutta ja puolueettomuutta kohtaan 
 tunnettu epäily ja taloudellisen iskukyvyn menetys synnyttivät yhteisvaikutuksen, joka pudottivat 
 uutismedian yhteiskunnallisen mielipidejohtajan valtaistuimelta (Haastattelu J ja M). 

3.5. Uusi tila 
MENESTYNEET DIGITAALISET TUOTTEET rakentuvat palveluille, joiden käyttöominaisuudet kiehtovat ja 
hyödyttävät käyttäjää.   
 
 Palvelujen pariin hakeudutaan omatoimisesti ja niitä halutaan käyttää. Niitä ei ole pakko käyttää ja niillä 
 on yleensä useita kilpailijoita (Haastattelu M).  
 
Palvelujen valinta perustuu vertaisryhmien suosituksiin ja omiin kokemuksiin, joista myös kerrotaan muille 
tuttaville. Ytimenä on asiakkaan kokemus, joka laajentaa käyttäjänsä ymmärrystä.  
 
 Perinteisestä mediasta poiketen digitaalisten palvelujen kysyntää ei ohjaa sisältöjen tuotanto, vaan 
 kuluttajien halut ja henkilökohtaiset hyödyt. Hyvät kokemukset perustuvat sisältöön, sen 
 muokattavuuteen ja jaettavuuteen (Haastattelu M).  
 
Sisältöjä on voitava arvioida, täydentää, kommentoida tai käsitellä osana omaa uutta julkaisua. Palvelun 
houkuttimina ovat yhteisöllisyys ja tunteet, jotka kokoavat samanmieliset yhteen.  
 Ansainta perustuu useimmiten julkaisualustan omistajan keräämiin tuloihin, jotka syntyvät myymällä 
käyttäjistä koottua kuluttajadataa. Ansainta on yksipuolista. Alustan omistaja jakaa vain pienen osan omista 
tuotoistaan niille, jotka tuottavat palveluun kiinnostavaa ja käyttäjiä kiehtovia sisältöä. 
 Toiminta on palvelukeskeistä ja asiakaslähtöistä. Kaikki mahdolliset toiminnot on automatisoitu ja ne 
teetetään roboteilla suurissa datakeskuksissa.  
 Palvelujen johtajat valitaan sosiaalisten verkostojen ja niihin kytkeytyvien ekosysteemien taitajista. 
Kiinnostavat kirjoittajat, kuvaajat ja muut tekijät ovat alihankkijoita, joilla ei ole valtaa sisältöihin. Journalistista 
vastuunkantajaa tai päätoimittajaa ei ole, koska kaikki sisältöön, mainontaan ja ansaintaan liittyvät ratkaisut 
tehdään kaupallisin periaattein.  
 
 Uudessa tilassa ei ole ammattiosastoja, työtaisteluja eikä palkkakiistoja, sillä kaikki ovat 
 henkilökohtaisella sopimuspalkalla. Kaiken lisäksi työntekijät pyrkivät näiden uudenlaisten yritysten 
 palvelukseen (Haastattelu M). 
 
Suurin liiketoiminnallinen uhka liittyy monimutkaisten käyttöjärjestelmien kehittämiseen ja ulkopuolisten 
alihankkijoiden hallintaan.  
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4. Kustantajien reaktiot 2000-luvulla 
   
UUTISMEDIAN KUSTANTAJAT ovat vastanneet toimialamuutoksiin neljällä eri tavalla. Rajanvedot eri mallien 
välillä eivät ole kirkkaita ja yksiselitteisiä.  
 

 
 
 
                          
¤Uutismedian toteutuneet muutospolut voidaan ryhmitellä neljään kokonaisuuteen. ILMAHERRUUDELLA kuvataan paikallista 
laajentumista ja markkinaosuuden kasvattamista. JATKOJALOSTUKSESSA on kehitetty uutismedian tuotteiden lisäarvopalveluja 
ja perinteisten toimintojen yhteistyömuotoja. VIENNILLÄ tarkoitetaan uutismedian kansainvälistymistä ja ulkomaisia yritysostoja. 
IRTIOTTO kuvaa uutismedian kustantajien sijoitus- ja liiketoiminnan siirtoa uusille toimialoille. 

 
 
ILMAHERRUUS kuvaa toimintaa, jossa uutismedian kehittäminen on tukeutunut olemassa oleviin vahvuuksiin 
ja alueelliseen laajentumiseen. Sen käyttövoimana ovat olleet taloudelliset resurssit, jotka on vuosien saatossa 
koottu perinteisen uutistoiminnan hyvillä tuotoilla. 
 Ilmaherruuden tavoittelu on ohjannut Keskisuomalainen-konsernin, Alma Median, TS-yhtymän, Ilkka-
yhtymän, Kalevan ja Kaakon Viestinnän kasvua. Ne ovat toteuttaneet useita alueellisia yrityskauppoja. Vahvan 
alue- tai maakuntalehden varallisuutta on sijoitettu lähellä ilmestyneiden paikallis- ja kaupunkilehtien 
hankintaan. Yrityskaupoilla on maksimoitu sanomalehtien kotitalouspeitto, ilmoittaja- ja lukijamäärä sekä levikki- 
ja ilmoitustuotot. Keskittäminen on vähentänyt alueellista kilpailua, kun tuotot ovat kasaantuneet harvemmille 
toimijoille. 
 Ilmaherruuden strategialle on ollut luontaiset perusteet, sillä suomalainen uutismedia on 
eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellisen alueellista ja keskittynyttä. Tätä selittää levikkialueiden 
pohjautuminen maakuntarajoihin tai kaupunkikeskuksiin. Taustalla on heimokulttuuriin tai talousmaantieteeseen 
perustuvia selityksiä. 
 Liikevaihdon kasvattamisella, painamisen, jakelun, toimitustyön, ulkopuolisten ostojen ja hallinnon 
tehokkuutta kasvattamalla maakuntien lehdet ovat lisänneet käyttökatettaan.  
 
 Parhaan hyödyn yhtiöt ovat saaneet toimittamisen, myynnin ja markkinoinnin mittakaavaeduilla ja 
 luopumalla ylimääräisestä painokapasiteetista. Hajallaan olleet  toiminnot ja voimavarat on keskitetty 
 yhteiseen ohjaukseen, jotta resursseja on voitu käyttää  kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella 
 tavalla (Haastattelu T).  
 
Vähintään kuusi kertaa viikossa ilmestyviä maakuntalehtiä ilmestyy edelleen 28. Useimmat tekivät vielä vuonna 
2016 kohtuullista tulosta.  
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 Vaikka sanomalehtien levikki- ja ilmoitustuotot ovat laskeneet, mediayhtiöt ovat oikaisseet tuloksiaan 
 hinnankorotuksilla, säästöillä, toiminnan tehostamisella ja kasvavalla yhteistyöllä muiden 
 uutismedioiden kanssa. Digitaaliset tuotot ovat kuitenkin jääneet muutamiin prosentteihin 
 kokonaistuotoista. Monilla ne ovat euromääräisesti olemattomia (Haastattelu T ja M). 
 
Aluelehtien kannattavuuden tasainen heikentyminen on johtanut siihen, että Alma Media on pyrkinyt luopumaan 
omista maakuntalehdistä yksi kerrallaan tai yhtenä kokonaisuutena. Samoin on tehnyt Sanoma. 
 
 Yrityskauppojen määrä lisääntyy sitä mukaan kuin sanomalehtimainonnan volyymit laskevat. Kauppojen 
 suurimpana esteenä ovat olleet menneisyyden arvostustasot, jotka perustuvat finanssikriisiä ja 
 digitaalista kilpajuoksua edeltävään aikaan (Haastattelu T). 
  
Omistuksen keskittyminen juontuu samasta ilmiöstä, joka koettiin maakuntalehtien levikkikierteessä 1970-
luvuilla. Voimavaroiltaan suurin yritys pystyy kehittämään toimintaansa ja synnyttämään kilpailuetuja, joihin 
pienemmillä toimijoilla ei ole varaa.  
 
JATKOJALOSTUKSELLA tarkoitetaan toimintaa, jossa ratkaisuja on kehitetty luomalla uusia tuotteita ja 
palveluja toimialan sisäisellä yhteistyöllä ja digitalisoimalla perinteistä mediaa. Tässä on hyödynnetty 
sisältöosaamista ja perinteisen median asiakasrekistereitä. 
 Jatkojalostetussa mediassa Sanoma on ollut aktiivinen. Se on kokeillut tietokantakustantamista eli 
asiakastietojen jalostusta ja myyntiä, television tekstitv-toimintaa ja taloustiedon tuottamista. Varsinaiset 
suurpanostukset se on tehnyt luokitellun ilmoittelun digitoinnissa. Alma Median strategiana on ollut yhteistyön 
rakentaminen maakuntalehtiyhtiöiden kanssa luokitellussa ilmoittelussa ja myynti- ja markkinointipalvelujen 
lehittämisessä. Yhteistyön pontimena on ollut maakuntalehtien merkittävä omistusosuus Almassa. 
Monimutkaisen omistusrakenteen seurauksena viiden maakuntalehtiyhtiön digitaalinen kehitystyö on pitkälti 
sidottu Alma-vetoiseen malliin. 
 Sisällöllisessä jatkojalostuksessa sanomalehdet ovat ryhmittyneet yhteistyöhön samaan tapaan kuin 
teknisessä kehityksessä ja mediamyynnissä.  
 Jatkojalostetussa mediassa liiketoiminta pohjautuu ja tukeutuu perinteisen uutismedian lähtökohdille ja 
tarpeille.  
 
 Jalostettu media on pitkälti riippuvainen uutismedian kaupallisesta menestyksestä ja siksi sitä voidaan 
 pitää perinteisen uutismedian lisäarvopalveluna (Haastattelu J, T ja M).  
 
VIENNILLÄ tarkoitetaan toimintaa, jolla on kansainvälistymisen myötä haettu uusia perinteisen uutismedian 
markkinoita ja asiakkaita Suomen rajojen ulkopuolelta. Pääsääntöisesti on ollut kyse yritysostoista eikä 
uusperustannasta. Tämän toiminnan käyttövoimana ovat olleet perinteisellä kotimaisella toiminnalla hankitut 
taloudelliset resurssit.  
 Vientiin tukeutuva kehitystyö on ollut pääsääntöisesti Sanoman hallussa. Se pyrki etabloitumaan 
Yhdysvaltoihin jo vuonna 1978, mutta ensimmäinen yritysosto toteutui vasta vuonna 1981. Kymmenen vuotta 
myöhemmin Sanoma omisti osuuksia eurooppalaista kaapelitv-yhtiöistä. Se tutki aktiivisesti ruotsalaisen TV4:n, 
päivälehti Svenska Dagbladetin ja iltapäivälehti Aftonbladetin ostamista. Kesällä 2001 Sanoma osti 
hollantilaisen VNU:n aikakauslehdet 1,25 miljardilla eurolla, vuonna 2005 venäläisen aikakauslehtikustantajan 
Independent Median ja kesällä 2011 SBS:n tv-kanavat Hollannista ja Belgiasta 1,2 miljardilla eurolla. 
Kauppahinta osoittautui ylimitoitetuksi, jonka vuoksi Sanoma teki satojen miljoonien eurojen alaskirjaukset, 
tyhjensi sijoitussalkkunsa ja luopui kotimaisista kiinteistöistään kuten Sanomatalosta Helsingin keskustassa. 
Tämä maailmavalloitus päättyi jättimäisiin tappioihin.   
 Talouskustantaja Talentum laajentui Ruotsiin, jossa se kustansi mm. Äffärsvärldenia ja Ny Teknik-
lehteä. Lehdet ovat siirtyneet yrityskaupan myötä Alma Median omistukseen. 
 
