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1.  JOHDANTO 
 
 
Ammattiyhdistyslehden suurimmat haasteet liittyvät siihen arviointiin, jota 
tehdään printin ja sähköisten välineiden välillä. Arviota tehdään koko ajan ja 
on vaikea nähdä, miten tilanne kehittyy. (Tuomo Lilja, Intiim-lehden 
päätoimittaja) 
 
 

 
1.1 Työn lähtökohta ja tutkimuskysymykset  
 

Ensimmäiset mielikuvani ammattilehdistä juontuvat lapsuuteen. Muistan, 

kuinka äidin Kemia- ja Opettaja-lehdet kolahtivat säännöllisesti eteisen lattialle 

muun postin mukana. Tuskin selasin lehtien sisältöjä, mutta muistan miltä 

lehdet näyttivät, tuntuivat kädessä ja kuinka ne muodostivat pinon 

kirjastohuoneen lehtihyllyssä. Ymmärsin, että lehdillä oli jotain tekemistä sen 

kanssa, mihin äiti lähti aamuisin ja mitä hän siellä teki. Myöhemmin oma 

ammattilehteni Journalisti on tullut minulle kotiosoitteeseen opiskeluajoista 

lähtien. Lukijasuhteeni lehteen on pisin ja yhtäjaksoisin kaikista tuntemistani 

aikakauslehdistä. Toisinaan luen lehden tarkemmin, toisinaan selaan nopeasti, 

mutta koen, että se tarjoaa mielenkiintoista juttuja omalta alalta sekä tietoa 

työllisyysnäkymistä ja niiden kehityksestä. Muutokset elämäntilanteissa eivät 

ole katkaisseet lehden tuloa, koska olen pysynyt samassa ammattiliitossa ja 

saanut lehden jäsenetuna työtilanteiden vaihdoksista huolimatta.  

 

Suurin osa suomalaisista jakaa kokemukseni ammattilehdistä. Näin voidaan 

olettaa, koska kolme neljästä palkansaajasta kuuluu ammattiliittoon 

(Työolobarometri 2015) ja ammattiliittojen yksi tärkeä jäsenetu on niiden 

alkuajoista lähtien ollut oman alan ilmiöitä eri näkökulmista läpiluotaava 

julkaisu. Työnantajapuolella on omat ammattilehdet ja ammattilehtiä 
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julkaisevat myös erilaiset yhdistykset ja seurat. Ammattiyhdistysliikkeelle 

painettu lehti on tärkeä jäsenetu, jota pitkin liitot saavat parhaiten yhteyden eri 

ikäisiin jäseniinsä (ks. esim. Lilja 2000, 25). Vaikka verkkoon siirtyminen voisi 

nykypäivänä olla taloudellisesti järkevää, harva ammattiliittolehti ilmestyy 

sähköisenä. Ay-lehti on ollut liitoille eräänlainen kunnian asia, josta on haluttu 

pitää kiinni myös taloudellisesti niukassa tilanteessa (Pajula 2008). 

 

Sähköinen viestintä ja sosiaalisen median yleistyminen 2000-luvun alkupuolella 

ovat muuttaneet merkittävästi yhteisöviestintää ja yleisöjen palvelemista. Uusi 

teknologia haastaa perinteiset toimintatavat. Puhutaan organisaatioiden 

medioitumisesta (Ampuja et al. 2014). Ammattiliitot ovat muiden 

organisaatioiden tavoin joutuneet asemoimaan viestintäänsä uudelleen, kun 

tunnistettava ja yhtenäinen mediakanavien kokonaisuus on korvautunut 

monimuotoisella ja jatkuvasti muuttuvalla digitaalisella mediamaisemalla 

(Hakola & Hilla 2012, 7). Aikamme haasteena pidetään digitaalisen viestinnän 

luonteen, ominaisuuksien, mahdollisuuksien sekä myös uhkien haltuun 

ottamista työyhteisöissä ja muissa organisaatioissa, koska niin sanottu kolmas 

aalto antaa vielä odottaa itseään (Juholin 2013, 42).  

 

Tutkielmassa sähköisen viestinnän haasteisiin ja mahdollisuuksiin paneudutaan 

ammattiliittolehtien näkökulmasta. Tutkielman lähtökohtana on toiminut 

Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL:n Elintae-lehdelle vuonna 2015 

tekemäni lukijatutkimus ja sen tuloksista raportoiminen. Toimituksen 

tilaamana ja ohjaamana toteutettu perinteinen, lomakemallinen lukijakysely sai 

pohtimaan, miten ne hyödyttävät lehden tekoa käytännössä ja millaiselta 

painetun ammattiliittolehden tulevaisuus näyttää sähköisessä 

mediamaisemassa. Työn tutkimuskysymykset tarkentuivat lukijoiden ja 

toimittajien näkökulmasta seuraavasti: 
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1. Millainen on lukijoiden suhde painettuun ammattiliittolehteen ja 

millaisia odotuksia heillä on lehteä kohtaan tulevaisuudessa? 

2. Miten ammattiliittolehtien lukijakyselyt palvelevat lehtien toimituksia? 

3. Millaisena ammattiliittolehtien päätoimittajat näkevät lehtien 

tulevaisuuden? 

 

Elintae-lehden lukijatutkimuksen lisäksi tärkeä lähdeaineisto tutkielmassa on 

Metallityöväenliiton Ahjo-lehden lukijatutkimus 2015, josta laadittu liiton 

sisäinen raportti on saatu luvalla käyttöön tässä työssä. Ahjon 

lukijatutkimuksen kysymyksenasettelu on monilta osin rinnakkainen Elintae-

lehden lukijakyselyn kanssa ja näin ollen kyselyt ovat vertailukelpoisia. 

Tutkielman viitekehys rajautuu lähdeaineiston kautta Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestön SAK:n jäsenliittojen lehtiin, joita Elintae ja Ahjo molemmat 

edustavat. Toimitusten näkökulmaa työssäni tarkastelen SAK:n 

ammattiliittolehtien ja keskusjärjestölehden päätoimittajille tekemieni 

teemahaastattelujen pohjalta.  

 
	

1.2 Työn tausta ja aiempi tutkimus 
	

Motivaationi tutkia ammattiliittolehtiä juontuu työskentelyjaksooni SAK:n 

viestinnässä vuonna 2014. Työpaikan kahvihuoneessa oli luettavana kattava 

valikoima SAK:n jäsenliittojen lehtiä ja ammattiyhdistyskenttä tuli tutuksi 

työni kautta. Tutkielman rajautumista ammattiliittolehtiin ja ay-kenttään 

voidaan pitää ajankohtaisena monesta näkökulmasta. Työmarkkinajärjestöt 

ovat Suomessa tärkeä osa yhteiskuntajärjestelmää sekä 

päätöksentekokoneistoa. Vaikka valtiovallan sekä työmarkkinajärjestöjen 

yhteistyötä, kykyä neuvotella ja sopia asioista on viime aikoina kritisoitu, 
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pidetään sitä Suomen erityisvahvuutena ja menetystekijänä myös 

kansainvälisessä kilpailussa (Aalto-Matturi 2004, 64). Ay-liikkeen 

edunvalvontaan ja työelämään laajasti liittyvät teemat ovat valtakunnan 

ykkösuutisia lähes viikoittain ja erityisesti viime aikoina työmarkkinajärjestöt 

ovat saaneet runsaasti medianäkyvyyttä nykyhallituksen ajamien 

työelämähankkeiden ja viime keväänä solmitun kilpailukykysopimuksen 

seurauksena. 

 

SAK ja sen jäsenliitot näyttäytyvät muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa 

mediassa pääasiassa vallankäyttäjinä, mutta ammattiyhdistysliikkeen sisällä 

liikkeen kansanliikeolemusta pidetään suuressa arvossa (Aalto-Matturi 2004, 

10). Liikkeen painoarvo ei piile yhteiskunnan järjestelmissä vaan sen 

jäsenkunnan laajuudessa ja sitoutuneisuudessa: ay-liikkeelle on tärkeää, että sen 

toiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen ja osallistumiseen, ei vain 

jäsenmaksua vastaan tarjottuun palveluun. (mt., 10 ja 65.) Suomalaistaen 

ammatillinen järjestäytymisaste on pysynyt 2000-luvulla melko tasaisena1, 

mutta heikentynyt taloustilanne ja työttömyys ovat lisänneet ihmisten 

hakeutumista pelkkien työttömyyskassojen jäseniksi (Työolobarometri 2015). 

SAK:n liittoperheen yli miljoonan ylittävästä jäsenistöstä on viimeisten 

vuosien aikana kadonnut noin 30 000 erityisesti teollisuuden työpaikkojen 

vähenemisen myötä (Liiten 2016).  

 

Taantuma on kasvattanut myös ay-liikkeen kilpailijan, yleisen 

työttömyyskassan YTK:n rivejä, jonka jäsenmäärä on kasvanut viime vuosina 

360 000 jäseneen. Liittojen väliset fuusiot sekä uusi keskusjärjestöhanke – eli 

																																																													
1	Yleinen	järjestäytymisaste	Suomessa	noin	75	prosenttia.	Vuonna	2014	palkansaajista	
noin	kolmella	neljästä	oli	ammattiliiton	jäsenyys	ja	lisäksi	16	prosenttia	kuului	vain	
työttömyyskassaan.	(Työolobarometri	2015)		
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SAK:n ja STTK:n mahdollinen yhdistyminen ovat aiheuttaneet liikehdintää 

liitoissa nykyisten keskusjärjestöjen välillä. Kilpailu nuorista jäsenistä on ay-

liikkeessä kestopuheenaihe. Nuorten järjestäytymisaste on perinteisesti 

vanhempia ikäluokkia alhaisempaa ja Ylen tuoreen tutkimukseen mukaan alle 

25-vuotiasta nuorista alle puolet ovat ammattijärjestön jäseniä (Parviainen 

2016). Muutokset työelämässä ja työtehtävissä sekä lisääntyneet pätkä- ja 

silpputyöt ovat lisänneet ay-liikkeen muutostarvetta, jonka SAK:n uusi 

puheenjohtaja Jarkko Eloranta huomio toteamalla, että ay-liikkeen pitää hakea 

uudenlaista työtä tekevät mukaan edunvalvontaan ja parantaa heidän 

asemaansa (Luukka 2016).  

 

Nykyisessä työmarkkinatilanteessa ja kilpailussa uuden sukupolven jäsenten 

huomiosta ja ajankäytöstä voisi kuvitella, että liitot hiovat taktiikoitaan ja 

kehittävät uusia toimintatapoja, jotta vanhat jäsenet pysyvät tyytyväisinä ja 

uusia saadaan listoille erityisesti nuorten keskuudesta. Jäsenten sitouttamisessa 

ja uusien värväämisessä viestinnällä on järjestöissä erityinen tehtävä. 

Ammattiliittolehtien on todettu olevan tärkein järjestöön kuuluvien yhdysside 

kaikissa ikäryhmissä. Niihin kohdistuvaa tutkimusta on tehty kuitenkin hyvin 

vähän, lukuun ottamatta yksittäisten lehtien lukijatutkimuksia, järjestöjen 

jäsentutkimuksia sekä akateemisia opinnäytetöitä, joista osa on toiminut myös 

tämän työn taustakirjallisuutena.  