IRTIOTOLLA tarkoitetaan toimintaa ja ratkaisuja, joissa perinteisellä uutismedialla ei ole enää suoraa tai edes 
epäsuoraa roolia. Uusi toiminta perustuu kokonaan omaan ansaintamalliinsa. Toiminnan käyttövoimana ovat 
olleet taloudelliset resurssit, jotka on luotu perinteisellä uutismedialla kotimaassa. Ulkomaisten yritysostojen 
myötä yrityksen varallisuutta on sijoitettu uutismedian ulkopuolelle. 
 Irtiottoa on johtanut Alma Media siitä lähtien, kun se luopui MTV:n omistuksesta vuonna 2005. Alma on 
perustanut digitaalisia markkinapaikkoja 2 entiseen Itä-Eurooppaan, jossa erityisesti digitaaliset 
työnvälitysmarkkinat ovat kasvaneet muuta Eurooppaa nopeammin. 

                                                      
2 Alma Median digitaaliset markkinapaikat ulkomailla: Jobs.cz, Prace.cz, Topjobs.sk, Monster.cz, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net, 
Monster.hu ja Monsterpolska.pl  
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 Sanoma sai Keski-Euroopan aikakauslehtitoimintojen oston sivutuotteena oppimateriaalien 
kustannustoimintaa. Siitä on kehittynyt Sanoma Learning, josta on kehittynyt yksi tuottoisimmista ja 
kansainvälisimmistä osista yhtiötä. 
 Perinteisestä uutismediasta riippumaton liiketoiminta on siirtänyt yhtiöitä erilaisen ansaintalogiikan, 
kustannusrakenteiden ja kasvunäkymien pariin. Samalla riippuvuus Suomen markkinoista, lainsäädännöstä ja 
verotuksesta on pienentynyt.  
 
 Omistajien näkökulmasta irtiotossa on kyse ja pääomien siirrosta uusille toimialoille (Haastattelu T ja 
 M). 
 
MEDIAYHTIÖIDEN RATKAISUT antavat viitteitä siitä, miten eri yhtiöissä suhtaudutaan tulevaisuuteen. 
Perinteisen median ilmaherruuden kasvattaminen ja uutismedian jatkojalostus ovat olleet varsin riskittömiä 
ratkaisuja. Laajentumisen onnistuminen on riippunut ostokohteen huolellisesta ennakkotutkimuksesta, 
haltuunoton toteutuksesta ja kauppahinnan takaisinmaksuaikataulun pitävyydestä. Keskeisenä voimana on ollut 
määrätietoinen tekeminen, mikä on edellyttänyt hyvää johtamista. 
 
 Jatkojalostuksen onnistuminen on riippunut siitä, kuinka suurilla panoksilla ja tuotto-odotuksilla on 
 lähdetty liikkeelle sekä siitä, onko epäonnistuneet hankkeet osattu lopettaa ajoissa (Haastattelu T).  
  
Keskeisenä voimavarana ovat olleet tuotekehitysresurssit ja taito löytää sopivat yhteistyökumppanit.  
 Laajenevassa mediassa ja perinteisestä mediasta irrottautumisessa sekä panostukset että riskit ovat 
olleet selvästi muita vaihtoehtoja suuremmat. Uusille markkinoille ja vieraaseen toimintaympäristöön siirtyminen 
on edellyttänyt useimmiten ulkomaisen henkilökunnan palkkaamista ja toimimista vieraalla kielellä. Näiden 
tekijöiden vaikutukset ovat olleet suuria myös muiden toimialojen kansainvälistymisessä.  
 Haasteet olivat poikkeuksellisen suuria perinteiselle uutismedialle, jonka historia, toiminta ja 
suuntautuminen ovat keskittyneet kotimarkkinoihin, omaan kieleen ja kansalliseen kulttuuriin. Keskeisenä 
voimana ovat olleet johtamisresurssit ja sopeutuminen uuteen ympäristöön.  

4.1. Kuolemanlaakso 
KUOLEMANLAAKSOKSI kutsutaan taloudellista kuilua, joka syntyy vanhan ja uudistuvan median välimaastoon. 
Kun painetun median tuotot laskevat ja digitaalisen median tuotot nousevat, käyrien uskotaan leikkaavan 
toisensa jonakin hetkenä tulevaisuudessa.  
 
 Leikkauspisteessä kustantajat uskovat olevansa voiton puolella ja kivulias sopeutuminen on ohitse, 
 mikäli saavutettu liikevaihto ja liikevoitto ovat riittävällä tasolla (Haastattelu M). 
 
Välitilan aikana toimintaa on pakko saneerata ja useimmiten myös supistaa, jotta kannattavuus säilyisi 
siedettävällä tasolla. Tämä kuitenkin kutistaa mediayhtiöitä ja heikentää niiden markkina-asemaa Googleen ja 
Facebookiin verrattuna. Tästä syntyy helposti itseään ruokkiva syöksykierre, josta on useita ikäviä esimerkkejä 
Yhdysvaltojen markkinoilta. 
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¤Sanomalehtien kuolemanlaaksoksi kutsutaan väliaikaa, jona kuluttajien maksamat tilaustuotot ja ilmoitustuotot laskevat ja 
digitaaliset tuotot nousevat. Kun laskeva ja nouseva käyrä kohtaavat, korpivaellus on päättynyt. Kuolemanlaakson ohittamisen 
edellytyksenä on, että tasapaino saavutetaan volyymeilla, jotka riittävät kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen (Lähde: 
Sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot 2010–2016, Sanomalehtien liitto 2017). 
 
 
Vuonna 2010 sanomalehtien kuluttajilta ja mainostajilta keräämät tuotot olivat nettomääräisesti3  noin 1,1 
miljardia euroa. Kuusi vuotta myöhemmin summa oli supistunut 950 miljoonaan euroon. Vähennystä oli kertynyt 
yli 13 prosenttia. Samaan aikaan digitaaliset tuotot eivät olleet saavuttaneet 100 miljoonaan euron rajaa. Eniten 
digitaaliset tuotot ovat kasvaneet niillä kustantajilla, jotka ovat selvästi irrottautuneet perinteisestä uutisten 
kustantamisesta. 
 Digituottojen osuus nettomyynnistä oli vuonna 2016 runsaat 10 prosenttia eli 95 miljoonaa euroa. 
Digitaalisten sisältöjen myynnin kasvu tuotti yhdeksän miljoonaa euroa ja mainosmyynnin lisäys oli kahden 
miljoonan euron luokkaan. Yhteensä kasvua kertyi noin 11 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kuitenkin koko 
nettomyynti aleni 30 miljoonalla eurolla, kun painoviestinnän tulot laskivat. Näiden lukujen valossa 
kuolemanlaaksossa vaeltaminen jatkuu vielä pitkään. 
 
 Digitaalisten sisältötuottojen kasvua selittävät suurelta osin sanomalehtien tilausmyynnissä toteutettu 
 rakenteellinen muutos. Useat kustantajat ovat lopettaneet pelkän paperisen tilauksen myynnin ja 
 tarjoavat jatkotilauksiin painetun lehden ja digitaalisten verkkopalvelujen yhdistelmätilausta (Haastattelu 
 T). 
 
Digiosuudesta kertyy pieniä lisätuloja, mutta kokonaisuutena digitaalisten sisältötuottojen kasvu selittyy 
muuttuneella kirjaustavalla. Sanomalehtien tarkastetusta levikistä on 12 prosenttia puhtaita digitaalisia tilauksia 
ilman paperilehteä. Sen sijaan yli puolet on yhdistelmätilauksia.  
 Tulevasta suunnasta antaa viitteitä se, että vajaa puolet 15–24-vuotiaista kuluttajista sanoo, etteivät he 
lue viiden vuoden kulutta lainkaan painettua sanomalehteä. Nykyiset 25–34-vuotiaista antaa saman vastauksen 
40 prosenttia. Tämä viittaa siihen, että digitaalisuuteen siirtyminen kiihtyy lähivuosina (Lähde: Sanomalehtien 
liitto 2016). 
 
MEDIAMAINONNAN KEHITYSTÄ on kuvattu yhteenvedolla, joka perustuu kuuden suuren uutismediayhtiön 
sisäisiin ennusteisiin mediamainonnan kehittymisestä. Ennusteiden keskiarvon perusteella on laskettu 
mediamainonnan kehitysarvio vuoteen 2021 saakka. Sanomalehtien mediatuotot olivat vuonna 2016 noin 340 
                                                      
3 Nettomyynnillä tarkoitetaan lehden verottomien levikki- ja ilmoitustulojen summaa. 
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miljoonaa euroa, joka tulee laskemaan 215 miljoonan euron tasolle vuonna 2021. Vähennystä kertyisi lähes 40 
prosenttia. Televisiomainonta alenisi 250 miljoonasta eurosta 220 miljoonaan euroon eli vähennys olisi reilut 10 
prosenttia.  
 Samaan aikaan verkkomainonta kasvaisi runsaasta 320 miljoonasta eurosta 470 miljoonaan euroon, 
jossa olisi lisäystä lähes 50 prosenttia. Mikäli tämä kehitys toteutuu, verkkomainonta on vuonna 2021 yhtä 
suurta kuin yhteenlaskettu sanomalehtien ja television keräämä mainonta. 

 
 
 
 
 
¤Sanomalehtien, television ja verkkomedioiden keräämän mediamainonnan kehitys vuosina 2016–2021 perustuu kuuden 
uutismediayhtiön sisäisiin, julkistamattomiin ennusteisiin. Niiden keskiarvojen perusteella on laskettu yhdistelmä, jonka mukaan 
vuonna 2021 verkkomainonta on yhtä suurta kuin sanomalehtien ja television yhteenlasketun mediamainonnan määrä.  
 
 
UUTISTOIMIALAN TULEVAISUUDEN näkökulmasta on olennaista huomata, että sanomalehtien digitaaliset 
tuotot ovat toistaiseksi keskittyneet neljälle lehtinimikkeelle. Niiden osuus kaikista sanomalehtien journalistisiin 
tuotteisiin liittyvistä digituloista on yli 70 prosenttia. Muut 170 tilastoitua lehtinimikettä keräsivät hyvin pienet 
digitaaliset mainostuotot. 
 
 Tulonjaon yksipuolistuminen kärjistää pienimpien lehtien tilannetta. Kun ne eivät enää pysty 
 omatoimiseen tehostamiseen ja tuotekehitykseen, ainoaksi mahdollisuudeksi jää liittoutuminen 
 suurempien kanssa tai toiminnan lopettaminen (Haastattelu T ja M).  
 
Tämä alleviivaa näkemystä, jonka mukaan uutismedian 2000-luvun kriisi on pääosin ollut kustantajien ja 
mediayhtiöiden ongelma. Sisältöjen haluttavuus on sen sijaan säilynyt. 
 
 Kokonaisuutena Suomessa on paljon sanomalehtinimikkeitä, televisiokanavia ja verkon  ilmaistarjontaa 
 suhteessa 5,5 miljoonan ihmisen kansakuntaan. Tilanne kärjistyy entisestään, kun sosiaalisen median 
 suosio kasvaa (Haastattelu T ja M). 
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5. Uutismedian uudet polut 2020-luvulla 

5.1. Ansaintamallien kehitys 
 
UUTISMEDIA TUSKIN LUOPUU kerta heitolla kaikesta entisestä ja syöksyy suin päin johonkin uuteen.  
 
 On aivan varmaa, että uutismedian kustantajat lypsävät4 vanhan median tuotot kuiviin ennen kuin 
 luopuvat siitä (Haastattelu T ja M).  
 
Tulevaisuuden uudet suunnat lähtevät tilannekuvasta, jossa yhdistyvät menneisyyden kokemukset, 
käytettävissä olevat voimavarat ja mielikuvat tulevaisuudesta.  
 
UUTISMEDIAN UUDET KEHITYSPOLUT on hahmoteltu kaiken edellä esitetyn perusteella siten, että pohjana 
ovat uutismedian toteutuneet muutospolut (sivu 14). Uudet suunnat on ryhmitelty neljään ruutuun. Niiden 
keskellä on asiakas, jonka arvot, asenteet ja kuluttaminen määrittävät palvelujen sisällöt eli kysynnän.  
   
 
 
 

 
 
 
¤Uutismedian kehitys kulkee perinteisen osaamisen laajentumisen kautta kohti sulautumista muihin tietopalveluihin. 
YMMÄRRYKSEN tarpeen kasvu kertoo kuluttajan halusta hallita omaa elämää. TEKNOLOGIALLA parannetaan palvelukokemuksia 
ja käytettävyyttä. KIELEN merkitys muuttuu, kun  konekääntäminen vapauttaa toimitukset ja myynnin alue- ja kielirajoista. 
GLOBAALIUS johtaa avoimeen kilpailuun ja toimialojen uuteen ryhmittymiseen ja keskinäiseen sulautumiseen. 

 
 
YMMÄRTÄMISESTÄ kehittyy kuluttajien tavoittelema tieto- ja tunnetila. Oman elämän ja yhteisön tapahtumien 
kytkeminen osaksi omaa minää on vahvistuva trendi. Uutismedia seuraa kehitystä ja tavoittelee mentaalista 
sidettä kuluttajiin. Elämän, yhteiskunnan ja teknologian ymmärtäminen avaa uuden asiakasnäkökulman, joka 
korvaa kustantajan aikaisemman tavan keskittyä fyysiseen levikkiin ja kotitalouspeittoon. Uusiksi mittareiksi 
määrittyvät kulutetun sisällön määrä, siitä syntyvät asiakaskontaktit sekä niistä koituvat taloudelliset ja 

                                                      
4 engl. cash cow (lypsylehmä) tarkoittaa toimialaa tai yritystä, jolla on suuri markkinaosuus mutta heikot kasvunäkymät. Yritys tuottaa 
lyhyellä aikavälillä hyvää tulosta mutta pitkällä aikavälillä ennuste heikkenee. 
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asiakassuhdetta vahvistavat hyödyt. Mitä pitempään kuluttaja viettää aikaa palvelussa, sitä suuremmaksi 
kasvaa mahdollisuus synnyttää kaupallisia kontakteja esimerkiksi verkkokauppoihin.  
 
 Kontakteilla ei ole arvoa, elleivät ne johda joko kustantajan sisältötuottojen tai mainostajan saamien 
 tuottojen kasvuun (Haastattelu T).  
 
Kaupunkimaisten aluekeskusten taloudellinen ja poliittinen valta kasvaa, mikä lisää paikallisviranomaisten ja 
paikallispoliitikkojen päätösvaltaa. Näiden päätösten ja niistä koituvien seurausten valvonnalle ja selittämiselle 
on kansalaisten henkinen tuki ja tilaus. Sama koskee suuryritysten kaupallista ja eettistä kontrollointia.  
 
 Uutismedialle tarjoutuu uudelleen luotettavan vahtikoiran rooli, mikäli sen uutisvainu on tallella 
 (Haastattelu J ja M).  
 
Oma etu ja hedonistiset hyödyt ohjaavat kuluttajaa. Hän haluaa palveluja, jotka tyydyttävät hänen kulloisetkin 
tarpeensa. Palvelujen kysynnän lisääntyminen ei kuitenkaan automaattisesti merkitse työpaikkojen siirtymistä 
teollisuudesta palvelutalouteen. Koneet ja laitteet tulevat tekemään yhä suuremman osan palveluihin liittyvästä 
työstä. 
 
 Uutispalvelujen ylitarjonnan tilanteessa kilpajuoksu asiakkuuksista on rajua, sillä hyviä asiakkaita ei riitä 
 kaikille (Haastattelu T).  
 
TEKNOLOGIAN markkinoinnin seuraavana tavoitteena ei ole teknisten erinomaisuuksien lanseeraukset, vaan 
palvelukokemuksen maksimointi.  
 
 Kuluttaja hylkää teknisesti ja toiminnallisesti tökkivän palvelun, kertoo siitä kaverilleen ja palvelu 
 menettää suosiotaan (Haastattelu M).  
 
 Käyttäjäkokemuksen merkitys on korostunut sitä enemmän, mitä nopeammin perinteinen media on 
 menettänyt asemaansa tiedonvälityksen itsevaltiaana (Haastattelu T).  
 
 Asiakasrajapinnassa ei ole kyse vain käyttöliittymästä, painetusta sanomalehdestä tai älypuhelimesta, 
 vaan uutisiin liittyvistä kokemuksista, tunteista ja mielialoista. Perinteinen media ei ole aikaisemmin 
 kiinnittänyt näihin huomiota, koska uutistuotannolla ja uutisten jakelulla ei ole ollut varteen otettavaa 
 kilpailijaa eikä sanomalehtiuutisilla ole ollut tunteita kuin iltapäivälehdissä (Haastattelu M). 
 
Uutismedian näkökulmasta käyttäjäkokemuksen pitäisi muodostua sellaiseksi, että journalismi tuottaa 
arvokkaan sisällön ja halutun henkisen tyydytyksen. 
 
  Kustantajien tehtävänä pitäisi olla sisältöjen kaupallistaminen myymällä uutisten keräämät kontaktit 
 mainostajille. Juuri tämän yhteyden ontuminen on heikentänyt uutismedian taloutta (Haastattelu T ja M). 
 
Kuluttajat haluavat tulevaisuudessa edelleen lukea kiinnostavia kertomuksia, mutta ne halutaan ottaa vastaan 
muilla tavoilla kuin kirjoittamalla tai selostettuina tv-raportteina. Videoiden katselun, kuvien lähettämisen ja 
ääniviestien lisääntyminen osoittavat, että todellisuuden kuvantaminen on trendi.  
 
 Virtuaalitodellisuus ja sen laajennukset tulevat olemaan uutismedian tärkeitä julkaisumuotoja 
 (Haastattelu J).  
 
Kuluttajalle on itseisarvo valikoida ja päättää, mitä hän seuraa. Siksi verkon tarjoama mahdollisuus yksittäisten 
juttujen lukemiseen ja ostamiseen kiehtoo heitä. 
 Uutismedian tuottajien on tunnustettava, että kaikki sisällöt eivät ole yhtä arvokkaita. Toisesta jutusta 
halutaan maksaa, mutta toista ei haluta ilmaiseksikaan. Siksi juttujen myyminen hyvien ja huonojen kokoelmana 
ei toimi digitaalisessa ympäristössä. Kaikkein vaikeimmaksi juttukohtaisen myynnin alueeksi muodostuvat 
päivän uutiset. Uutisten maailmassa tämäkin on ongelmallista siksi, että maksumuurin takana julkaistu uutinen 
on heti kohta uutinen myös vapaassa levityksessä. 
 Yleisiä kaikille jaettavia uutisia tuottava kansallinen uutistoimisto Suomen Tietotoimisto (STT) on 
menettänyt suurelta osin perinteisen liikeideansa. Saman kohtalon on kokenut maailman suurin 
yleisuutistoimisto Thompson-Reuters, jonka liikevaihdosta kertyy enää 10 prosenttia uutistuotannosta. Loppu 
saadaan analyysi-, talous- ja yrityspalveluista. 
 Teknologia työntyy entistä syvemmälle myös palvelujen tuottajien organisaatioihin. Uutistoimittajan 
työpareina tulevat toimimaan verkkoanalyytikot, kohderyhmien kontrolloijat, verkkovisualistit, koodarit, 
mainonnan hallitsijat ja yleisön kanssa keskusteleva palautepäällikkö. Virtuaalinen tarinakertoja tulee olemaan 
yksi suosituimmista uutismedian ammateista tulevaisuudessa. 
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 Vaikka teknologia näkyy vain vähän käyttäjän tai sisällöntuottajan rutiineissa, sen merkitys taustalla 
pyörivänä moottorina lisääntyy.   
 
UUTISTEN TUOTTAJIEN MÄÄRÄ LISÄÄNTYY sen myötä kuin esineiden internet5 yhdistää laitteita toisiinsa 
laajakaistaverkolla. Robotit osaavat kirjoittaa, puhua, koostaa videoita, lähettää lyhytsanomia ja vastata yleisön 
kysymyksiin.  
 
 Uutisten kokoaminen siirtyy pois uutistoimistoilta ja perinteiseltä uutismedialta muille tekijöille, jotka 
 hyödyntävät tekoälyä ja koneoppimista (Haastattelu J, T ja M).  
 
Yleissääntönä on, että koneiden ja laitteiden ohjausta määrittävät tulevaisuudessa yhä useammin muut kuin 
inhimilliset komennot.  
 Sää-, liikenne-, terveys-, viihde- ja tapahtumatietojen julkaisijoiksi ilmoittautuu yrityksiä, jotka 
tavoittelevat aihealueen kuluttajia sisältömarkkinoinnin keinoin. Autorenkaiden valmistajat, yksityissairaalat ja 
konserttien järjestäjät alkavat julkaista oman alansa uutisia myydäkseen samalla tuotteitaan.  
 Suurtapahtumien digitaalinen taltiointi siirtyy sponsoreille, jotka jakavat ilmaislippuja omille 
kohderyhmilleen digitaalisiin live-lähetyksiin. Suuri yleisö ei näitä esityksiä näe. Ruokaan ja ravintoon liittyvät 
uutiset ja valistuskampanjat siirtyvät päivittäistavarakaupan ja tavarantuottajien hoidettavaksi.  
 Tämän jälkeen sanomalehtien ja tv-kanavien ei enää kannata kilpailla näiden sisältöjen tuottamisesta 
omin voimin ja kustannuksin. 
 Urheilu-uutisten tuotanto ja jakelu ovat jo pitkälti siirtyneet sponsoreiden kustantamiksi. Formula-kisoja, 
huippu-urheilun otteluita ja laukkakilpailuja tukevat vedonlyönti- ja juomayhtiöt. Taloustiedon markkinoilla toimii 
pankkeja, sijoitusrahastoja ja analyysiyrityksiä, joiden omien palvelujen menekki perustuu osakekurssien ja 
yritysuutisten seurantaan. 
 Konekääntäminen, robotiikka ja kehittyvät algoritmit voivat synnyttää uutispalvelun, jossa Google News 
tuottaa paikallisia ja yhteiskuntakriittisiä uutisia. Samaan pystyisivät myös paikalliset teleoperaattorit muutaman 
alihankkijan kanssa. 
 
 Sponsoroinnin markkinoilla lisääntyvät ohjelma- ja mainosvälittäjät. Nämä brokerit etsivät maksuhaluiset 
 kumppanit ja jakelukanavat muidenkin kuin perinteisten medioiden joukosta (Haastattelu M). 
 
Tekoäly työntyy kaikille toimialoille. Uutismedia ei ole poikkeus. Tekoälyn ja ihmisjärjen yhdistyminen on jo 
tosiasia. Älypuhelimen navigointiohjelma tuntee matkareitit, muistaa osoitteet ja ehdottaa ruuhkattoman reitin 
kotiin.  
 Uutismedia riippuvuus alustayhtiöistä ja yleensä teknologiasta tulehduttaa entisestään kustantajien ja 
teknologiayhtiöiden suhdetta.  
 