 

Sari Ala-Matturi (2004) käsitteli lisensiaatintyössään Verkostako uuden ajan 

työväentalo? tieto- ja viestintäteknologian tuomia haasteista ja mahdollisuuksista 

SAK:n ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta ja tutkimuksessa esitetyt 

tulokset ovat edelleen ajankohtaisia. Tuomo Lilja paneutui pro gradussaan 

(2000) syvällisesti SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen viestintästrategioiden 

kehittymiseen vuodesta 1969 vuoteen 2000 ja toi esille myös liittolehtien 
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aseman osana liikkeen ja liittojen viestinnän eri vaiheita. Päivi Pajula (2012) 

tutki pro gradussaan työnantajadiskursseja SAK:n ammattiyhdistyslehdissä ja 

Janina Jouppi (2016) työntekijöiden ammattilittojen sosiaalisen media käyttöä 

ja suunnittelua. Tämän työn viitekehyksen kannalta tärkeitä lähteitä ovat myös 

Olli Kariniemen (2010) väitöskirjatutkielma Järjestölehden yleisötutkimus yhteisön 

kehittämisen välineenä sekä Aikakausmedian toimittama ADAM-raportti 2014, 

johon on koottu yhteenveto 26 ammatti-  ja järjestölehdelle tehdystä 

lukijatutkimuksesta. SAK:n jäsentutkimus 2015 liittolehtien osalta, Kansallinen 

mediatutkimus 2015–16 sekä Tilastokeskuksen tieto- ja viestintäteknologian 

käyttötilastot vuodelta 2015 taustoittavat hyvin myös ammattiliittolehtien 

lukijatutkimuksia.  

 

 

1.3 Keskeiset käsitteet ja työn rakenne 

 

Suomessa ilmestyy arviolta satoja ammattilehtiä, jotka ovat nimensä mukaisesti 

työn ja työsuhteiden kysymyksiin ja ongelmiin keskittyviä erikoislehtiä. 

Ammattilehtien jutuissa kerrotaan alan yleistilanteesta, uusista ilmiöistä ja 

työllisyysnäkymistä sekä käytetyistä työmenetelmistä (NettiTieto 2016).  

Ammattiliittolehdet ovat erityinen ammattilehtien ryhmä. Ne edustavat 

työmarkkinajärjestöjen itse tuottamaa julkisuutta ja jakaantuvat Suomessa 

ammattiliittojen keskusjärjestön mukaan Suomen Toimihenkilöiden 

Keskusliitto STTK:n, Akateemisten alojen AKAVA:n ja SAK:n liittolehtiin 

sekä työnantajapuolella vaikuttaviin Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n 

liittolehtiin.  

 

Ammattiliittolehtien määrästä saa käsityksen, kun lasketaan yhteen kolmen eri 

palkansaajakeskusjärjestöjen jäsenliitot, joita on yhteensä 80. Niiden lisäksi 
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ammattilehtiä julkaisevat työantajapuolella Elinkeinoelämän keskusliiton 

jäsenliitot, joita on yhteensä 27 sekä keskusjärjestöjen ulkopuolella vaikuttavat 

ammattiliitot, kuten Suomen Journalistiliitto. Lähes kaikki ammattiliitot 

julkaiseva omaa lehteä ja esimerkiksi SAK:n jäsenliitoista vain kolmella ei ole 

omaa painettua julkaisua. SAK:n liittolehtiä on yhteensä 242 ja niiden lisäksi 

ilmestyy SAK:n oma suomenkielinen äänenkannattaja Palkkatyöläinen ja 

ruotsinkielinen Löntagaren. SAK:laisia liittolehtiä jaetaan yhteensä yli 

miljoonaan kotitalouteen Suomessa. (SAK.fi luettu 18.10.2014) 

 

Ammattiliittolehdet kuuluvat myös aikakauslehtien laajaan kirjoon ja 

täytättävät aikakauslehdelle määritellyt kriteerit, jotka Aikakausmedian (2015) 

mukaan ovat: 

 

1. Tilattava, irtonumeroina ostettava tai jäsenyyden tai asiakkuuden 

perusteella vastaanotettava julkaisu, joka ilmestyy säännöllisesti 

vähintään kerran vuodessa3.  

2. Mainosten osuus ei aikakauslehdessä ylitä toimituksellisen sisällön 

osuutta.  

3. Lehti voi painettuna olla kooltaan, muodoltaan ja painomateriaaliltaan 

millainen tahansa ja digitaalisena luettavissa millä laitteella tahansa. 

 

Ammattiliittolehtien tutkimuksesta haasteellisen tekee niiden kaksoisrooli 

joukkoviestinnänkentällä. Liittolehdet ovat tärkeä osa järjestönsä tiedotusta eli 

yhteisöviestintää, mutta samalla yhä useampi liittolehti on lähentynyt 

																																																													
2	SAK:hon	kuuluu	20	teollisuuden,	julkisen	sektorin,	kuljetusalojen	ja	yksityisten	
palvelualojen	ammattiliittoa	ja	kuusi	yhteistyöjäsenliittoa.	(Ks.	tarkemmin	
sak.fi/aineistot/julkaisut/lehdet,	luettu	8.10.2016)	
3	Aikakauslehden	perinteistä	neljä	kertaa	vuodessa	ilmestymisvälistä	on	luovuttu,	
mutta	se	on	pysynyt	Itellan	”aikakautisen	painojulkaisun”	määritelmänä,	jonka	mukaan	
määräytyvät	myös	postimaksutaksat	(Kivikiuru	2012,	103–104).			
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yleisaikakauslehtiä ja varsinkin isommat ammattiliittolehdet, kun Palvelualojen 

ammattilehti PAM-lehti korostaa sisällöissään vapaata journalismia 

järjestösivujen kustannuksella (ks. tarkemmin luku 6.3). Ammattiliittolehdet 

ovat keskenään myös hyvin erilaisia ja osa pitäytyy edelleen perinteisempänä 

järjestön tiedotuslehtenä. Jo pelkästään SAK:n ammattiliittolehtien levikit, 

sivumäärät ja koko sekä muoto vaihtelevat suuresti ja laajalevikkisiä ovat 

Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL:n Motiivi (235 000), Palvelualojen 

ammattiliitto PAM:n PAM-lehti (201 000) ja keskitason levikkejä edustavat 

Teollisuusalojen TEAM:n Intiim-lehti (58 000), SEL:n Elintae (35 000). 

Pienimmät levikit liikkuvat muutamassa tuhannessa. (SAK.fi luettu 

10.10.2016.) 

 

Luvussa kaksi paikannan ammattiliittolehdet tarkemmin aikakauslehtikenttään, 

osaksi ammatti- ja järjestölehtien pääluokkaa ja tuon esille niiden kehittymistä 

osana suomalaisen aikakauslehdistön syntyä. Luvussa kaksi tarkastelen myös 

digitalisoitumisen vaikutuksia lehtien lukemiseen Suomessa ja 

mediasukupolvien käsitettä ja niiden välisiä eroja sekä tuon esille tutkijoiden 

näkemyksiä medioihin sitoutumisesta erityisesti aikakauslehtikonseptin 

käsitteen avulla. Luvussa kolme keskityn ammattiliitolehtien asemaan ja 

tehtäviin liittojen viestinnässä osana SAK:laisen ay-kentän muodostumista ja 

tarkastelen sähköisen viestinnän mahdollisuuksia järjestöviestinnän osalta. 

Luvussa neljä esittelen työn lähdeaineistot ja analyysimenetelmät ja luvussa 

viisi paneudun työn tutkimusosioon Elintae-lehden ja Ahjon lukijatutkimusten 

osalta. Luvussa kuusi on vuorossa ay-lehtien päätoimittajien haastattelujen 

analyysi ja niiden johtopäätökset ammattiliittolehtien tulevaisuuden näkymistä. 

Luvussa kuusi tuon esille myös päätoimittajien arvioita lukijatutkimusten 

luotettavuudesta ja merkityksestä lehdenteossa. Luvussa seitsemän on 

yhteenvedon aika.   
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2. AMMATTILIITTOLEHDET AIKAKAUSLEHTIKENTÄLLÄ 
 

Tässä luvussa paikannan ammattiliittolehdet osaksi suomalaisen 

aikakauslehdistön kirjoa ja esittelen aikakauslehden välineenä, joka rakentaa ja 

ylläpitää yhteisöjä. Tuon esille aikakauslehtien historiaa ja kehittymistä sekä 

aseman nykypäivän joukkoviestinnän markkinoilla niiltä osin, kun ne 

taustoistavat ammattiliittolehtien roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Luvussa 

käsitellen myös suomalaisten lehtien lukemista sähköistyvässä mediakentässä, 

mediasukupolvien käsitettä ja niiden välisiä eroja ja kartoitan digitaalisen 

median käyttöastetta eri ikäryhmissä tilastotietojen pohjalta. Lopuksi esitellen 

aikakauslehtitutkimuksessa käytetyn konseptin käsitteen, jonka avulla on 

mahdollista hahmottaa ammattiliitolehden ja sen lukijoiden välisen suhteen 

rakentumista.  

 
 
 
2.1 Aikakauslehdet yhteiskunnan moninaisuuden peilinä 
 

Suomea on luonnehdittu yhdistysten, liittojen ja järjestöjen luvatuksi maaksi. 

Ihmiset ovat jo vuosisatoja luoneet verkostoja samojen mielenkiintojen, kuten 

koulutuksen, ammattialan, harrastuksen tai elämäntavan ympärille. Näin on 

tehty jo kauan ennen verkkomaailmaa tai sosiaalista mediaa. Erilaiset 

aikakauslehdet ovat pyrkineet tyydyttämään kansalaisryhmien yhdessäolon ja 

toiminnan tarpeita välineen alkuajoista lähtien. Aikakauslehdillä on ollut tärkeä 

rooli lukijoiden identiteetin muodostajana ja yhteisöjen luojana, koska niiden 

toimituksissa on pyritty vastaamaan lukijoiden odotuksiin, tarpeisiin, toiveisiin, 

pelkoihin sekä innostukseen (Töyry 2009, 129). Amerikkalaisen tutkijan David 

Abrahamsonin mukaan aikakauslehdillä on sanomalehdistä, televisiosta tai 

internetistä poiketen mahdollisuus toimia vahvana kulttuurin rakentajana ja 



	

	
10	

sosiaalisten muutosten katalysaattorina (Abrahamson 2007, 667. Ks. myös 

Töyry 2009, 130).  

 

Aikakauslehti on sisällöllisesti, välineen muodon ja ilmaisutavan vuoksi 

mielletty usein eräänlaiseksi uuden ajan airueeksi. Monet ilmiöt, kuten 

aineistojen ja yleisöjen pirstoutuminen sekä alan kansainvälistyminen ovat 

olleet olleet aikakauslehdistössä jo pitkään havaittavissa, mutta tekevät vasta 

nyt tuloaan sähköiseen viestintään. (Kivikiuru 2012, 102.) Aikakauslehden 

varhaisimpana lajityyppinä on pidetty tieteellisiä lehtiä. Ne alkoivat kehittyä 

tiedeyhteisöjen keskustelu- ja tiedonvälityskanaviksi tieteen itsenäistyttyä 

uskonnosta ja kehittyessään omaksi instituutiokseen (Töyry 2005, 73). 