GLOBAALIUS merkitsee samanlaisten palvelujen tarjontaa kaikilla markkinoilla. Uudet palvelut ovat siellä, 
missä asiakas on. Ne eivät ole siellä, missä palvelun tarjoaja haluaa olla. Palveluja ei myöskään voida julkaista 
tai tarjota vain virka-aikoina, vaan silloin kun kuluttaja niitä haluaa.  
 
 Asiakas viitoittaa tulevaisuutta tavalla, johon uutismediassa ei ole aikaisemmin totuttu (Haastattelu T). 
 
Globaalin kilpailun alueelle syntyy tietopalvelujen kokoomayrityksiä, joihin uutismedian digitaaliset muodot ja 
jatkojalostetun median palvelut yhdistyvät. Sulautuminen tapahtuu useiden pienempien muokkautumisten 
kautta.  
 
 Digitaaliset uutispalvelut sijoittuvat verkkokauppojen, pankki-, kiinteistövälitys- ja matkailupalvelujen 
 yhteyteen. Päivittäistavarakauppa voi ottaa uutispalvelut osaksi kanta-asiakasohjelmia tai 
 vakuutusyhtiöt voivat tarjota niitä bonuspalkkioina hyville asiakkailleen. Tähän ruutuun sijoittuvat myös 
 mediasta riippumattomat uudet liiketoimet, joilla on oma ansaintansa ja tulevaisuutensa (Haastattelu 
 J, T ja M). 
 
 Kuluttajien vaatimusten monitahoisuus edellyttää yhteistyötä uutismedian ja muiden palvelutarjoajien 
 välille. Uutismedian pitäisi olla mukana  kokonaisuudessa, jonka palvelut koskettavat niin 
 paikallisen ymmärryksen lisäämistä, erinomaista käyttäjäkokemusta, kielimuurin kaatamista ja globaalia 
 valinnanvapautta (Haastattelu T ja M).  
 
 Kehitys johtaa väkisin uutismedian osittaiseen tai kokonaan sulautumiseen osaksi muita tietopalvelujen 
 tarjoajia (Haastattelu M). 
 

                                                      
5 engl. Internet of Things, lyhyemmin IoT 
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Uutismedia ja sosiaalinen media ovat jo sulautuneet hybridiseksi kokonaisuudeksi suuren yleisön käsittelyssä, 
kun molempien sisällöt vaeltavat julkaisualustalta toiselle. Kuluttajat muokkaavat, kommentoivat ja jakavat 
sisältöjä omien halujensa mukaisesti.   
 
 Perinteinen uutismedia ja sosiaalisen median kanavat ja verkkosivustot ovat rinnakkain samalla 
 digitaalisella alustalla. Vastaavaa tilannetta ei ole koettu aikaisemmin (Haastattelu T ja M).  
 
Yleisö arvioi ja vertailee kaikkien kanavien sisältöjä samoilla mittareilla. Jos se on kiinnostavaa ja vaikuttavaa, 
ratkaisevaa ei ole tekotapa tai julkaisualusta. Siksi molemmat mediatyypit taistelevat vaikutusvallasta kaikin 
mahdollisin asein. 
 
 Lopputulemana voi olla helppokäyttöinen ja miellyttävä palvelu, jossa asiatieto, viihde, mainonta, 
 sponsoroidut sisällöt, juorut, mielipiteet ja valeuutiset kootaan samaan pakettiin. Eri osat sulautuvat 
 saumattomaksi kokonaisuudeksi, jonka kuluttamisen vastuu lankeaa käyttäjälle (Haastattelu T ja M).  
 
Uutismediayhtiöt tuottavat jo videoita, tapahtumia, messuja, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja 
teatteriesityksiä, joiden sisällöissä on journalismia ja esiintyjinä on uutistoimittajia.  
 
 Monenlaiset sisällöt yhdistyvät ja sulauttavat uutisjournalismin, joka antaa kokonaisuudelle 
 riippumattomuuden ja luotettavuuden tunnusmerkit. Samasta syystä muut tietopalvelujen tarjoajat 
 lyöttäytyvät mielellään yhteistyöhön uutismedian kanssa ja yritykset palkkaavat tunnettuja toimittajia 
 vetämään yleisökeskusteluja ja haastattelemaan johtajia (Haastattelu M).  
 
HYBRIDISTEN TIETOJULKAISUJEN sisällöstä vastaavat useat eri tahot, joista uutismedia on yksi monien 
joukossa. Tietojulkaisujen sisällöt päivittyvät kunkin julkaisijan asettaman aikataulun tai kohdeyleisön tarpeiden 
mukaisesti automaattisesti tai kuluttajan tekemien poimintojen mukaan. 
 Uutismedia ei häviä, mutta sen tuotto- ja kustannusrakenteet muuttuvat radikaalisti. Sisältöjä tehdään ja 
niitä jaetaan yleisölle ilmaiseksi ja maksullisena. Kuten edellä on kuvattu, uutistuotteet ja – julkaisut muuttuvat 
palveluiksi. Toimittajia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta heidän työnantajansa vaihtuvat.  
 
KIELI on suojannut suomalaista mediaa ulkomaiselta kilpailulta. Pienessä kansassa on ollut liian vähän 
myyntipotentiaalia englanninkielisille aikakaus- ja sanomalehdille. Englanti on vuosien kuluessa arkipäiväistynyt 
ja siitä on muodostunut kolmas kotimainen kieli, jota käytetään mainonnassa ja keskusteluissa. Googlen 
palveluihin on kuulunut vuosien ajan tekstien käännösohjelma, joka on helpottanut sähköpostien kirjoittamista ja 
tulkkausta. Googlen puhetta kääntävä reaaliaikainen tulkkaus kaataa lopullisesti kielirajat. Mitä tahansa kieltä 
voidaan kuunnella missä tahansa maailmassa. Tämä vapauttaa toimituksellisen tekstin, puheen ja kuvan 
tuottamisen jokaisella markkina-alueella.  
 
 Monien kielien ymmärtäminen tekee uutisten kuluttamisesta entistä henkilökohtaisempaa ja 
 valikoivampaa (Haastattelu M). 
 
Omakohtaisuuden lisääntyminen ja kielimuurin poistuminen laajentavat käytettävissä olevan sisällön kirjoa. 
Tekstin ja puheen tulkkauksen jälkeen sisältöjen kommentointi eri kansojen kesken helpottuu.  
 iPhone-puhelinta ohjataan jo puheella. Ääniohjaus6 vapauttaa käyttäjän tekemään entistä useampia 
asioita samanaikaisesti, jolla on vaikutusta eri medioiden kaksois-, kolmois- tai neloskatselemiseen. 
 Konekääntäminen vaikuttaa uutismedia tuotantoon ja tarjontaan. Kielimuurin kaatuminen vähentää 
kasvokkain myytävien tuotteiden ja palvelujen kustannuksia. Muutos on yksi ilmentymä virtuaalisesta 
vallankumouksesta, jota mitkään esteet eivät pysäytä.  
 Konekäännöstä käyttävä kiinalainen voi tarjota palveluja suomalaiselle, vaikka heillä ei ole yhteistä 
kieltä. Samaan kokonaisuuteen liittyvät etätyö ja internetin globaalisuus.  
 

5.2. Strateginen kehitys 
 
UUTISMEDIAN UUSI TULEVAISUUS on yhdistelmä vanhan uutismedian osaamista luotettavien tietojen 
hankinnassa, uudella teknologialla luotua palvelumuotoilua ja kymmenien uusien digitaalisten jakelukanavien 
muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuuden mahdollisuudet on kuvattu Sulautuvan median nelikentän pohjalta 
siten, että tarkastelussa on hyödynnetty ns. sinisen meren strategista lähestymistapaa.  
 Sinien meren strategisen mallin luojat W. Chan Kim ja Reneé Mauborgne määrittävät punaiset meret 
tunnetuiksi ja jo olemassa oleviksi toimialoiksi, joilla kilpailun pelisäännöt ovat tiedossa ja toimialojen rajat on 

                                                      
6 engl. voice control 
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hyväksytty ja määritelty. Yritykset yrittävät voittaa kilpailijansa ja vallata itselleen suurimman kysynnän kaiken 
aikaa ruuhkautuvista markkinoista. Tämä tekee tuotteista arkisia. Samalla kasvun ja voiton mahdollisuudet 
pienenevät. Verinen kilpailu värjää meren punaiseksi. 
 Sinisen meren tavoittelussa on kyse uusista markkinoista ja kovasta hintakilpailusta luopumisesta. 
Sinisen meren tunnusmerkkeihin kuuluvat uuden kysynnän synnyttäminen, hyödyntämättömän markkinatilan 
löytäminen ja kannattavan kasvun mahdollisuuksien tunnistaminen. Sinisiä meriä voidaan luoda punaisien 
merien joukkoon laajentamalla jo olemassa olevia toimialarajoja. Toinen mahdollisuus on luoda markkinat 
etäälle nykyisestä liiketoiminnasta. Koska sinisen meren pelisäännöt vasta kehittyvät, kilpailijat ovat 
epäolennainen tekijä sinisellä merellä.  
 
UUTISMEDIAN KILPAILUKYVYN kehittäminen pakottaa kustantajat miettimään, millä kilpailukentällä he 
haluavat toimia. Verkkouutiset ovat kuin päivittäistavarat, joita kauppiaan on kierrätettävä nopealla tahdilla 
varastosta myyntihyllyjen kautta kuluttajan kassiin. Muuten ne pilaantuvat ja kauppias kärsii hävikin 
kustannukset.  
 
 Syvälliseen tietoon perustuvat uutiset ovat kestokulutushyödykkeitä, joita ei ole tarkoitus käyttää 
 hetkessä ja heittää pois (Haastattelu J).  
 
Syvällisen tiedon pitäisi tuottaa pitempiaikaista hyötyä esimerkiksi pitkäkestoisemman lukuajan ja ajatuksia 
herättävien näkökulmien kautta.  
 
UUTISMEDIAN KUSTANTAJIEN on mietittävä uudelleen myös toimintatapojensa seuraukset. Pelkästään 
uuteen teknologiaan perustuva innostus ei saisi ohjata uutismedian kehittämistä. Jonkin ohjelmiston tai 
laitesukupolven kansansuosio ei välttämättä merkitse, että se olisi hyödyksi uutismedian omalle toiminnalle ja 
sen kannattavuudelle. Valintojen pitäisi perustua strategisiin valintoihin eikä teknisen hypen seuraamiseen. 
 Syvällisen tiedon markkinoilla on vähemmän kilpailua kuin pintatiedon ja mielipiteiden tarjonnassa. 
Haluavatko kustantajat kilpailla ylitarjonnan vai korkeamman hinnan markkinoilla? Minkälaisia kilpailuetuihin 
kustantajat pystyvät näillä markkinoilla? 
 Sinisen meren strategiamalli korostaa erikoistumista ja kannattavuutta. Sen pitäisi johdattaa ajatukset 
pois hintakilpailusta, jota uutismediat tällä hetkellä harjoittavat verkkojulkaisuissa.  Kaikille markkinoille ja 
asiakkaille ei kannata tarjota parasta laatua, jos myyntihinnalla ei pysty kattamaan kustannuksia. Strategisena 
lähtökohtana pitäisi olla sellaiset tuotteet ja palvelut, joiden markkinoilla voi myös menestyä. Erikoistuminen ja 
kriittinen valikoivuus voivat ohjata uutismedian ”siniselle merelle”, jossa sillä on tulevaisuus. Sen vastakohtana 
on samankaltaisten palvelujen ja verisen kilpailun tahrima punainen meri, jollaiseksi digitaaliset uutismarkkinat 
ovat muodostuneet. 
 
 Ilman strategista ajattelua ja uutismedian uutta  sijoittamista markkinoille, kustantajien 
 tulevaisuudenkuva on sumea tai jopa synkkä (Haastattelu T ja M). 
 
 
 Raportin tarkastelun perusteella uutissisällöt löytävät uudet polut digitalisoituneessa 
tietoyhteiskunnassa. 
 
 Kuluttajat eivät välttämättä enää tunnista sisältöjä uutisiksi samalla tavalla kuin 2000-luvun alussa oli 
 tapana (Haastattelu J). 
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¤Suomalaisen uutismedian tulevan toiminta-alueen taloudellinen perusta on vielä useita vuosia paikallisessa kustantamisessa ja 
asiakkaiden YMMÄRRYKSEN lisäämisessä. Toimialueena se on ”lypsylehmä”, joka rahoittaa uudet digitaaliset tuotteet. Sillä 
maksetaan myös uutismedian uudet TEKNOLOGIAT ja lopulta sulauttaminen GLOBAALIEN tietoalan yritysten kanssa. 
Suomalaisen uutismedian toimialue ei laajene KIELELLISESTI, vaan tämän osuuden hoitavat suomalaiset oppimateriaalien 
tuottajat. 

 
 
MUUTOS ei etene yhdellä hyppäyksellä uusiin uutispalveluihin. Suurten kaupunkikeskusten sanomalehdet 
sinnittelevät asemissaan pisimpään, kun ne yhdistävät painetut ja digitaaliset versionsa uusiksi palveluiksi. 
Maaseudun ja taantuvien teollisuusyhdyskuntien lehtien omistajilta loppuvat ensimmäiseksi kehitysrahat. Lehdet 
myydään tai lopetetaan. Niiden korvaajiksi voi syntyä digitaalisia ja painettuja osapainoksia, joita tuottavat 
kaupunkikeskusten sanomalehdet.  
 
 Osapainoksia julkaistaan niin kauan, kuin seudun päivittäistavarakaupat tarvitsevat tuoteilmoittelua 
 (Haastattelu T).  
 
Haja-asutusalueiden lehtien selviytyminen riippuu kulukurin kovuudesta ja siitä, kuinka paljon parin hengen 
toimitukset pystyvät tuottamaan sisältöjä. Uudet digitaaliset työkalut sisältöjen kokoamiseksi ja muokkaamiseksi 
ja julkaisemiseksi tulevat olemaan suureksi avuksi pienille toimituksille. Niitä tuetaan myös omistajakonsernin 
tuottamalla yhteisellä sisällöllä, aineistojen yhteisellä julkaisemisella ja tietotekniikan ylläpidolla. Pienten lehtien 
toimituksista tulee ensivaiheessa etätoimipisteitä ja toisessa vaiheessa avustajien ja robottien miehittämiä 
yksiköitä. 
 Robotit eivät toimi vain tiedon hankkijoina, vaan myös niiden aktiivisina levittäjinä. Yhdysvaltojen 
presidentinvaalien yhteydessä vuonna 2016 joka viides Twitter-viesti oli robotin tuottama. 
 
2020-LUVULLA Suomessa toimii parilla sormella laskettava määrä selviytymiskykyisiä mediayhtiöitä. Niiden 
hallussa ovat kaikki maakuntalehdet, kaupallinen televisio ja valtakunnalliset sanomalehdet. Ne toimivat 
edelleen paikallisuuden sisällölliseltä perustalta ja kasvattavat lukijoidensa ymmärrystä maailman asioista.  
 
 Tiedonvälityksen valtava ylikapasiteetti purkautuu sitä mukaan kuin uutismediayhtiöiden kannattavuus 
 heikkenee. Se merkitsee lehtikuolemia, irtisanomisia ja  lehtikonseptien muutoksia (Haastattelu M). 
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 Mediayhtiöiden kannattavuus hiipuu, mutta ne tuottavat  edelleen kohtuullista kassavirtaa konsernien 
 muiden osien rahoittamiseksi. Liikevaihto ja asiakaskunta eivät kasva, mutta tulosta voidaan edelleen 
 parantaa toimintoja tehostamalla, automaatiota lisäämällä ja keskittymällä lukijoiden haluamaan 
 sisältöön (Haastattelu T).  
 
 Perinteiset uutismediat muuttuvat tilaus- ja mainostulojensa takia konsernien lypsylehmiksi. Niiden 
 kassavirralla rahoitetaan uusia toimintoja, joiden uskotaan kehittyvän liiketoiminnaksi seuraavien viiden 
 tai seitsemän vuoden kuluessa (Haastattelu J, T ja M). 
 
 Perinteisen uutismedian omistajista suuri osa löytää itsensä polun varresta ja osa on kellahtanut ojaan, 
 sillä digitalisaation, taantuman, alustalouden ja Yleisradion ylösnousemuksen aiheuttama kriisi on 
 kustantajien eikä uutismedian kriisi (Haastattelu T ja M). 
 
Bulkkiin perustuvaa täyteaineistoa ei enää tuoteta, koska sitä saa ilmaiseksi sosiaalisesta mediasta.  
 Uutismediaa lähellä olevat jalostuvan median toiminnot kehittyvät nopeasti. Tämä edellyttää kuitenkin 
jatkuvia investointeja uuteen teknologiaan, jolla kootaan, muokataan, analysoidaan ja jaetaan asiakas-, 
kuluttaja- ja markkinatietoa.  
 
 Jalostamiseen kykenevät kuitenkin vain varakkaimmat mediayhtiöt. Ne ovat todennäköisesti samat, 
 jotka hallitsevat suurta osaa uutistuotannosta (Haastattelu T). 
 
 Jalostetun toiminnan laajuus ei yllä entisten uutismediayhtiöiden liikevaihdon tasolle. Sen sijaan 
 tämän toiminnon liikevoitolla mitattu kannattavuus on suhteellisesti ottaen hyvä, jopa erinomainen 
 (Haastattelu T ja M).   
 
Euromääräinen tuotto jää kuitenkin uutismediaa alhaisemmaksi, koska liikevaihto on pienempi. 
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5.3. Journalismin kehitys 
   
UUTISMEDIAN SULAUTUESSA muihin tietoa ja ymmärrystä myyviin toimialoihin, suurten uutistoimistojen, tv-
kanavien ja sanomalehtien valtakausi voi olla lopullisesti ohi. Tällä on vaikutuksia myös journalismin sisältöön. 
 
 Aineistojen sekoittumisen riski liittyy erityisesti sosiaalisen median mielipiteisiin ja uutismedian fakta-
 aineistoihin (Haastattelu J). 
 
Digitaalisessa ympäristössä ei ole reviirirajoja ja sisältöjä erottelevia tai suojaavia muureja, vaan ainoastaan 
teknologiseen, kaupalliseen tai uuden tiedon luontiin perustuvia kilpailuetuja.  
 
 Ainoastaan erinomaisuudet menestyvät globaalissa kilpailussa, johon osallistuvat kaikki maailman 
 kansat  kielitaidosta riippumatta. Uutismedian pitää pystyä tuottamaan jotakin sellaista, johon muut eivät 
 yllä. Suuren yleisön ja mainostajien pitää tunnistaa tarjolla oleva ainutlaatuisuus”7 joka erottaa 
 uutismedian muista tietopalvelujen tarjoajista (Haastattelu M). 
 
Asiakkaalle pitää syntyä mielikuva palvelun poikkeuksellisesta sisällöstä ja sen tuottamasta hyödystä. Asiakkaat 
maksavat siitä, että heidän kiperä ongelmansa ratkaistaan. 
 Ainutlaatuisten tuotteiden ja palveluiden markkinoijat välttävät useammin hintakilpailun kuin bulkin 
tarjoajat. Ylitarjonnan markkinoilla kukaan ei osta huonoa tuotetta. 
 
 Uutisten kirjoittaminen, videoiden tuotanto tai ajankohtaisohjelmien keskustelujen vetäminen eivät ole 
 ammattitaitoa, joka erottaa toimittajan lipevästä  juontajasta tai tekoälyä ja puheentunnistusta 
 ymmärtävästä robotista (Haastattelu M).  
 
VAIKKA MEDIAYMPÄRISTÖ MUUTTUU, ammattimainen journalismi voidaan vielä tunnistaa journalismiksi. 
Journalismi on julkisesti hyväksyttyä toimintaa, jonka toteuttamiseen tarvitaan erityisosaamista ja koulutusta. 
Journalismin motiivina on yhteiskunnan toimivuuden edistäminen ja yhteinen hyvä. Siksi journalismin 
tulevaisuuden mahdollisuudet ovat kytköksissä uuden tiedon hankintaan.  
 
 Uutismedioita on seurattu ja niitä tullaan seuraamaan niiden uutissisällön eikä myyntiosaston tai 
 digitaalisen julkaisualustan vuoksi (Haastattelu J).  
 
OLENNAISEN TIEDON VALITSEMINEN on inhimillistä journalistista työtä, joka huomioi yleisön tarpeet ja 
odotukset. Se ei tarkoita vain epäkohtien paljastamista vaan myös tulevaisuuden mahdollisuuksien 
julkistamista. Se voi olla ja usein on, tietojen perusteellista tarkistamista ja päätöksentekijöiden henkilökohtaista 
kuulemista.  
 Tiedon määrä kasvaa teknologian kehittyessä ja tekoälyn yleistyessä. Samaan aikaan tiedon 
ymmärtämisen tarve kasvaa. Informaatio ei ole vielä tietoa, mutta siitä voidaan jalostaa ymmärrettävää tietoa. 
Tietoyhteiskunnan haasteena ovat valtavat tietomassat ja ihmisen rajallinen kyky käsitellä sitä ja tehdä siitä 
ymmärrettävää. 
 Journalismin ainutlaatuisena myyntiväittämänä pitäisi olla sirpaletiedon kokoaminen, palasten 
keskinäisten suhteiden arvottaminen ja ymmärrettävän kuvan luominen. Ymmärrystä lisäävän artikkelin tai tv-
reportaasin pitäisi ensimmäisestä sanasta lähtien johdattaa lukijansa tai katsojansa syvälliseen tietoon eikä 
hukuttaa häntä hajanaisten tiedonmurusten pyörteisiin.  
 
 Yleisön pitäisi voida soutaa omin avuin uutisvirrassa ja päästä myös ymmärryksen satamaan 
 (Haastattelu J). 
 
Kun suurten alustayhtiöiden Googlen, Facebookin, Applen ja Amazonin valta kasvaa riittävän suureksi, ne 
voivat halutessaan päättää julkaistavista aineistoista. Niiden algoritmeista muodostuu suodin, joka määrää 
julkaistavista aiheista, näkökulmista ja jutuista. Näillä valinnoilla ei tarvitse olla mitään tekemistä luotettavuuden, 
syvällisyyden, moniarvoisuuden ja riippumattomuuden kanssa. Siksi olennaisen tiedon valintaan ja jakamiseen 
pitää osallistua muitakin kuin robotteja.  
 
UUTISMEDIAN TULEVAISUUDEN ydinkysymyksenä on, kopioivatko toimittajat tiedotteita vai etsivätkö he uutta 
tietoa, josta tuotetaan yleisöä kiinnostavia uutisia? Pinnallinen tieto on asiaviihdettä, joka ei lisää yleisön 
ymmärrystään heidän omasta maailmastaan. Se ei saa yleisö vaatimaan lisää ymmärrystä.  

                                                      
7 egl. Unique selling proposition (USP) ainutlaatuinen myyntiväittämä 
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 Radiojuontajien kevyet jutustelut päivän puheenaiheista ovat viihdeläppää, joka täyttää kuuntelijan 
 tajunnan ja irrottaa hänet arjesta. Se on todellisuuspakoa kuten älypuhelimien ja 
 multimedialaitteiden selaaminen ilman todellista tarkoitusta (Haastattelu J, T ja M).  
 