Yhteiskunnan eriytymisprosessi 1600-luvulta eteenpäin johti aikakauslehtien 

lajityyppien monipuolistumiseen. Lehdistö politisoitui ja uudet ammatit, 

aatteelliset ryhmät sekä harrastuspiirit synnyttivät ympärilleen uusia lehtiä. 

(Kariniemi 2010, 69.) 

 

Siinä missä aikakauslehti kehittyi oppineiden julkaisuina, muodostui 

sanomalehtien eliitti ensisijaisesti kauppiaista ja teollisuuden harjoittajista.  

Varhaisvaiheesta aina 1800-luvulle saakka raja sanoma- ja aikakauslehdistön 

välillä oli kuitenkin häilyvä ja lehtityyppien erottelu oli sisällöllisesti 

perusteetonta. Lähes kaikki ajan lehdet olivat enemmän tai vähemmän 

aikakauslehtiä (mt., 69). Liikenneyhteyksien ja tekniikan kehityksen myötä 

1900-luvun kuluessa sanomalehdet alkoivat sitoutua aikaan ja kuvitusta 

sisältävät aikakauslehdet alkoivat rikastuttaa ihmisten lisääntynyttä vapaa-aikaa, 

johon teollisen vallankumouksen tuoma elämänmuutos tarjosi 

mahdollisuuden. Viihteellinen yleisöaikakauslehdistö syntyi vuosisadan 

alkupuolella ja kuvalehden ympärille kehittyi erityyppisiä aikakauslehtiä, jotka 
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keskittyivät muotiin, matkailuun, kirjallisuuteen ja ajankohtaistapahtumiin. 

(Kivikiuru 2012, 101: 1996, 53–54.)  

 

Suomessa aikakauslehti miellettiin sanomalehdestä erilliseksi julkaisumuodoksi 

vasta 1880-luvulla. Poliittinen ilmapiiri ja yhteiskunnallinen toiminta 

vapautuivat Aleksanteri II (1851–1881) valtaannousun myötä. Taloudelliset 

olot paranivat ja poliittinen toiminta puolueineen käynnistyi. Kansallinen 

herääminen 1860- ja 70-luvuilla toi Euroopassa vuosisadan alussa nähdyn 

kansalaistoiminnan aallon Suomeen. Maahamme syntyi voimistelu- ja 

urheiluliikkeitä, nuorisoseuroja ja samoihin aikoihin perustettiin ensimmäiset 

säätyläisten ja työnantajien työväen sivistysyhdistykset. Ensimmäinen 

työnväenyhdistys perustetiin Suomessa vuonna 1884 ja yhdistystoiminnan 

vilkastuminen alkoi näkyä aikakauslehdistössä maatalouslehtien ja muiden 

ammattilehtien merkityksen kasvuna. (Kariniemi 2010, 72.) 

 

Ensimmäinen varsinainen ammattiyhdistyslehti oli kirjapainotyöläisille 

suunnattu, Suomen Kirjaltajain Gutenberg ja se alkoi ilmestyä vuonna 1893 

(Lilja 2000, 39). Pian perässä seurasivat muun muassa maalarit, räätälit, 

puusepät, muurarit ja suutarit ja myös palveluammattilaiset alkoivat julkaista 

omia lehtiänsä. Lehden tekotavat muuttuivat ja ylhäältä alaspäin valistus- ja 

opetusmielessä toimitettu sisältö korvautui nyt erilaisten ryhmien omien 

etujen, aatteiden tai harrastusten ajamisena (Kivikuru 1996, 57). 

Aikakauslehdistön kaupallistuminen alkoi näkyä maassamme vasta 1950-

luvulta ja se johti levikkien räjähdysmäiseen kasvuun. (Kariniemi 2010, 74). 

Poliittinen radikalismi kanavoitui 60- ja 70-luvuilla yhdistysaktivismiksi ja 

aikakauslehtikentällä eli tuohon aikaan vahvasti juuri järjestöjen kustantamat 

lehdet. Työntekijät ja toimihenkilöt järjestyivät entistä aktiivisemmin sekä 



	

	
12	

SAK:n että muiden keskusjärjestön riveihin, mikä sai myös työantajat 

järjestäytymään. (mt., 74; Kivikuru 1996, 57.) 

 

 

2.2 Ammatti- ja järjestölehdet aikakauslehtien ”kivijalka” 
	

Nykypäivänä aikakauslehdistö on rahalla mitaten sanomalehtien ja television 

jälkeen kolmanneksi suurin joukkoviestinnän lohko Suomessa (Sauri 2014, 

65). Aikakauslehtien vuosivolyymi (lehtien jakelumäärät kerrottuna 

ilmestymiskertojen lukumäärällä lisänä irtonumerot) oli vuonna 2014 yhteensä 

233,9 miljoonaa kappaletta (Aikakausmedia 2015). Aikakauslehtien kirjo on 

valtava ja lehtiä voidaan ryhmitellä ja luokitella erilaisin kriteerein esimerkiksi 

harrastelehdiksi, järjestö- ja mielipidelehdiksi, naisten- ja miestenlehdiksi. 

Genremäärittelyjen lähtökohtana voi olla lukijoiden puhuttelu 

ammattikuntansa jäsenininä, jonkun lajin tai asian harrastajina ja kuluttajina tai 

lähtökohdaksi voidaan ottaa lehtien sisältö, tekstilajit, ulkoasu ja materiaaliset 

ominaisuudet kuten talouden perusta. Lehtinimityksiä voidaan johtaa myös 

yhdistelemällä eri genrejä, kuten naisten talouslehti tai ilmaisjakelulehti 

matkailijoille. (Töyry 2009, 130–131.) 

 

Ammattiliittolehti on tavallaan ammatti- ja järjestölehden yhdistelmä. Se on 

suunnattu ammattikuntansa jäsenille ja on tärkeä osa yhteisönsä eli 

ammattiyhdistyksen4 viestintää ja tiedotusta. Aikakausilehtikentällä, alan 

tutkimuskirjallisuudessa ja tilastoissa ammattiliittolehdet myös kuuluvat 

																																																													
4	Ammattiliitto	ja	ammattiyhdistys	sekä	ammattijärjestö	ovat	sama	asia.	Suomen	
perussanakirja	tarjoaa	yhdistys	ja	järjestö	termeille	hyvin	samankaltaiset	määritelmät:	
yhdistys	on	”useiden	henkilöiden	pysyväksi	tarkoitettu	yhteenliittymä	yhteisten	
tarkoitusperien	toteuttamista	varten”	ja	järjestö	on	”henkilöiden	tai	yhteisöjen	
määrätarkoitusta	varten	perustama	yhteenliittymä,	organisaatio”.		
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ammatti- ja järjestölehtien ryhmään, joka on yksi aikakauslehtien neljästä 

pääluokasta. Lueteltuna pääluokat ovat Saurin (2014, 65) mukaan: 

 

1) Yleisölehdet, jonka alaryhmiä ovat esimerkiksi yleisaikakaus- ja 
perhelehdet, erikois- ja harrastelehdet; 
2) Ammatti- ja järjestölehdet, jotka jaetaan aihealan mukaan useisiin 
alaryhmiin;  
3) Mielipidelehdet, joiden alaryhmiä ovat yhteiskunta ja politiikka, 
kulttuuri, uskonto sekä muut aatteelliset lehdet;  
4) Asiakas- ja yrityslehdet.  

 

Vuosivolyymiltään ja myös nimekemäärällä mitattuna ammatti- ja järjestölehtiä 

on Suomessa runsaasti, joidenkin arvioiden mukaan reilu puolet kaikista 

aikakauslehdistä ja lehtien yhteislevikki yltäisi yli neljään miljoonaan 

(Kariniemi 2010, 79). Viimeisimmän saatavilla olevan tiedon mukaan 

lehtiryhmäkohtaiset vuosivolyymit (lehtien jakelumäärät kerrottuna 

ilmestymiskertojen lukumäärällä lisänä irtonumerot)  jakaantuivat vuonna 

20075 seuraavasti: 

 

1. Yleisölehdet (38 %) 
2. Ammatti- ja järjestölehdet (46 %) 
3. Asiakas- ja yrityslehdet (14 %) 
4. Mielipidelehdet (2%) 

 

Vuonna 2006 lähes joka toinen Itellan kuljettamista aikakauslehdistä oli 

kappalemäärällä mitattuna ammatti- ja järjestölehtiä ja nimekemäärissä samana 

vuonna Itellan jakamista 2496 aikakauslehdestä 1880 oli ammatti- ja 

järjestölehtiä (Kariniemi 2010, 78).   

 

																																																													
5	EU:n	uuden	postidirektiivin	ja	kilpailutilanteen	muutosten	vuoksi	lehtijakelua	
hallitseva	Suomen	Posti	Oyj	(entinen	Itella	Oyj)	ei	ole	enää	vuodesta	2008	julkistanut	
lehtiryhmäkohtaisia	tietoja	jakelumääristä.		
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Lehtien vuosittaiset luku- ja lukijamäärät ovat monien aikakauslehtien kohdalla 

summittaisia, koska levikin tarkistaa aikakauslehdistä vain se ryhmä, jolle 

mainonta on tärkeä tulonlähde. Esimerkiksi ammatti- ja järjestölehdistä vain 

harva tarkistuttaa levikkinsä. (Kivikuru 2012, 104). Niitä julkaisevat Suomessa 

yksittäiset yhdistykset, liitot, järjestöt, liikkeet ja seurat (Kariniemi 2010, 78) ja 

julkaisijakunnan moninaisuudesta johtuen kenttä on hyvin hajallaan ja 

jakaantuu aihealueittain useisiin alaryhmiin (Kivikiuru 105). Ammatti- ja 

järjestölehtien levikit, sisältö, muoto ja journalistinen taso vaihtelevat, mutta 

yhteistä kaikille ammatti- ja järjestölehdille on voittoa tavoittelematon 

julkaiseminen. Kaupallisuuden sijasta lehdet panostavat jäsenistön 

keskinäiseen yhteydenpitoon ja järjestön edustaman asian välittämiseen 

ulkopuolisille yleisölle. Taloudellisesti lehdet ovat riippuvaisia taustayhteisönsä 

tuesta. (Kariniemi 2010, 79.)  