Selaukset tuottavat sisältövirtaa, jossa huomio nauliintuu varoituskolmioihin, mutta muu liikenne jää 
huomaamatta. Tätä ilmiötä sosiaalisen median kuplat vahvistavat.   
 
 Huutomerkkeihin reagoiminen voi synnyttää myös ilmapiirin ja yhteisöjä, joissa ei ole tarjolla muuta kuin 
 uhkia ja uusia pelkoja (Haastattelu M).  
 
Tästä on varoittanut muun muassa sosiologi Zygmunt Bauman. Kun ihmisten epäluottamus yhteiskuntaa 
kohtaan lisääntyy ja turvaverkot repeilevät, pelot muuttuvat henkilökohtaisiksi. Mitä pinnallisempaa tarjolla oleva 
tieto on, sitä helpommin populistien mainostamat helpot ratkaisut saavat kannatusta. 
 
 Ainoastaan syvällinen, perusteltu ja tarkkaan dokumentoitu tieto on journalismia, jolla on 
 tulevaisuutta. Siihen kuuluu myös työprosessien avaaminen. Miten ja mistä tietoja hankitaan, kuka 
 tekee julkaisupäätökset ja kuka kantaa niistä vastuun (Haastattelu J).  
 
Robotiikka, keinoäly ja tietokantojen automaattinen tulostaminen eivät edusta kasvollista ja tunnistettavaa 
journalismia.  
 Verkon työtapa on aivan erilainen kuin pitkien ja perusteellisten artikkelien kirjoittaminen. Laajan 
tietomassan jäsentäminen ja ymmärrettävään esitysasuun saattaminen edellyttävät keskittymistä. Se vaatii 
aikaa. Verkon työtapana on nopea julkaiseminen ja uutisen jatkuva päivittäminen. Keskeytykset ja kiire eivät 
sovi syvällisyyttä painottavaan työtapaan.  
 
 Toisaalta on aivan selvää, että syvällisiin juttuihin käytetyn ajan ja vaivan täytyy tulla takaisin 
 lukijamäärinä ja halutun sisällön arvostuksena (Haastattelu J ja T). 
 
Mikä on laatua ja mikä jää liian pinnalliseksi? Journalistisen laadun mittaaminen on vaikeaa. Klikkausten määrä 
ei kerro jutun syvällisyydestä, merkittävyydestä eikä vaikuttavuudesta. 
 
JOURNALISMIN YLEVIEN PERIAATTEIDEN toteutuminen ei ole itsestään selvää, kun uutismediat ovat tiukasti 
riippuvaisia kohdeyleisöistään. 
 
 On perusteltua kysyä, muodostaako uutismedian tarkasti rajattu kohderyhmä oman kuplansa, jossa 
 kielletään avarakatseiset tai toisenlaiset näkökulmat ja mielipiteet? Missä kulkee riippumattoman 
 kohderyhmämedian ja propagandan välinen raja? (Haastattelu M). 
 
Kun suuri yleisö ei maksa tiedosta, maksaminen ja sisällön kustantaminen jäävät pienelle joukolle. 
Kohderyhmämediassa maksaja myös lopulta päättää, mitä julkaistaan. Jos julkaisulla ei ole maksavia 
asiakkaita, julkaisu loppuu.  
 
 Kansalaiset voivat perua poliitikkojen mandaatin vaaleissa ja tilaajat voivat perua median mandaatin 
 lopettamalla lehtitilauksen (Haastattelu T ja M). 
 
Uutiset kuitenkin leviävät sosiaalisen median kautta suurelle yleisölle, jonka näkökulmia ei ole huomioitu. 
 
LUOTTAMUS on uutismedian tärkein pääoma ja se perustuu suurimmalta osin yleisön kokemukseen 
journalismista. Asiatiedon lisäksi mielikuvaan vaikuttaa myös palvelukokemus, miltä median kuluttaminen 
tuntuu: hyvältä vai pahalta? Siksi uutismedian ja sen kaupallisten asiakkaiden välisen yhteistyön tulee rakentua 
myös lukijasuhteen ja samalla asiakaspysyvyyden varmistamiseen.   
 
UUTISMEDIAN JOURNALISTISTA TULEVAISUUTTA erittelevät näkökulmat kasaantuvat lopulta yhteen 
ruutuun, jossa kysytään: mikä on journalistisen sisällön tulevaisuus, kun uutismedia sulautuu osaksi jotakin 
muuta tietoa tuottavaa palvelua. 
 
 Muuttuuko vallan vahtikoira digiajan sylikoiraksi, jonka turkkia silittää sisältömarkkinoijan liukas käsi 
 (Haastattelu M). 
 
Sosiaalisen median valheellisten ja vääristeltyjen sisältöjen ja somekuplia puhaltavien algoritmien ympäristössä 
pitäisi olla jokin riippumaton foorumi, jonka sisältöön kansalaiset voisivat luottaa. Sen johdossa pitäisi olla 
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vastuullisia ja valistuneita henkilöitä, jotka sitoutuvat sisältöjen oikeellisuuteen, virheiden oikaisemiseen ja 
demokratian kannalta välttämättömän lähdesuojan sekä moniarvoisen sananvapauden turvaamiseen. 
 
 Olennaisena kysymyksenä demokratian ja tavallisten ihmisten oikeuksien näkökulmasta ei ole median 
 muoto vaan median sisältö. Kuka siihen luottaa? Onko sisällöllä merkitystä ihmisten elämän kannalta? 
 (Haastattelu J). 
 
Uutismedian on esitettävä perusteltuja kysymyksiä yhteiskunnallisesta vallankäytöstä ja sillä on oltava valmius 
kyseenalaistaa kaikki asiat. Uutismedian sisältöjen ja tekotapojen on kestettävä kriittinen arviointi niin 
kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, poliitikkojen, puolueiden, eduskunnan, yritysten, yritysjohtajien, pääministerin 
tai presidentin puolelta.  Uutismedian on vastattava siitä, mitä se julkaisee tai jättää julkaisematta.  
 
 Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että uutismedia olisi aina oikeassa. Se on ja tulee olemaan myös 
 väärässä, mutta sen on sitouduttava virheiden oikaisemiseen myös vuosien päästä, kun tietoa on 
 kertynyt lisää (Haastattelu J). 
 
UUTISMEDIAN JA VALEUUTISTEN välinen taistelu on kädenvääntöä luottamuksesta. Yhdysvalloissa 
riehuneen valeuutiskohun alussa vuonna 2016 Suomessa uskottiin, ettei kohulla ole kotimaisia yhtymäkohtia. 
Tätä perusteltiin ennen kaikkea sillä, että uutismediaan luotetaan Suomessa kansainvälisesti vertaillen varsin 
vahvasti.  
 Luottamuksen ja epäluottamuksen tausta on kuitenkin kirjava. Lähes 70 prosenttia suomalaisista uskoo 
uutismediaan, jota hän itse käyttää. Luottamus on hieman alhaisempaa muita uutismedioita kohtaan. 
 Valemedian ja valheuutisten ongelmakenttä on suomalaisten mielestä laaja. Yleisön mielestä 
suomalaisessa uutismediassa on sekä valheita että tosiasioita. Jako ei ole yksiselitteinen eikä se kulje 
suoraviivaisesti uutismedian ja sosiaalisen median välillä.  
 Yleisön mielestä valeuutisiin kuuluvat myös heikkolaatuinen ja pinnallinen journalismi, poliittinen 
propaganda, vääriä mielikuvia luovat mainokset ja tarkoituksella vääristellyt uutiset. Väritetyt sisällöt ja 
yksipuoliset näkökulmat herättävät yleisössä myös kysymyksen uutismedian tasapuolisuudesta ja halusta 
esittää asiat rehellisellä tavalla. Tämä vaikeuttaa riippumattoman tiedon ja harhaanjohtavan tiedon erottelua. 
Sen sijaan satiiriset kolumnit eivät ole yleisön mielestä vääriä uutisia, koska niiden muoto tunnistetaan ja ne 
osataan erottaa uutisaineistosta. 
  Valeuutinen ja valemedia ovat pitkälti Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana 
syntyneitä termejä. Niillä hyökättiin uutismediaa ja niitä toimittajia kohtaan, jotka kertoivat poliitikoista ikäviä 
asioita. Valhe-leimalla oli tarkoitus asettaa kyseenalaiseksi uutismedian toimintatavat.  
 
 Valheuutisten ja valemedian vastapuolella oleva oikea uutismedia on yhtä lailla laaja ja 
 määrittelemätön käsite. Tutkimuksissa ei ole saatu yksiselitteistä yleisön vastausta sille, mitkä tekijät 
 määrittävät hyvän uutisen (Haastattelu J). 
 
Suuren yleisön näkökulmasta valeuutisten ongelmakenttä ei rajoitu yksittäisiin uutisiin tai toimittajiin. Kyse on 
laajasta epäluottamuksesta koko mediaa, poliitikkoja ja julkista valtaa kohtaan. 
 Sosiaalisen median ja älypuhelimien aikakautena perinteinen uutismedia on säilyttänyt uutisten ja muun 
sisällön tuottajan aseman. Sen sijaan sisältöjen jakelu on siirtynyt muille, pääosin alustayhtiöille. Näissä oloissa 
alustoilla on aikaisempaa helpompaa julkaista mitä tahansa uutisia, jotka voivat tavoittaa laajan yleisön 
sosiaalisessa mediassa. Tämän kehityksen taustalla on myös uutismedian omia toimenpiteitä. 
 Uutismedia on korostanut sosiaalisen median teknistä ja liiketoiminnallista roolia, kun se on kamppaillut 
Facebookin ja Googlen vahvoja alustoja vastaan ja murehtinut digitaalisten mainostulojen vähäisyyttä. Tämä 
näkökulma mahdollisti sosiaalisen median kehittymisen valeuutisten hedelmälliseksi kasvualustaksi. 
Uutismedian oma tuotekehitys ei pysynyt markkinamuutoksen vauhdissa. 
 
VALEUUTISTEN BUUMI palauttaa julkiseen keskusteluun uutismedian yhteiskunnallisen roolin. Sama asia 
kytkeytyy myös uutismedian uusiin liiketoiminnallisiin polkuihin. Kaikille verkon käyttäjille asioiden totuudellisuus 
ei ole tärkeä ja olennainen asia, mutta yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta faktojen arvoa ei voi vähätellä. 
Demokratia ei toimi, jos kansalaisilla ei ole riittävästi oikeaa tietoa äänestyspäätöstensä tukena.  
 
 Eniten tiedon yksipuolistumisesta ja puutteista kärsivät ne, jotka eniten tarvitsisivat tietoa 
 ymmärtääkseen ja perustellakseen henkilökohtaiset ratkaisunsa ja äänestyspäätöksensä (Haastattelu J 
 ja M).  
 
Amerikkalainen toimittaja-kirjailija Walter Lippman totesi jo vuonna 1922, että henkilön äänestäessä tunteen 
pohjalta, hän jättää kaiken vallan valituille, olivat he sitten keitä tahansa. 
 Luotettava journalismi on demokratian kulmakivi. Siksi se ei voi olla vain liiketoimintaa. 
Yhteensovittamista kuitenkin helpottaa se, että molempien ydintehtävänä on oikean tiedon välittäminen. 
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 Uutismedialla on yhteiskunnallinen vastuu ja tehtävä tuottaa luotettavaa tietoa. Kaikkien länsimaiden 
 perustuslait ja Suomen julkaisulainsäädäntö tukevat sitä. Muilla yksityisillä toimialoilla ei ole yhtä vahvaa 
 lainsäädännöllistä taustatukea (Haastattelu J ja M). 
 