 

Ammatti- ja järjestölehdet on suunnattu tarkalle ja kapealle lukijakunnalle, 

jonka muodostavat hajallaan olevat yksilöt, joilla on samoja kiinnostuksen 

kohteita (Kivikiuru ja Sassi 1994, 71). Järjestölehtien roolia julkisuudessa ja 

julkisuutena tutkineen Olli Kariniemen (2010) mukaan järjestölehdet kertovat 

”meistä ja muista”. Ne tarjoavat jäsenilleen tilan rakentaa yhteisöään ja luovat 

erilaisten juttutyyppien pohjalta kertomuksia toimijoista, toiminnan sisällöistä 

sekä tavoitteista. Lehden sisältöjä rakennetaan sellaisten kysymysten pohjalta 

kuin keitä me olemme (toimita-ajatus), mitä me teemme (missio), miksi haluamme 

tulla (visio) ja miten sen saavutamme (strategia). Lehtien näkökulma voi järjestön 

luonteesta riippuen olla paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen ja 

kansainvälinen. (Kariniemi 2010, 78–79, viittaus Mykkänen 1998, 30–32.)  

 

Koska ammatti- ja järjestölehdet syntyvät jäsenistönsä yhteisen toiminnan 

tuloksena ja niissä tuotetaan sekä uusinnetaan kulttuurisia symboleja, on Sassi 
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(1990, 85) pitänyt niitä kansalaisten demokraattisena toimintana ja osoituksena 

kansalaisoikeuksien toteutumisesta. Sassi on kutsunut järjestölehtiä myös 

”omaehtoiseksi, riippumattomaksi, suomalaista kulttuuri-identiteettiä 

ylläpitäväksi ja tuottavaksi instituutioksi.” Kaupallista lehdistöä 

riippumattomampi asema tarkoittaa, että ammatti- ja järjestölehdet voivat 

parhaimmillaan tarjota vaihtoehtoja yhdenmukaistumiselle ja toimia 

vähemmän tunnettujen tai muuten valtavirrasta poikkeavien eurooppalaisten 

ajatusten ja kulttuuristen virtausten välittäjinä. (mt., 85; ks. myös Kariniemi 

2010, 79.) Ammattiliittolehtien osalta kyse on oman ammattikulttuurin ja sen 

yhteisöllisyyden ylläpidosta ja vahvistamisesta.  

 

Merja Helle on todennut, että järjestölehti vahvistaa lukijoiden muodostamaa 

sosiaalista yhteisöä. 

 

Esimerkiksi johonkin työntekijäjärjestöön saattaa kuulua 
satojatuhansia jäseniä, eivätkä he kaikki tule koskaan tapaamaan 
toisiaan. Lehden lukijoina he kuitenkin muodostavat kuvitteellisen 
yhteisön, ja lehti täyttää lukijoissa tämän tarpeen. (Tavi 2012)  
 

Töyry on puolestaan korostanut ammatti- ja järjestölehtien vahvaa 

omaleimaisuutta ja kehittymistä omien trendien mukaisesti, koska niitä ei 

johda yhtä vahvasti angloamerikkalainen kulttuuri – eli mitä isot edellä, sitä 

pienet perässä. Hyvät järjestölehdet ovat jäsenilleen tärkeitä ja tulevat 

säilyttämään paikkansa, vaikka lukijat ovat muuttuneet paljon 

digitalisoitumisen ja toisaalta painettujen tuotteiden mahdollisuuksien 

lisääntymisen myötä. Painettu lehti on pitänyt pintansa, koska sähköisessä 

mediassa ei samalla tavoin voida rakentaa yleisöjä. “Painettu lehti on 

konkreettinen tavara, joka kolahtaa postiluukusta tai ilmestyy työpöydälle”, 

Töyry toteaa. (Parikka 2010) 
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2.3 Lehtien lukeminen, digitaalisuus ja mediasukupolvet 
	

 
Suomalaisten lukemisympäristö on muutoksessa, jollaista se ei ole 
nähnyt sataan vuoteen. Edes television leviäminen suomalaisiin 
kotitalouksiin ei vaikuttanut ihmisten lukemistottumuksiin samassa 
määrin kuin internetin leviäminen 2000-luvulla. (Herkman ja 
Vainikka 2012, 13).  
 

Joukkoviestinnän kentällä sähköisten viestimien yleistyminen ensin 

tietokoneiden ja sitten internetin sekä erilaisten mobiililaitteiden sovellusten 

läpimurtona alkoi 1980-luvulta. Viestinnän ja journalismin tutkimuksessa 

puhutaan median murroksesta – myös journalismin kriisistä, ja tarkoitetaan 

juuri tätä kehityskaarta: internetin mukanaan tuomia haasteita, joiden on nähty 

edelleen kiihtyneen 2000-luvun kuluessa. (Väliverronen 2009, 7.) Verkon 

ilmainen sisältö ja ladattavat aineistot on nähty ammattimaisen journalismin 

kilpailijana ja ne ovat haastaneet mediatalot kehittelemään uusia 

ansaintalogiikoita. Mediakilpailun kiristyminen, yleisöjen pirstoutuminen sekä 

tekniikan nopea kehitys näkyvät toimittajien työssä ja tuloksissa. Raja 

toimitusosaston ja markkinointiosaston välillä on muuttunut häilyväksi ja 

kilpailu yleisöistä pakottaa toimitukset selvittämään yhä tarkemmin lukijoiden, 

kuulijoiden ja katselijoiden toiveita. (mt., 7.) 

 

Median kulutuksen muutosten myötä yksittäisillä kuluttajilla on nykyään yhä 

enemmän valtaa päättää siitä, mitä, missä ja milloin he lukevat ja kuluttavat 

mediatuotteita (Hakola & Hiila 2013, 26). Monissa maissa digitalisaatio on 

johtanut painettujen lehtien selvään vähenemiseen ja niiden levikkien 

laskemiseen. Suomalainen lehdistö näyttäisi selvinneen verraten hyvin 

esimerkiksi Yhdysvaltoihin nähden mediamaailman murroksesta (Herkman ja 
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Vainikka 2012, 10). Yksi syy tähän on suomalaisten lehtien levikkimyynti eli 

lehdet ovat perustaneet toimintansa tilausmyyntiin pelkän 

irtonumeronmyynnin ja mainonnan sijasta. Suomi on harvinaisuus Euroopan 

maista myös lehtien kotikannon osalta ja tilaustuottojen osuus ylittää 

ylivoimaisesti irtonumeromyynnin tuotot. Vuonna 2015 painetuista 

aikakauslehdistä 94 prosenttia jaettiin Suomessa kotiin tai työpaikalle ja loput 

kuusi prosenttia ostettiin irtonumerona (Aikakauslehtifaktat 2015). 

 

Suomalaisten painotuotteiden nimikemäärät kasvoivat järjestelmällisesti 1900-

luvun loppuun saakka ja aikakauslehdissä nimike- ja lukijamäärien kasvu 90-

luvun lopulla oli yllättävän suurta aina 2000-luvun alkupuolelle saakka 

(Herkman & Vainikka 2012, 14). Myös lehtien lukeminen jatkoi kasvuaan aina 

viime vuosituhannen loppuun saakka, jonka jälkeen sanomalehtien levikit ja 

lukijamäärät ovat olleet jatkuvassa laskussa, tosin hitaassa sellaisessa. 

Sanomalehtien yhteislevikki on laskenut 2000-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä 16 prosenttia ja aikakauslehtien vastaavasti yhdeksän 

prosenttia. Samalla verkkoversioiden lukeminen on lisääntynyt ja painettujen 

lehtien lukijakato on näkynyt erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, jotka 

suosivat verkkoympäristöä. (mt., 14–16.) 

 

Aikakauslehtien markkinoista käydään kovaa kilpailua ja monet 

yleisaikakauslehdet ovat olleet menettäjiä, kun taas harraste- ja erikoislehdet 

ovat vahvistaneet asemiaan. Vilkas järjestötoiminta 2000-luvun Suomessa on 

nähty yhtenä tärkeänä tekijänä painetun lehden suosion säilymiseen 

maassamme. (Kariniemi 2010, 2010.) Myös uusimmat ammatti- ja 

järjestölehtien lukijatutkimukset6 osoittavat, että lukijoiden suhde omaan 
																																																													
6	Aikakausmedian	toimittamaan	ADAM-raporttiin	2014	on	koottu	yhteenveto	26	
erilaisesta	ammatti-	ja	järjestölehden	lukijatutkimuksista	ja	siitä	löytyy	kaikkiaan	5	500	
lukijan	mielipide	heidän	omasta	ammatti-	tai	järjestölehdestä.	Lehtikohtaiset	
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ammatti- ja järjestölehteen on usein pitkäaikainen ja intensiivinen. Lähes 60 

prosenttia oli lukenut oman liittonsa tai järjestönsä lehteä yli viisi vuotta ja 

vastaajista yli 90 prosenttia kertoi lukevansa lehden jokaisen numeron. 

Yhdeksän kymmenestä ammatti- tai järjestölehden lukijasta suosi painettua 

lehteä tietolähteenä ja vastaajista vain 10 prosenttia haluaisi vaihtaa lehden 

sähköiseen. Kolmannes haluaisi lisäksi täydentävää tietoa sähköisenä. 

Vastaajista kahdeksan kymmenestä piti omaa ammatti- tai järjestölehteään 

lisäksi melko tai erittäin tärkeänä ja yhdeksän kymmenestä koki, että lehden 

sisällöt houkuttelevat lukemaan ja jutut on toimitettu ammattitaitoisesti. 

(ADAM 2014).   

 

Kansallinen mediatutkimus (KMT syksy 2015/kevät 2016) kertoo painetun 

lehden vahvasta asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikka lehtien 

lukeminen sähköisillä sovelluksilla, tietokoneella, tabletilla ja erityisesti 

matkapuhelimella on yleistynyt viimevuosina (kaavio 1), painetun version 

seuraaminen on edelleen ylivoimaisesti suosituin tapa lehden sisällön 

seuraamisessa ja yli 80 prosenttia lukee painettua versiota viikoittain. 

Seuraavaksi suosituinta lukeminen on tietokoneella (51 prosenttia), mutta 

matkapuhelimella lukevien määrä lähentelee jo tietokoneen lukuja ja myös 

tabletilla lukevien määrä kasvaa hiljalleen. Erityisesti 18–44-vuotiaat 

suomalaiset ovat omaksuneet lehtien sisältöjen seuraamisessa kaikki 

mahdolliset välineet matkapuhelimesta painettuun (Saavalainen 2016).  

 

Aikakauslehtiä lukee painettuna suomalaisista yli 12-vuotiaista jopa 95 

prosenttia ja niin sanottujen diginatiivien eli 12–19-vuotiaiden keskuudessa 

vastaava luku on vain 10 prosenttia matalampi eli 85 prosenttia. 

																																																													
tutkimukset	toteutti	Innolink	Research	Oy	loppuvuodesta	2013	ja	kevään	2014	aikana.	
Pienimmän	lehden	painosmäärä	oli	1700	kappaletta	ja	suurimman	245	000.		
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Aikakauslehtien parissa viihdytään keksimäärin lähes tunti, parhaimmillaan 100 

minuuttia ja nimikkeiden määrässä mitattuna jokainen yli 12-vuotias lukee 

keskimäärin noin kuutta aikakauslehteä painettuna (Aikakauslehtifaktat 2015). 

 

Kaavio 1: Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011–2016  
(Lähde: KMT syksy 2015/kevät 2016) 

 
Aikakauslehtien lukijoiden on havaittu olevan lisäksi muuta väestöä 

innokkaampia netin käyttäjiä (Kariniemi 2010, 76). Käyttö ei ole kuitenkaan 

vähentänyt aikakauslehtien lukemista vaan se on lisääntynyt samaa tahtia netin 

käytön kanssa. Netistä haetaan tietoa kiinnostavista asioista ja niitä täydentävää 

tietoa luetaan aikakauslehdistä, joiden luonteeseen kuuluu mennä syvälle 

asioihin (mt., 76).  Sähköisten välineiden käyttö on jopa lisännyt lehtien 

kokonaistavoitettavuutta eli painetun lehden ja sen digiversion yhdessä 

tavoittaminen henkilöiden määrää (Saavalainen 2016). Myös lukemiseen 

käytetty aika on saattanut kasvaa, kun mukaan lasketaan ruuduilta ja näytöltä 

tapahtuva lukeminen (Herkman & Vainikka 2012, 16). 
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Henkilökohtaiset mobiililaitteet yleistyvät viime vuonna ja keväällä 2015 

tablettitietokone oli käytössä 42 prosentissa talouksista, kun vuotta aiemmin 

osuus oli 32 prosenttia. Älypuhelinta käytti viime vuonna jo 69 prosenttia 

suomalaisista. Laitekannan muutoksen seurauksena yhä useammassa 

taloudessa on käytössä monta internetliittymää ja uusilla laitteilla käytetään 

internetiä yhä tavanomaisemmin myös liikkeellä ollessa. Matkapuhelimella niin 

oli tehnyt 62 prosenttia suomalaisista. Käyttötilastojen mukaan vuonna 2015 

16–89-vuotiaista suomalaisista 87 prosenttia käytti internetiä ja heistä 68 

prosenttia käytti nettiä monta kertaa päivässä. Useita kertoja päivässä nettiä 

käytti alle 50-vuotiaista (tarkalleen 16–44-vuotiaista) noin 90 prosenttia ja 16–

74-vuotiaista 74 prosenttia.7 (Tilastokeskus 2015.) 

 
 

Taulukko 1: Suomalaiset sotien jälkeiset mediasukupolvet (Herkman ja Vainikka 2012, 25.) 

 

 Sanomalehti- 
sukupolvi 

Televisio-
sukupolvi 

Netti- 
sukupolvi 

Diginatiivit 

Syntymäaika 1930–1950-luku 1960–1970-luku 1980-luku ja sen 
jälkeen 

2000-luku ja sen 
jälkeen 

Hallitseva media Sanomalehti Televisio Internet Web 2.0, 
sosiaalinen media 

Mediakulttuurin 
painotus 

Painettu sana Audiovisuaalinen 
kulttuuri 

Multimedia Simultaanimedia 

 

 

Kuluvan 2010-luvun mediamediankäyttötutkimusten perusteella suomalaiset 

voidaan erotella mediasukupolviin, joissa jakolinjoina toimivat 

syntymäajankohta sekä sukupolven lapsuudessa ja nuoruudessa hallinnut 

media (Taulukko 1). Television katseleminen lisääntyy mitä vanhemmasta 

																																																													
7	Tilastojen	mukaan	vuonna	2015	yleisimmin	internetiä	käytettiin	viestintään,	
erityisesti	sähköpostiin,	jota	oli	käyttänyt	81	prosenttia	suomalaisista,	mutta	myös	
asioiden	hoitoon	ja	medioiden	seuraamiseen.	(Tilastokeskus	2015)	
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katsojaryhmästä on kyse ja vastaavasti sanomalehtien lukeminen vähenee 

eniten nuorten keskuudessa. Netin käyttö on aktiivisinta nuorten ja nuorten 

aikuisten keskuudessa ja kaikkein nuoremmilla eli diginatiiveilla viestinten 

eroilla ei ole juuri väliä. (Herkman ja Vainikka 2012, 25.) 

 

Lähempi tarkastelu paljastaa, että mediasukupolvet eivät noudata kuitenkaan 

tarkasti ikäluokkajakoa vaan ne toimivat lähinnä tutkimuksen työkaluna ja 

erilaisten lukemisen ja mediankäytön tapojen sekä mediaympäristöjen 

jäsennyksen apuna (mt., 26). Eri ikäryhmistä löytyy yksilöllisiä eroja. 

Esimerkiksi keski-ikäiset, hyvätuloiset, tekniikasta kiinnostuneet miehet ovat 

usein uuden viestintä- ja tietotekniikan käyttäjien edelläkävijäjoukkoa. 

Toisaalta suomalaiset nuoret arvostavat tutkimusten mukaan perinteistä 

uutisjournalismia ja luottavat siihen tiedonvälitysmuotona, vaikka seuraisivat 

sitä myös muiden kuin niin sanottujen perinteisten medioiden kautta 

(Herkman ja Vainikka 2012, 24; Matikainen 2011a, 24–25 mukaan). Netin 

käyttö on taas yleistynyt ja kasvanut myös vanhempien ikäluokkien 

keskuudessa (Tilastokeskus 2015). 

 

Suurin erottava tekijä nettisukupolven ja vanhempien ikäluokkien välillä on 

tänä päivänä sosiaalisen median käyttöaste ja median käyttöfunktiot ylipäänsä. 

Vuonna 2015 yhteisöpalveluja oli viimeisen kolmen kuukauden aikana 

seurannut 16–89-vuotiaista 55 prosenttia ja ikäryhmässä 16–24 viimeisen 

kolmen kuukauden aikana yhteisöpalveluja oli seurannut lähes kaikki eli 96 

prosenttia (Tilastokeskus 2015). Nykynuorten mediankäyttöä leimaa 

vanhempia enemmän kommunikaatio ja yhdessäolo kuin uutisten seuraaminen 

tai tiedon etsiminen. Sitä on vaikea kiinnittää yhteen viestintävälineeseen – 

edes internettiin ja sitä luonnehtii useiden mediavälineiden samanaikaisuus eli 

simultaanikäyttö. (Herkman ja Vainikka 2012, 24–25: Matikainen 2011b, 26.) 
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2.4 Medioihin sitoutuminen ja konseptin käsite 

 

Aikakauslehtien on todettu herättävän lukijoissa positiivisia 
kokemuksia, kun lehti vastaa lukijan sille antamaan tehtävään, kun 
sisältö on yhteydessä lukijan elämään ja kun lukija jakaa lehden 
arvomaailman (Tammi 2016, 202). 

 

Edellä esitetyn pohjalta on helppo ymmärtää, miksi medioihin sitoutuminen 

linkittyy nykypäivänä yhä vahvemmin ”arjen sosiaalisiin ja yksinäisiin 

käytäntöihin ja toisaalta tärkeisiin nimikkeisiin liitettyihin rutiineihin ja 

rituaaleihin” (Tammi 2016, 202). Tammi (mt.) tutki väitöskirjassaan 

mediankäytön fragmentoitumista ja medioihin sitoutumisen syitä ja tapoja ja 

osoitti, että runsaan mediatarjonnan edessä ihmiset keskittyvät ja varaavat 

aikaa itselle tärkeille nimikkeille. Vaikka henkilökohtaiset mediamaisemat ovat 

jatkuvassa muutoksessa ja mukautuvat ihmisten muuttuviin elämänvaiheisiin 

sekä kiinnostuksen kohteisiin, mediarutiinit ovat vahvoja. Tärkeistä 

medianimikkeistä pidetään kiinni, vaikka mediamaisema täydentyisi koko ajan 

ja vähemmän tärkeät nimikkeet korvautuvat uusilla. (Tammi 2016 202–204).  

 

Se, mikä tekee toisista medianimikkeistä toisia tärkeämpiä ja saa lukijan 

tarttumaan juuri tiettyyn lehteen tai tilamaan sekä lukemaan sitä vuosikausia, 

on kiinnostanut toimituksia ja mediataloja. Vastauksia kysymyksiin on haettu 

erilaisilla lukijatutkimuksilla ja kyselyillä, joiden tavoitteena on perinteisesti 

ollut tiedonkeruu toimituksellisen kehittelyn tai markkinoinnin suunnittelun 

tarpeisiin. Kyselyiden avulla on pyritty tekemään lukijoille kiinnostavampia 

juttuja – mikä taas kaupallisella puolella on edellytys parantaa lehtien levikkejä. 

Lehtien lukijatutkimuksissa kiinnostuksen kohteena ovat yleensä lukijoiden 

tunnuspiirteet (profiili) ja heidän lukutottumuksensa (välinekäyttö) sekä 
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lukijoiden mielipiteet. (Kariniemi 2010, 114.) Myös aikakauslehtiä koskevasta 

tutkimuksesta valtaosa on lehtien markkinoinnin ja ilmoitusmyynnin tarpeisiin 

tehtyä ja näin ollen vain harvoin julkista tutkimusmateriaalia (Töyry 2009, 

131).  

 

Teoksessa Kelluva kiinnostavuus (Heikkilä et al. 2012) paneudutaan journalismin 

kiinnostavuuteen median käyttäjien näkökulmasta. Tekijät toteavat, että 

median kiristyvässä kilpailussa kiinnostavuudesta on alkanut tulla yhä 

tärkeämpi lisäarvo ja enää ei riitä, että journalismi on ajankohtaista, 

asiapohjaista ja tärkeää. Sen tulisi olla myös kiinnostavaa, jotta se pystyy 

tarjoamaan asiakkaille heidän odottamaansa lisäarvoa. Tavat ymmärtää 

kiinnostava journalismi ovat kiinnittyneet perinteisesti juuri taloudellisiin 

mittareihin, kuten lukija- ja käyttäjämäärän maksimointiin, jolloin 

lukijatutkimusten päämääräksi on riittänyt pelkistys yleisöistä mallilukijoineen. 

Lehti- sekä mediatalojen ja myös journalistien suhdetta yleisöihin on 

leimannut tietty etäisyys ja yleisökäsitysten yksinkertaistaminen. (mt., 31.)  

 

Koska lisäarvo eli kiinnostavuus ei ole kuitenkaan pelkkä tekstin ominaisuus 

vaan syntyy mainitun teoksen tekijöiden mielestä ennen kaikkea vastaanotossa 

eli sosiaalisissa verkostoissa, pitäisi ne ottaa toimituksissa yleisötutkimuksen 

alustoiksi. Kiinnostavaa journalismia tehdäkseen toimitusten (mediatalojen) 

tulisi muuttua yleisön pelkistämisen sijasta enemmän yleisöjen kaltaiseksi. 

 

Kiinnostavuus riippuu siitä, kuinka hyvin tai huonosti journalismin 
esitykset tavoittavat ihmisten keskinäisten keskustelujen aiheet ja 
kuinka se onnistuu olemaan ihmisille hyödyksi näiden aiheiden 
käsittelemisessä (Heikkilä et ala 2012, 271). 