5.4. Valtiollisen uutismedian kehitys 
  
UUTISMEDIAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ ja rahoitus riippuvat paljolti yhteiskunnallisista ratkaisuista, jotka ovat 
poliitikkojen vastuulla. 
 Sitä mukaan kuin kaupallinen uutismedia on heikentynyt, keskusteluun on noussut kansallisen 
uutisteollisuuden turvaaminen. Poliitikkojen mielissä se on tarkoittanut samaa kuin Yleisradion rahoituksen 
turvaaminen.  
 
 Taustalla on väikkynyt ajatus edes yhden kotimaisen tiedontuottajan toimintakyvyn säilyttämisestä 
 (Haastattelu M).  
 
 Perusteluna on ollut kulutuskäyttäytymisen muutos. Mitä maksuhaluttomampia kuluttajat ovat verkossa, 
sitä todennäköisemmin kaupallinen toiminta kärsii ja sisältöjen laatu laskee. Vakavahenkiselle asiasisällölle on 
sen vuoksi vaikeata löytää muuta kustantajaa kuin valtio. Näin ollen kevyt viihde jätettäisiin yksityisten 
mediayhtiöiden toimialueeksi.  
 
 Verkkokustantamisen ongelmat tulevat edelleen kärjistymään, kun mainostajat eivät suostu 
 maksamaan suurista yleisömääristä, vaan kävijävirroista, jotka siirtyvät niiden omille verkkosivuille. 
 Liikenteenohjauksesta koituvat tuotot kanavoitunut entistä selkeämmin Googlelle eikä kotimaisille 
 toimijoille (Haastattelu T ja M).  
 
Kaiken kaikkiaan suomalaisen uutismedian rahoitus tulee kiristymään. Edellä kuvattu viestintäpoliittinen linjaus 
ohjaa liikenne- ja viestintäministeriön poliittista valmistelua. 
 
VALTIOVALLAN NÄKÖKULMASTA on kasvavana pelkona jonkin suuren kaupallisen uutismediayhtiön 
ajautuminen vakavaan kriisiin. Tilanne voisi olla samanlainen, johon Sanoma joutui maksettuaan liikaa SBS:n 
tv-kanavista ja menetettyään sen seurauksena vararahastonsa. Tilalle onnistuttiin hankkimaan kriisiyhtiölle 
tyypillinen hybridilaina.  
 Vastaavassa tilanteessa syntyisi suuri paine budjettivarojen käyttöön. Virkamiehet kutsuvat tätä 
Kansallisooppera-malliksi. Eri tukimuotojen kautta Kansallisoopperan jokaista lippua kohden kertyy tukea 230 
euroa. Kokonaistuki on 40 miljoonaa euroa vuodessa.   
 
 Lehtitilaustuki tai digitaalisen uutismedian tuki voisivat helposti kohota kymmeniin miljooniin euroihin 
 vuodessa, mikäli nykyisen toiminnan laajuus haluttaisiin säilyttää (Haastattelu M). 
 
 Julkisen vallan tehtävänä on varmistaa  toimintaympäristö, jossa ei ole kilpailua vääristäviä tukia tai 
 sääntöjä. Kilpailuolosuhteiden pitäisi olla tasapuolisia ja neutraaleja (Haastattelu T).  
 
Kaupallisten toimijoiden tehtävänä on tuottaa kilpailukykyiset sisällöt ja turvata riippumaton uutisvälitys. 
 
 Viestintäpolitiikassa ei oteta riittävästi huomioon kokonaisuutta. Kun lasketaan yhteen sanomalehtien 
 tilausmaksujen arvonlisävero, Postin jakeluhintojen korotukset ja jakelupalvelujen heikennykset sekä 
 uutiskilpailua vääristävä verotuki Yleisradiolle, yhteiskuntapoliittisilla ratkaisuilla on heikennetty 
 merkittävällä tavalla moniarvoisen median toimintamahdollisuuksia (Haastattelu T ja M). 
 
Kaupallisen median heikentymisen ja demokratian säilymisen välinen suhde korostuu sitä mukaan kuin 
monikansallisten alustayhtiöiden valta kasvaa. 
 
 Valtioiden ja valtioyhteisöjen tasolla muodostuu ajan oloon kestämättömäksi tilanne, jossa muutamat 
 jättiyhtiöt hallitsevat tietovirtoja niiden jakelua ja  samaan aikaan kotimaista uutismediaa  heikennetään 
 (Haastattelu J, T ja M).  
 
 Kansakunnan ja valtion näkökulmasta on ongelma, jos ulkomaiset tietoyhtiöt määräävät, mitä 
 kansalaisille kerrotaan heidän omasta maastaan. Se olisi tiedollista siirtomaaherruutta (Haastattelu J).  
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 Pohjoismaiden tasolla omistuksen keskittyminen on ollut ainoa mahdollisuus jatkaa pienten ja 
 keskisuurten sanomalehtien toimintaa. Suomen tasolla se on merkinnyt vastapainon säilymistä 
 valtiolliselle Yleisradiolle (Haastattelu T). 
 
YLEISRADIO MENESTYY suomalaisista uutismedioista kaikkein parhaiten, koska sen rahoitus on turvattu 500 
miljoonan euron Yle-verolla. Syksyllä 2017 hyväksytyssä Yleisradion uudessa strategiassa yhtiön 
toimitusjohtaja sai vapaat kädet kaikenlaisen sisällöntuotannon ja uutistoiminnan kehittämiseen ja 
laajentamiseen. Tämä kasvattaa Yleisradion sisältökilpailua niin aikakaus-, harraste- ja sanomalehtien, 
kaupallisen television viihdeohjelmien kuin verkkopalvelujenkin kanssa. Yleisradion hallintoneuvoston 
päätöksellä budjetista siirretään 15–20 prosenttia eli noin 100 miljoonaa euroa kokonaan uusille toiminta-
alueille. Uusista linjauksista huolimatta Yleisradion julkisen palvelun käsitettä tai sisältöä ei edelleenkään 
määritellä.  
 Suomen kaikkien sanomalehtien ja kaupunkilehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot ovat noin 950 
miljoonaa euroa vuodessa.  Kaupallisen median tuottojen laskiessa Yleisradion suhteellinen ja tosiasiallinen 
asema uutismedian sisällöntuottajana korostuu.  
 Nykyisellään Yleisradio on täysin ylivertainen joukkotiedotuskanava. Veroilla rahoitettu Yleisradio on 
osa julkista hallintoa, jonka toiminnasta määrää eduskunta ja sen voimasuhteiden mukaisesti valittu 
hallintoneuvosto.  
 
 Yleisradion vahvistuminen merkitsee valtiollisen uutismedian painoarvon kasvua ja sitoutumattoman 
 uutismedian heikentymistä (Haastattelu J, T ja M).  
 
 Venäjällä, Turkissa, Puolassa ja Unkarissa valtiovalta on rajoittanut riippumattomien kustantajien ja 
toimittajien oikeuksia ja toimintaa poliittisin perustein. Näissä maissa hallitus, armeija ja poliisi rajoittavat 
sananvapautta, jotta julkisuuteen ei leviäisi vallanpitäjiä arvostelevaa ja heidän päätöksiään kyseenalaistavaa 
tietoa.  
 
 Suomessa rajoittaminen toteutuu viestintäpoliittisin säädöksin ja kaupallisen median tulonmuodostusta 
 heikentämällä (Haastattelu T ja M). 
 
Yleisradion asema valtiollisena uutisyhtiönä on ongelmallinen muistakin syistä kuin verorahoituksen vuoksi. 
Suomalaista kaupallista mediaa edustava Medialiitto kanteli keväällä 2017 Yleisradion toiminnasta Euroopan 
komissiolle. Pääasiana oli Yleisradion julkisten varojen käyttö kilpailuun kaupallisen median palvelujen kanssa.  
 Komission on ratkaistava, voiko Yleisradio julkaista tekstimuodossa sisältöjä, jotka eivät liity julkisen 
palvelun yleisradio-ohjelmistoon. Kantelua perustellaan Euroopan unionin valtiontukijärjestelmän säännöillä. 
Niiden mukaan valtiontukea saavan yrityksen valvojan tulee olla yhtiöstä riippumaton taho. Yleisradiota valvoo 
puoluepoliittisesti valittu hallintoneuvosto, joka valitaan eduskunnan voimasuhteiden mukaan. Eduskunta myös 
päättää Yleisradiolle kerättävän Yle-veron määrästä. Näin ollen Yleisradion toimintaa säätää, rahoittaa ja valvoo 
sama taho.  
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6. Selviääkö Suomen media? 

6.1.Raportin vastaukset 
 

Tämän raportin lähtökohtina olivat kuusi kysymystä, joihin on saatu seuraavat tiivistetyt vastaukset: 
 
1. Miksi uutismedia on joutunut tai ajautunut nykytilaansa? 

2000-luvun mediamuutokset aiheuttajina olivat sisällöntuotannon ja jakelun digitalisaatio, pitkä taloudellinen 
taantuma, yhteiskunnallinen epäluottamus auktoriteetteja kohtaan ja Yleisradion teknologinen etumatka. Ne 
saivat yhdessä aikaan kuluttajakäyttäytymisen muutoksen, perinteisen uutismedian ansaintamallin 
rapautumisen, uutismediaa kohtaan nousseen epäluottamuksen, maksuhaluttomuuden kasvun ja 
Yleisradion suhteellisen aseman vahvistumisen. 
 

2. Ovatko valeuutiset ja uutismediaa kohtaan tunnetut epäluulot digitalisaation, sosiaalisen median tai 
jonkun muun syytä?  
Valeuutisten leviämisen taustalla on internet-teknologian synnyttämä sosiaalinen media, jonka kautta 
voidaan jakaa mitä tahansa sisältöjä. Ne kilpailevat samoilla jakelualustoilla uutismedian asiasisältöjen 
kanssa ja haastavat uutismedian luotettavuuden, näkökulmat ja puolueettomuuden. Uutismedian omat 
toimenpiteet mm. virheellisten ja puolueellisten uutisten julkaiseminen ovat vähentäneet sen luotettavuutta. 
Uutismediaa kohtaan tunnetun epäluottamuksen taustalla on myös yhteiskunnallinen murros, jossa 
perinteiset auktoriteetit ja instituutiot eivät enää nauti kansalaisten varauksetonta luottamusta. Kun 
uutismedia rinnastetaan poliittiseen valtakoneistoon, myös uutismedia saa osansa epäilyksen ilmapiiristä.   
 

3. Tarvitaanko enää uutismediaa? 
Uutismedian ja journalismin tarve ei poistu, vaan se lisääntyy. Riippumattoman ja luotettavan tiedon tarve 
kasvaa sitä mukaan kuin tiedon kokonaismäärä lisääntyy, tiedollisten kysymysten vaikeusaste nousee ja 
tahallaan jaetun väärän tiedon määrä lisääntyy. Uutismediaa tarvitaan selvittämään olennaiset ja tärkeät 
tiedot sekä niiden ymmärrettävät selitykset. 
 

4. Onko tulevaisuudessa enää riippumatonta uutismediaa? 
Uutismedia tulee sulautumaan muuhun tietoa jakavaan ja myyvään toimintaan, jolloin uutislauseiden ja 
mainoslauseiden sekoittumisen riski kasvaa. Uutisten tunnistaminen riippumattomaksi asiatiedoksi tulee 
vaikeutumaan, kun kaikki tieto julkaistaan samoilla digitaalisilla alustoilla ja yhteisessä julkaisuympäristössä. 
Riippumattomuuden ja uutisten tuottamisen kustannusten välinen suhde nousee kriittiseksi kysymykseksi 
myös yleisödemokratian ja moniarvoisen yhteiskunnan näkökulmista. 
  