 

Huomioit ovat kiinnostavia ammattiliittolehtien näkökulmasta, jonka tekijät 

työskentelevät usein myös muissa tehtävissä järjestössä ja oletettavasti tuntevat 
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jo lähtökohtaisesti lehtien lukijat eli jäsenistön keskimääräisesti muita 

toimituksia paremmin. Ammattiliittolehtien tavoitteeksi on usein asetettu 

keskustelun herättäminen työpaikoilla, ruokatunneilla ja kahvihuoneissa ja 

lehden tekijät tuntevat onnistuneensa, jos lehden artikkelit herättävät lukijoissa 

mielipiteitä ja ajatuksia (vrt. Törmänen-Petman 2015). 

 

Aikakauslehdissä on pyritty perinteisesti tehokkaaseen yhteydenpitoon 

vastaanottajien kanssa. Tästä syystä useimmat aikakauslehdet ovat karttaneet 

uutisjournalismille tyypillistä etäännyttämistä ja suosivat läheistä journalismia 

eli lukijalähtöisyyttä. Lukijoiden on havaittu sitoutuvan vahvemmin medioihin, 

jonka ne kokevat rakentavan identiteettiään ja sosiaalisuuttaan. (Töyry 2009, 

133; Dayan 1998, 103 mukaan). Aikakauslehtien tilausten korostunut 

yksityisyys ja rituaalisten lukijasuhteiden vähäisyys ovat kaventaneet niiden 

mahdollisuuksia toimia tekijälähtöisesti ja sen vuoksi esimerkiksi valistamiseen 

pyrkivät tavoitteet synnyttävät vain harvoin riittävästi lukijasuhteita, jotta 

lehden toimittaminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Pelkkä velvollisuuden 

tunne tärkeitä aiheita kohtaan ei riitä. Aikakauslehtiä luetaan, jos ne 

vangitsevat lukijan kiinnostuksen. (Töyry 2009, 133.)  

 

Aikakauslehtien kohdalla rituaalista käyttöä on pidetty vähäisempänä 

verrattuna esimerkiksi sanomalehtiin tai television prime time –ohjelmiin, 

joiden seuraaminen perustuu useimmin tapaan tai tottumukseen. Toisaalta 

Töyry viittaa ammatti- ja järjestölehtiin, joita on aikakauslehtinimekkeistä yli 

puolet ja joiden tilaus perustuu jäsenyyteen, joten aikakauslehtien 

lukutottumukset saattavat perustua myös tavanmukaisuuteen eli olla rituaalisia 

(Töyry 2009, 133). Ammatti- ja järjestölehdissä kulut ja hyödyt sekoittuvat 

tekijöiden ja lukijoiden osalta järjestön muihin toimiin ja kuluihin (mt., 134). 

Lehdet ovat osoitus siitä, että vaikka aikakauslehdissä lukijalähtöisyys ja 
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kaupallisuus liitetään usein yhteen, niiden kausaalisuhteet ovat todellisuudessa 

paljon monimutkaisempia. Töyry viittaa Napolin kaksivaiheiseen 

mediatalouden malliin, jossa ensisijainen tehtävä on sitouttaa lukijat, jonka 

jälkeen lukijasuhteita voidaan myydä ilmoittajille. Lukijasuhteen kannalta 

tärkeintä ovat siis journalistiset sisällöt ja niiden laatu. (mt. 133) 

 

Yksi tapa lähestyä aikakauslehtiä ja niiden journalismia ja sen kykyä puhutella 

lukijoita, on tutkia niitä juuri yksittäisten lehtien näkökulmasta, jolloin 

journalistisen työn, sen kehittämisen tai tutkimuksen kohteena on yleensä 

lehden konsepti (Töyry 2009, 136). Konseptin käsite auttaa näkemään lehdet 

kokonaisuutena, monitasoisena tuotteena, jonka eri osa-alueita on mahdollista 

kehittää niiden vahvuudet ja heikkoudet tunnistamalla. Konseptin kautta on 

mahdollista hahmottaa myös ammattiliittolehtien ja lukijoiden välisen suhteen 

rakentumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Myös tässä työssä ammattiliittolehti 

määritellään kokonaisuudeksi (konseptiksi), jossa vaikuttaa kolme eri tasoa, 

jotka ovat (vrt. Kariniemi 2010, 90: Töyry 2005 mukaan): 

 

1. taso: Lehden tuotantoon liittyvät toiminnalliset osat kuten 
sisällön aihepiirit, graafinen ilme ja muu materiaalinen muoto, 
lehden jakeluun ja tilausmaksuihin sekä ilmoitusten ja muun sisällön 
väliseen suhteeseen liittyvät asiat. 
 
2. taso: Lehden sisällön ja sen eri toiminallisten osion muodostama 
kokonaisuus sekä lehden lukijalle tarjoaman paikka, joka kertoo 
lehden tavoitteiden ja arvojen pohjalta syntyneestä asenteesta 
lehden lukijoita kohtaan.  
 
3. taso: Tavoitteet ja arvot, joihin lehden julkaiseminen perustuu ja 
joita konseptin avulla yritetään toteuttaa. 
 

 

Mediatuotannossa lehtikonsepti luo lehden sisällölle siis tietynlaisia ehtoja, 

jotka on päätetty jo ennen tekstin tuotantoa. Konseptin toisessa vaiheessa 
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määritellään lukijan paikka eli kun lukija saa käsissään toisen, kolmannen tai 

useamman numeron samaa lehteä, hän tietää jo odottaa millaista maailmaa 

julkaisu kannattaa. Konseptin kolmas vaihe on mielenkiintoinen lukijasuhteen 

kannalta, koska se luo viimekädessä puitteet lehden ja sen lukijoiden väliselle 

vuorovaikutukselle. Töyry puhuu ristiriidoista, joiden käsittelyn ympärille 

lehdet rakentavat konseptiaan. Lehden sisältöjen argumentaatiossa lehdet 

pyrkivät tuottamaan ratkaisun johonkin lukijan näkökulmasta ajankohtaiseen 

ristiriitaan. Riippuen siitä, miten osuvasti lehden arvot ja ristiriitojen 

ratkaisumalli puhuttelevat lukijoita, he voivat solmia/tai olla solmimatta 

lukijasopimuksen lehden kanssa eli lukea ja tilata sitä säännöllisesti / tai olla 

näin tekemättä. (ks. tarkemmin Töyry 2005, 59–101; Kariniemi 2010, 86–87). 

 

Kestävä lehtikonsepti syntyy, kun lukijoiden todelliset tarpeet on tunnistettu ja 

lehti luodaan tyydyttämään niitä (mt., 133). Ehto koskee yhtä lailla sekä 

kaupallisia että ei-kaupallisia lehtiä, myös ammattiliittolehtiä. Jos lukija kokee 

lehden arvomaailman vääräksi tai epäkiinnostavaksi, lukijasopimusta ei synny. 

Lukijan ei tarvitse hyväksyä lehden kaikkia osia, mutta riittävän suuri osa 

niistä, jotta sopimus syntyy (Töyry 2005, 96). Lukijoiden näkökulmasta kyse 

on eräänlaisesta konseptin ”julistuksesta”, kaksivaiheisesta prosessista, jossa 

heräte eli perusidea välitetään lukijalle ulkoisin keinoin, visuaalisesti kannen, 

taiton ja kuvavalintojen kautta. Konseptiin kiinnittyminen eli vahvistuksen 

hakeminen herätteelle on monimutkaisempi ja pidempi tekstuaalinen prosessi, 

joka tapahtuu aihevalintojen sekä sisältöpainotusten kautta. Hyvä konsepti luo 

sellaisen sisältöjoukon, sanomien välitystavan ja valikoiman ilmaisumuotoja, 

joiden yhdistelmä väräyttää tavoiteltuna ajankohtana tavoiteltuja vastaanottajia. 

(Kariniemi 2010, 85; viittaus Kivikiuru 1996, 51).  
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3. AMMATTILIITTOLEHTI OSANA 
TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN VIESTINTÄÄ 
 

Edellä ammattiliitolehdet on paikannettu aikakauslehtikentälle ja niitä on 

tarkasteltu osana aikakauslehtien ja journalismin tutkimusta. Tässä luvussa 

paneudutaan ammattiliittolehtien rooliin osana ammattiyhdistysliikkeen 

viestintää ja SAK:laista ay-kenttää ja sen muotoutumista. Ammattiliittojen 

haasteet viestinnän osalta liittyvät tänä päivänä muun median ja 

organisaatioiden tavoin mediakentän digitalisoitumiseen ja uuden teknologian 

mukana tuomiin muutoksiin jäsenistön mediakäyttäytymisessä. Haaste on 

löytää yhteinen kieli työelämään siirtyvien, uusien sukupolvien kanssa suurten 

ikäryhmien eläköityessä. Luvussa pohditaan verkkoviestinnän mahdollisuuksia 

ammattiyhdistyksen näkökulmasta ja viitataan SAK:n jäsentutkimukseen 2015 

erityisesti liittolehtien ja myös jäsenten mediakäytön osalta.  

 
 
 
3.1 Ammattiliittolehti – tukitoimi edunvalvonnalle  
 

Ammattiyhdistysliikkeen tarkoitus on jäsenten edunvalvonta ja sen vallan 

ydintä ovat Suomessa korkea järjestäytymisaste sekä suuri joukkovoima.  

Ammattiliittolehtien ensisijainen tehtävä osana ay-liikkeen viestintää on olla 

tukitoimi edunvalvonnalle. (Lilja 2000, 7.) Ammattiliittolehti edustaa 

yhteisöään ja sen odotetaan vastaavan yhteisön todellisiin tarpeisiin ja 

vahvistavan järjestön sekä jäsenistön välistä sidosta. Näin ollen tekijöiden tulisi 

tuntea sekä yhteisö että lukijat läpikotaisin eli toimia lukijalähtöisesti ja 

ammattiliittolehdillä tulisi olla mietitty paikka koko yhteisön 

viestintäsuunnitelmassa. (Mykkänen 1998, 13–15.) Esimerkiksi SEL:n 

toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 todetaan, että SEL julkaisee Elintae-

lehteä, joka on liiton tärkein jäsentiedotuksen kanava. 
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Elintae tukee liiton toimintaa, edunvalvontaa, jäsenpalvelua ja 
jäsenhankintaa. Jäsenlehti on tärkeä osa liiton viestintää, sillä se on 
suora yhteys liiton jokaiseen jäseneen ja sitä luetaan myös liiton 
ulkoisissa sidosryhmissä. (selry.fi, luettu 20.10.2016.) 

 

Yksi syy ammattiliittolehtien vähäiseen tutkimukseen ja kiinnostukseen 

yhteisönsä ulkopuolella on niiden tuntemattomuus muille kuin omalle 

lukijakunnalle ja viiteryhmälle. Lehtiä voi vain harvoin ostaa irtonumerona ja 

niitä tilataan vähän yhteisön ulkopuolelle. Ammattiliittolehdet ovat keskenään 

hyvin erilaisia ja kuten tämän työn alussa osoitettiin, niiden levikit vaihtelevat 

suuresti. Lehtien toimituskuntaan kuuluu usein järjestön tai yhteisön omia 

työntekijöitä, viestintäosaston ihmisiä ja lehteä tehdään muiden töiden ohella, 

vaikka nykyään yhä useammin lehden tekemisestä osa, etenkin ulkoasun 

suunnittelu ja taitto, on ulkoistettu järjestön ulkopuolella toimiville 

freelancereille tai asiakaslehtiä toimittaville viestintätoimistoille. (Hänninen 

2014, 10).  

 

Ammattiliittolehtiä on sivuttu lähinnä tutkimuksissa, jotka käsittelevät ay-

liikkeen ja järjestöjen historiaa, jäsenistöä sekä viestintää eri näkökulmista. 

Ammattiyhdistysliikkeen historiaan perehtyneen tutkija Tapio Bergholmin 

mukaan ay-lehtien rooli oli pitkään valistava ja opetuksellinen ja liiton sekä ay-

liikkeen asemaa haluttiin vahvistaa lehden avulla. Jutuissa kerrottiin, mitä ay-

toiminta on ja edistettiin lehden avulla järjestäytymistä. Kamppailu 

työehtosopimusten on aina ollut tärkeä aihe, mutta lehtien sisältö on 

muuttunut rajusti. Alkuaikojen ideologinen kirjoittaminen, valistava ja 

opettava rooli sekä pitkät, nykylukijan näkökulmasta puuduttavat artikkelit 

ovat kadonneet ja ay-lehdet ovat lähentyneet sisällöltään yleisaikakauslehtiä. 

(Pajunen 2008.)  
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Ammattiliittolehtien kehittymistä on hahmotettu myös Jyrki Pietilän 1980-

luvulla luomalla kolmivaiheisella kehityskaarella, jonka Henttonen (1996) 

esitteli Opettaja-lehdessä (vrt. Pajula 2012, 27). Sen mukaan ensimmäisessä 

niin sanotussa myötäorganisaation vaiheessa ammattiliittolehdet oli suunnattu 

lähinnä järjestöjen aktiivijoukoilla. Seuraava tiedottajavaihe kesti 1940-luvulta 

1960- ja 1970-luvun taitteeseen ja lehdissä julkaistiin runsaasti järjestöjen 

julkilausumia ja puhereferaatteja. Journalistinen kausi alkoi 70-luvulta, kun 

järjestölehdissä alettiin esittää asioiden taustoja, haastatteluja, reportaaseja ja 

keskusteluja journalismin tarjoamien keinojen avulla. On esitetty, että 

kehityskaaren rinnalla lehtien sisältöjen painopiste olisi siirtynyt neuvottelu- ja 

sopimisjärjestelmien kehittyessä ammatillisista kysymyksistä 

edunvalvontakysymyksiin.  

 

Lilja painotti gradussaan, että edunvalvonnan suunnasta on käyty ja käydään 

jatkuvaa keskustelua ja jopa kamppailua ay-liikkeen sisällä. Suomen oloissa se 

on osin historiallisista syistä muotoutunut myös sisäiseksi poliittiseksi 

kamppailuksi (Lilja 2000, 47), joka juontaa juurensa ammattiyhdistyslehtien ja 

koko SAK:laisen ay-liikkeen alkuvaiheisiin. Ammattiliittolehtien 

käännekohtana ja eräänlaisena ”syntyräjähdyksenä” on pidetty vuoden 1905 

suurlakkoa, jonka seurauksena työväenliike radikalisoitui ja työväenjärjestöjen 

määrä kasvoi seuraavina vuosina. Lehtien tarjonta monipuolistui, kirjoitustyyli 

kansanomaistui. Luettava teki kauppansa, vaikka ay-lehtien kokonaislevikit 

pysyivät vielä matalina. Vuonna 1928 omaa lehteä julkaisi 13 liittoa ja 

yhteislevikki ylsi 76 300. (mt., 39.) 

 

Itsenäisyyden alkuaikoina maahamme syntyi poliittisesti oikealle sijoittuvia 

yhdistyksiä ja ajan henki suosi sotilaallisia ja uskonnollisia yhdistyksiä. 

Työväen- ja ammattiyhdistykset olivat vaikeuksissa, samoin ay-lehdet, joille 20-
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luvun loppu ja koko 30-luku oli synkkää aikaa (mt., 39). SAK:n edeltäjässä, 

Suomen Ammattijärjestössä sosiaalidemokraattien ja kommunistien 

valtakamppailu päättyi vuonna 1930 jälkimmäisten voittoon, mikä johti 

Suomen tuon ajan oikeistohenkisessä politiikassa koko järjestön 

lakkauttamiseen. Lehdet julistettiin laittomiksi ja ne painuivat maan alle. 

Samana vuonna seitsemän ammattiliittoa kokoontui perustamaan 

sosiaalidemokraattijohtoisen SAK:ta, jonka tavoitteena oli sosialismi. Uuden 

keskusjärjestön äännekannattajaksi tuli edellisenä vuonna perustettu 

Palkkatyöläinen-lehti, jonka levikki ylsi 50 000, vaikka SAK:n jäsenmäärä pysyi 

alhaisena. (SAK.fi aikajana, luettu 18.10.2016).  

 

Sotien jälkeen tilanne muuttui nopeasti ja teollistuminen lisäsi liittojen 

jäsenmääriä. Työntekijät sekä toimihenkilöt järjestäytyivät entistä 

aktiivisemmin SAK:n ja muiden keskusjärjestöjen riveihin.8 Uusia lehtiä 

perustettiin 40-luvun lopulla, muun muassa tässä tutkimuksen kohteena olevat 

Elintae ja Ahjo. Ay-lehdistön kannalta merkittävä uudistus tapahtui 60-luvun 

lopulla, kun ensimmäisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun yhteydessä 

päätettiin, että työnantaja perii palkoista verovähennyskelpoisista 

ammattiyhdistysmaksua. Sen seurauksena ay-liikkeen varallisuus ja taloudelliset 

resurssit paranivat merkittävästi. Henkilöstömäärät ja lehdistö lähtivät 

nopeaan nousuun, levikit kasvoivat ja uusia lehtiä perustettiin. Ajanjaksoa 

vuosina 1973–75 on luonnehdittu SAK:laisen lehdistön suureksi 

muodonmuutokseksi, ”murrokselliseksi yhtenäistymiseksi”. Kaksi kolmesta 

äänenkannattajasta omaksui tabloid-muodon, lehdet kytkettiin yleisesti 

																																																													
8	Suomen	Teknisten	Toimihenkilöjärjestöjen	Keskusliitto	STTK	perustettiin	vuonna	
1946.	Akateemisten	valtuuskunta	AKAVA	perustettiin	vuonna	1950.	
Ammattiyhdistysliikkeen	jäsenmäärän	kasvu	40-luvulla	sai	myös	työnantajat	
järjestäytymään.	(SAK	Aikajana,	SAK.fi	luettu	20.10.2016)	
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jäsenmaksuihin ja niistä kehittyi työelämän ajankohtaislehtiä. (Lilja 2000 41; 

viittaus Reuna 199, 479.) 

 

 
 
3.2 Ammattiliittolehdet ja sähköistyvä viestintäkenttä 
 

Organisaatioissa viestinnän keinovalikoimat pysyivät vuosikymmeniä melko 

samoina ja 1900-luvun alussa ilmestyneillä tiedotteilla ja lehdillä oli suhteellisen 

vankka asema aina vuosituhannen vaihteeseen saakka. 2000-luvun alussa myös 

yhteisöviestintä koki historiansa suurimman muutoksen, kun verkkoviestintää 

ja sen myötä sosiaalista mediaa on alettu täysmittaisesti hyödyntää sekä 

organisaatioiden sisällä että sidosryhmäsuhteissa. Sähköisten 

viestintävälineiden kehittymisen myötä perinteiset viestintäkeinot ovat 

vanhentuneet tai koettu riittämättömäksi sidosryhmäviestinnässä. Käynnissä 

oleva mullistus on nähty yhtä suurena kuin kirjapainotaidon keksiminen 1400-

luvulla.  Lisähaasteita tuo toimintaympäristön monimutkaistuminen ja 

monikulttuurisuuden sekä jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden 

lisääntyminen työyhteisöissä. (Juholin 2013, 41.) Yksisuuntainen viestinnän ja 

markkinoin aika on ohi ja nykypäivän avainsanoja ovat vuorovaikutus sekä 

lisäarvontuottaminen. Viestejä on suunniteltava yleisölähtöisesti ja tehokas 

tiedottaminen on ennen kaikkia ”polveilevaa kommunikointia, jossa kerätään 

aihioita, ideoita ja näkökulmia yleisöä jo kiinnostavista aiheista.” (Hakola & 

Hilla 2012, 7.)   

 

Kehitys heijastuu myös ay-liikkeen toimintaan. Tutkimukset osoittavat, että 

jäsenten sitoutuminen ammattiliittoihinsa on monimuotoistunut ja 

yksilöllistyminen sekä jäsenten omat erityistarpeet nousevat esille 

ammattiyhdistysliikkeen ja jäsenten välisessä suhteessa. (Ala-Matturi 2004, 55).  
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Työelämään tulevat hyvinvoinnin keskellä kasvaneet uudet sukupolvet 

sitoutuvat vanhemmistaan poiketen mieluummin pieniin projekteihin suurten 

yhteiskunnallisten ideologioiden sijaan ja tekevät omat valintansa yhä 

uudelleen.   

 

Ammattiyhdistysliikkeen ei [--] auta jäädä odottamaan, että nuoret 
aikuistuvat ja muuttuvat isiensä ja äitisensä kaltaisiksi, vaan liikkeen 
on ponnisteltava löytääkseen yhteisen kielen ja toimintatavat uusien 
jäsentensä ja vastuunkantajiensa kanssa. (mt., 52) 

 

Aalto-Matturi ositti jo vuonna 2004 julkaistussa tutkimuksessaan, että uuden 

tieto- ja viestintäteknologian tarjoama mahdollisuus vuorovaikutukseen, 

kahdenväliseen ja monenväliseen viestintään tekee verkkoviestinnästä erityisen 

soveltuvan ammattiyhdistysliikkeen kaltaisen kansalaisjärjestön toimintatavaksi 

ja työkaluksi. Sen avulla jäsen voidaan tuoda uudella tavalla keskiöön ja 

osoittaa hänelle arvostusta. 

 

Ammattiliittojen lehdet ovat perinteisesti olleet tähän hyvä foorumi, 
mutta niissä julkaisukynnys jo tilanpuutteen vuoksi on väistämättä 
varsin korkea. Verkossa voidaan vapaammin uutisoida vaikkapa 
jäsenten perhetapahtumia ja saavutuksia tai nostaa esille 
onnistuneita paikallisia hankkeita ja ideoita. (Ala-Matturi 2004, 277.) 

 

Ammattiliittolehtien näkökulmasta Ala-Matturin (mt., 277) mainitsemat 

verkon tarjoamat mahdollisuudet kehittää tiedottamista, tiedon varastointia, 

vuorovaikutusta, demokratiaa ja osallistumista sekä yhteisöllisyyttä ovat 

edelleen ajankohtaisia, vaikka nykyään tiedämme, että verkon avulla jäseniä on 

vaikea aktivoida esimerkiksi erilasiin kyselyihin tai äänestyksiin. 