5. Kannattaako kenenkään omistaa yrityksiä, joissa työskentelee ammattitoimittajia seulomassa 
luotettavaa tietoa ja selittämässä maailmanmenoa ymmärrettävällä tavalla? 
Pelkkään uutistiedon hankintaan ja jakamiseen perustuva medialiiketoiminta tulee olemaan aikaisempaa 
vaikeampaa ja liiketaloudellisesti haasteellisempaa kuin tällä hetkellä. Omistuksien keskittymisen ja 
kansainvälisen sisältö- ja julkaisuyhteistyön lisääntyessä jäljelle jää vain muutama suomalainen 
uutismediayhtiö, jotka ovat kooltaan nykyisiä suurempia. Uutistuotanto tulee säilymään, mutta se on vain 
pieni osa mediayhtiöiden toimintaa. Tämä synnyttää monikansallisille alustayhtiöille hyvän mahdollisuuden 
vahvistaa asemiaan sosiaalisessa mediassa ja siinä jaettavien uutisten markkinoilla. 
 

6. Riittääkö, jos valtio ylläpitää verovaroilla yhtä uutislaitosta, Yleisradiota, kun kaupallinen media on 
syvissä vaikeuksissa?  
Valtiollinen uutismedia Yleisradio pystyy toimimaan myös olosuhteissa, jossa kaupallisen median 
markkinoita hallitsevat kansainväliset alustayhtiöt Google, Apple, Facebook ja Amazon. Yleisödemokratian 
ja tiedonjakamisen moniarvoisuuden näkökulmasta ajaudutaan tilanteeseen, jossa valtiojohtoinen 
uutismedia määrittää kotimaiset näkökulmat ja kansainväliset alustayhtiöt määräävät muun jaettavan 
aineiston saatavuuden ja sisällöt. Viestintäpoliittisilla ratkaisuilla tulee olemaan aikaisempaa suurempi 
merkitys kaupalliselle medialle, vaikka se on perinteisesti pyrkinyt riippumattomuuteen hallituksesta, 
eduskunnasta ja poliitikoista. Digitaalisen ansainnan epävarmuus lisää paineita mediayritysten 
taloudelliseen tukemiseen. Näin on jo käynyt MTV:lle, jolle liikenne- ja viestintäministeriö myönsi vuonna 
2017 kolmen miljoonan euron tuen uutistoiminnan turvaamiseksi. 
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YHTEENVETONA voidaan todeta, että suomalainen uutismedia tulee säilymään uudessakin 
toimintaympäristössä. Tämän raportin aineistojen perusteella vastaamattomaksi kysymykseksi kuitenkin jää: 
onko uutismedian riippumattomuus turvattavissa, kun uutismedia sulautuu osaksi muita tietosisältöjä tarjoavia 
palveluja? 

6.2.Tulosten arviointia 
 
KIRJALLINEN LÄHDEAINEISTO ei tarjonnut valmista kokonaiskuvaa uutismedian kehittymisestä nykytilaansa 
eikä selkeitä avauksia tulevaisuuden suuntiin. Käytettävissä olleet tutkimukset keskittyivät pitkälti yksittäisten 
ilmiöiden tai kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin. Liiketoiminnallista näkökulmaa käsiteltiin vain muutamissa 
aineistoissa. Useat haastateltavat totesivat saman puutteen ja perustelivat sillä myös oman tilannekuvansa 
vajavaisuutta. Uutismedian murroksesta on ollut tarjolla runsaasti sirpaletietoa, mutta ei kokonaiskuvaa. 
Haastatteluissa todettiin myös, että suomalaiset mediayhtiöt eivät jaa tulevaisuuden visioitaan julkisuuteen, 
vaan niitä pidetään liikesalaisuuksia, päinvastoin kuin esimerkiksi New York Timesissä. 
 
HAASTATTELUIHIN JA KYSELYYN saadut kommentit muodostivat hyvän pohjan uutismedian kehityksen 
kuvaukselle. Omakohtaisesti koetut muutokset ja kehityshankkeet avasivat käytännöllisen näkökulman 
uutismedian johtajien arkeen. Haastattelujen ja havaintojen keskinäiseen ”pallotteluun” perustuva tutkimustapa 
sai haastateltavat avautumaan ja esittämään näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksista. On myönnettävä, 
että lähestymistapa muistuttaa enemmän journalismia kuin akateemista tutkimusta.  
 Tulokset paljastivat, että strateginen suunnittelu ja tulevaisuuden ennakointi ovat harvinaisia toimintoja 
erityisesti päätoimittajien keskuudessa. Mediayhtiöiden toimitusjohtajat ja muut tulosvastuulliset henkilöt 
korostivat suunnittelussa media- ja kuluttajatuottojen turvaamista senkin uhalla, että se vähentäisi 
uutismedioiden sisällöllistä riippumattomuutta. Niin journalistiset kuin kaupalliset johtajat olivat kuitenkin valmiita 
avaamaan keskustelun ”toimituksellisen tekemisen miettimisestä puhtaalta pöydältä”. Digitaalisen murroksen ja 
tuottojen laskun katsottiin olevan riittävä perustelu, jolla uudelleen ajattelu ”voitaisiin myydä toimituksille”. 
Uutismedian palveluksessa olevien keskuudessa suhtauduttiin varauksella ja jopa pelolla siihen, miten 
toimittajat suhtautuisivat toimitustyön radikaaleihin muutoksiin. Useiden päätoimittajien mielestä uutismedian 
todellinen tila ei ole vielä avautunut toimittajakunnan enemmistölle.  
 Haastattelut osoittivat myös sen, että uutismedian toimivan johdon ja omistajien välillä on suuria 
jännitteitä. Ne liittyvät kehitysinvestointien suuntaamiseen ja uutismedian kehityspanosten vähentämiseen. 
Toimiva johto uskoo, että omistajat luopuvat mieluummin uutismediasta kuin panostavat digitaalisten ansainta- 
ja julkaisutapojen kehittämiseen. 
 
PARAS KUVA uutismedian tulevaisuuden mahdollisuuksista syntyi New York Timesin, Atlantic Median ja 
Schibstedin (Verdens Gangin) yritysvierailujen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Nämä mediat jakoivat auliisti 
myös lisätietoja ja ohjasivat kyselijän uusien lähteiden pariin. Tällä perusteella voi suositella näiden 
mediayhtiöiden kokemuksiin perehtymistä.  
 New York Times ja Schibstedin uutismediat ovat löytäneet uusia tuottoja ja yleisöjä määrätietoisella 
tutkimisella ja rohkealla yrittämisellä. Verdens Gangista saatu oppi on, että tuotekehitysaihioiden määrän pitää 
olla mieluummin kymmenen kuin kaksi ja tuotekehityksen onnistumista ei pidä mitata liikevaihdolla ja tuloksella 
ainakaan kolmeen vuoteen. 
 
VIESTINTÄPOLITIIKASSA poliittisten päättäjien ja heitä avustavien virkamiesten näkemykset poikkeavat 
suuresti kaupallisen median edustajien ajatuksista. Poliittinen näkökulma korostaa kansallisen uutismedian 
turvaamista, mikä tarkoittaa Yleisradion aseman vahvistamista verorahoituksella. Yle uutiset mielletään sekä 
uutisikkunaksi maailmalle että kotimaan tapahtumien katsaukseksi. Sama suhtautuminen kohdistuu myös 
Suomen Tietotoimistoon (STT). 
 Kaupallisen uutismedian edustajat katsovat, että Yleisradion aseman turvaaminen on poliittinen 
ratkaisu, jolla varmistetaan eduskunnan vaikutusvalta Yleisradion johtajavalinnoissa ja samalla sisältöjen 
ohjauksessa. Erityisesti Yleisradion levittäytyminen verkkomediaan ja tekstimuotoiseen uutisvälitykseen on 
kaupallisen median mielestä EU:n kilpailulainsäädännön vastaista. 
 Toistaiseksi viestintäpoliittisessa keskustelussa on tarkasteltu varsin vähän moniarvoisen median ja 
valtiosta riippumattoman uutisvälityksen tärkeyttä. Keskustelussa on painotettu Facebookin ja Googlen luomien 
sosiaalisen median ”kuplien” haitallisia vaikutuksia, mutta ei Yleisradion ylivertaisen aseman merkitystä ”Yle-
kuplan” synnyttämisessä. 
 Viestintäpoliittiset ratkaisut tulevat kuitenkin vaikuttamaan koko suomalaisen uutismedian 
tulevaisuuteen sitä enemmän, mitä nihkeämmäksi kaupallisen uutismedian ansainta muuttuu. Kaupallisen 
median supistuminen vaikuttaa suoraan maakunta- ja paikallislehtien toimintaan ja paikalliseen 
tiedonvälitykseen. MTV:n uutistuotannon taloudellinen kriisiytyminen johtaisi television uutistoiminnan 
keskittymiseen Yleisradiolle. Kansalaisten monipuolisen tiedonsaannin ja demokraattisen päätöksenteon 
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näkökulmasta pitäisi käydä huomattavasti laajempaa viestintäpoliittista keskustelua, joka ei ainoastaan korosta 
monikansallisten alustayhtiöiden roolia. 
 
JATKOTUTKIMUKSIEN pitäisi selvittää, miten muuhun tiedontuotantoon sulautuvan uutismedian 
riippumattomuus voidaan turvata. Olennaista olisi löytää malleja, joilla uutislauseet voidaan selkeästi erottaa 
sisältömarkkinoinnin mainoslauseista. Toinen olennainen tutkimuskohde tai kehityshanke olisi uutismedian 
strategisen suunnittelun edistäminen. Uutismedia tarvitsee kehikon, jolla se voi haarukoida tulevaisuuden 
vaihtoehtoja ja arvioida niiden toteutumisen todennäköisyyksiä.  
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Liite 1: 

Kysely 
Sanomalehtien liitto jäsenrekisterin avulla perusteella suunnattiin syksyllä 2017 päättäjäkysely uutismedian 
päätoimittajille, sisältöjohtajille ja tulosvastuullisille mediajohtajille kuten toimitusjohtajille. Kyselyyn vastanneiden 
ja kommentteja antaneiden henkilöiden (33 kpl) nimet ovat aakkosjärjestyksessä: Ahosniemi Arno, Elo Timo, 
Honkamaa Tapio, Jungell Tom, Juutilainen Kari, Kangas Seppo, Kannala Karri, Karilainen Juha, Kevajärvi 
Pekka, Kivinen Lauri, Kokkonen Antti, Krapu Seija, Mervola Pekka, Niiniö Antti, Peltola Tuomo, Penttinen Katri, 
Piipari Petri, Portaankorva Juha, Pursiainen Olli, Putkiranta Petteri, Rantanen Janne, Romppanen Joonas, 
Saarelainen Anu, Salmi Mikko, Simola Tom, Tahvanainen Ilkka, Timonen Seppo, Tukia Taina, Ujainen Leila, 
Virtaintorppa Pirjo, Virtanen Asko. 
 

Liite 2: 

Haastattelut 
Kesällä ja syksyllä 2017 haastateltiin henkilökohtaisesti 13 henkilöä eri uutismedioista, viestinnän tuottajista, 
virkamiehistä ja uutismediaa tuntevista poliitikoista. Haastatellut ovat aakkosjärjestyksessä: Ahosniemi Arno, 
Kangaskorpi Vesa-Pekka, Kannala Karri, Martikainen Ahti, Mervola Pekka ja Ylä-Anttila Merja. Lisäksi on 
haastateltu seitsemää muuta henkilöä, jotka halusivat antaa vastauksensa lähdesuojan puitteissa. 
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