Parhaimmillaan verkko voi joka tapauksessa lisätä yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja sitoutumista ammattiliittoon tarjoamalla uusia kanavia 

keskusteluun, lisätietojen hankkimiseen, asioiden ja hankkeiden valmisteluun, 
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mielipiteenilmaisuun ja mahdollistamalla vuorovaikutuksen ohi 

järjestöhierarkian.  

 

Niille, joille verkkoviestintä on jo osa arkea, kynnys mielipiteen 
ilmaisemiseen verkossa voi olla paljon matalampi kuin oman 
näkökulman tuominen esiin vaikkapa perinteisessä 
ammattiyhdistyksen kokouksessa. (Aalto-Matturi 2004, 276) 

 

Myös SAK joutui monipuolistamaan mediapolitiikkaansa 80-luvun puolivälissä 

jäsenkunnan mediakäytössä tapahtuneiden muutosten seurauksena. (Lilja 

2000, 114.) SAK:n hallitus hyväksyi 1990 viestintästrategian, jossa ei enää 

sanallakkaan viitattu entisiin tukijalkoihin, kuten työväenlehtiin, yleisradioon 

tai edes omaan lehdistöön. Niiden tilalla puhuttiin joukkotiedotusvälineistä ja 

avauksia pyrittiin tekemään sähköisen media, erityisesti paikallisradion ja 

aluemedian suuntaan. 

 

SAK halusi profiloitua johtavaksi edunvalvontajärjestöksi ja 
edistykselliseksi yhteiskunnalliseksi uudistusliikkeeksi. (---) 
Viestinnän prosessiluonnetta korostettiin, viestinnän todettiin 
olevan osa johtamistoimintaa ja – kuten aiemmissa kannanotoissa ja 
selvityksissä – vaadittiin, että ”SAK:laisen ay-liikkeen tulee suunnata 
viestintäänsä nykyistä enemmän voimavaroja. (Lilja 2000, 82) 

 

Liittolehtien ilmestymiskerrat olivat lisääntyneet nopeasti 80-luvun alkuun 

saakka, mutta luvun puolivälissä tapahtui yllättävä käänne, nopea laskuvaihe. 

Vuonna 1978 Suomessa liittolehtien ilmestymiskertoja oli 594, vuonna 1993 

vastaava luku oli 368 ja käänne on käynnissä edelleen. Ammattiliittolehdet 

ovat pysyneet alemmalla tasolla kuin kertaakaan 60-luvun alun jälkeen, jos 

mittarina on vuositasolla yhteenlaskettu ilmestymismäärä (Lilja 2000, 41). 

Ilmestysmäärien laskuun vaikuttivat monet tekijät, kuten resurssipula 

toimituksissa, lamaan valmistuminen ja toimittajien uupuminen sekä 

lisääntyvät vaatimukset muun tiedotustoiminnan tehostamiseksi. (mt., 45) 
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Yhtenä syynä on nähty myös SAK-laisten liittojen sisäisen kamppailun muutos 

liittojen väliseksi kamppailuksi, mikä olisi vienyt liittolehdiltä yhden tärkeä 

tehtävän. Liittojen välisessä kamppailussa näkyminen mediajulkisuudessa oli 

liittolehtiä tärkeämpää. (mt., 44)  

 

SAK:lainen ay-liike onkin Liljan mukaan omaksunut aktiivisesti uusimman 

teknologian tuomia mahdollisuuksia (mt., 111), mutta oma lehdistö on ollut 

sekä koko SAK:laisen liikkeen että kaikkien liittojen viestintästrategiassa 

keskeinen kulmakivi.  

 

Lehtien julkaiseminen on ollut suurin kuluerä ay-liikkeen 
viestintätoimistoissa [–-]. Kuitenkin lehtien toimittamiseen on 
resursseja suunnattu niukasti. (Lilja 2000, 45–46) 

 

Esimerkiksi suurlehti- ja yhteistyöhankkeet ovat kaatuneet SAK:n ja sen 

jäsenliittojen mahdottomuuteen sopia molempia osapuolia tyydyttävästä 

viestinnän työjaosta. Liitoista nähtynä SAK:n suurlehti olisi merkinnyt 

vaikutusvallan siirtämistä pois omista käsistä tilanteessa, jossa jäsenliitoilla oli 

keskenään yhä vähemmän yhteisiä intressejä (Lilja 2000,113).  

Nykyään lähes kaikki ammattiliittolehdet ovat siirtyneet ammattilaisten 

päätoimittajien ohjaukseen ja vuosituhannen vaihteessa enää kolmessa 

SAK:laisessa lehdessä liiton puheenjohtaja toimi lehden päätoimittajana (mt., 

112). Ammattiliittolehtien toimittajat eivät muodosta kuitenkaan kovin 

yhtenäistä ryhmää ja toimittajien perusasenteissa oli vielä 2000-luvun alussa 

huomattavia eroja. Osa korostaa journalistista vapautta ja siihen kuuluvaa 

normaalia kritiikkiä sekä keskusteluvapautta ja toinen osa asennoitui 

”järjestöpoliittisesti” ajaen ensisijaisesti oman ryhmän tai liiton etuja. (mt., 

112.) Puoluepoliittisen kilpailun vähentyminen on luonut kuitenkin tilaa 

journalistisille ammattikäytännöille, vaikkei se Liljan mukaan ole kokonaan 



	

	
35	

kadonnut ja vaihtelee suuresti liittojen välillä (mt., 112.). Kun poliittinen 

taistelu oli kiivasta, myös liiton lehteä vartioitiin Liljan mukaan tarkasti ja 

valvottiin esimerkiksi sitä, keitä haastateltiin ja ketkä saivat kuvansa lehteen. 

Valvonta kärjistyi aina liittovaalien alla.  

 

Vielä 80- ja 90-luvuilla SAK:laisissa liitoissa oli kovaa poliittista 
taistoa akselilla demarit – kommunistit / kansandemokraatit ja 
sittemmin vasemmistoliittolaiset. Taisto on hiljentynyt 
merkittävästi, muttei ollenkaan kokonaan loppunut. Nyt jäsenten 
poliittiset kannat ovat paljon kirjavampia eikä liitto voi olla kovin 
puoluepoliittinen – eikä sen lehtikään. (Liljan haastattelu 19.9.2016) 

 

 
3.3 SAK:n jäsentutkimus 2015 ja liittolehdet 
 

Ajankohtaista tutkimusta kentältä tarjoaa SAK:n jäsentutkimus 2015, jossa 

tarkastellaan myös liittolehtien merkitystä jäsenilleen. SAK kartoittaa viiden 

vuoden välein ammattiliittojen jäsenten työelämään ja edunvalvontaan 

kohdistuvia odotuksia. Vuoden 2015 tutkimus oli osa SAK:n tulevaisuutta 

kesällä 2016 linjanneen edustajakokouksen valmistelua. Jäsentutkimus tehtiin 

puhelinhaastatteluina huhtikuussa 2015 ja siihen osallistui yhteensä 2000 

liittojen jäsentä kaikista SAK:n 21 liitosta. Haastattelukiintiöt suhteutettiin 

SAK:n jäsenliittojen jäsenmäärien, iän ja sukupuolen mukaan. (ks. SAK:n 

jäsentutkimus 2015). 

 

Jäsentutkimus osoittaa, että liiton aktiivijäsenten lisäksi verkkosivut ja netti on 

laajentunut rivijäsenten tietolähteeksi ja yli puolet SAK:n liittojen jäsenistä 

käyttää liiton verkkosivuja ay-tiedon haussa. Käyttö näyttää olevan melko 

tasaista sukupuoleen ja ikään katsomatta, yli 50-vuotaiden kohdalle ehkä 
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hieman vähäisempää (Kaaviot 2 ja 3).  Verkkosivuja tärkeämpi ay-tiedon lähde 

kaikissa ikäryhmissä on kuitenkin selvästi ammattiliittolehti. (Kaavio 3.) 

 
Kaavio 2: Mistä hankit ay-tietoa? (%) Lähde. SAK:n jäsentutkimus 2015 

 

 

Jäsentutkimuksessa todetaan, että median murros näkyy liittojen jäsenistössä 

erilaisina medioiden käyttötottumuksina eri-ikäisillä jäsenillä. 

Joukkotiedotusvälineiden merkitys ammattiyhdistystiedon lähteenä on 

selkeästi merkittävämpi iäkkäille jäsenille kuin nuoremmilla, jotka käyttävät 

tiedonsaantiinsa enemmän sosiaalista mediaa kuin sanomalehtiä, televisiota ja 

radiota. (Kaavio 3.) 

 

Päätoimittaja Aino Pietarinen (2015) arvioi Palkkatyöläisessä, että jos kehitys 

jatkuu nykyisen kaltaisena, liittolehden merkitys vähenee hiljalleen pysyen 
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kuitenkin vielä pitkään merkittävänä ay-tiedon lähteenä, koska vielä 

nuorimmista kolme neljästä hankkii ay-tietonsa liittolehdestä. Sanomalehtien, 

television ja radion merkitys ay-tiedon lähteenä heikkenee, netin merkitys 

pysynee ennallaan tai kasvaa jonkin verran, mutta sosiaalisen median tärkeys 

kasvaa, Pietarinen painottaa.  

 

 
Kaavio 3: Mistä hankit ay-tietoa? (%, ikäryhmittäin) Lähde. SAK:n jäsentutkimus 2015 

 

 

Pietarisen mielestä ay-liikkeen on uudistuttava ja sen toimintatapoja pitää 

muuttaa, jos ammattiyhdistysliikkeen luonne laajana yhteiskunnallisena 

kansanliikkeenä halutaan säilyttää. Hän kirjoittaa:  
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Etenkään nuorimmat eivät koe vallalla olevaa ay-liikkeen ajattelu- ja 
toimintatapaa omakseen. (---) On aivan ymmärrettävää, että 
nuorimpia jäseniä eivät innosta ammattiosastojen kokoukset. 
Nuoret hakevat toiminnallisempia väyliä vaikuttamiseen. (Pietarinen 
2015) 

 

Hyvä esimerkki tästä on Pietarisen mukaan Metalliliiton nuoriso-osaston 

aktivoima Operaatio vakiduuni, jossa useiden liittojen nuoret lähtivät yhdessä 

liikkeelle ja keräsivät muutamassa kuukaudessa nollatuntisopimuksen 

kieltävään adressiin 63 110 nimeä. Yhtä kaikki SAK:n jäsentutkimus todistaa, 

että ammattiliiton lehtien lukijoista piirtyvä kuva on yleisellä tasolla hyvin 

samankaltainen, mutta jokaisen liittolehden on myös kyettävä huomioimaan 

niiden erilaiset profiilit ja ikäryhmät. Etenkin nuorisoon kohdistuva haaste 

tuntuu todelliselta myös SAK:n jäsentutkimuksen pohjalta. 
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4. TUTKIMUKSEN ANALYYSIMENETELMÄT JA AINEISTOT 
 

Siirryn seuraavaksi työn varsinaiseen tutkimusosioon ja esittelen tässä luvussa 

käytössä olevat lähdeaineistot ja tutkimuksen analyysimenetelmät. Tutkielman 

tavoitteeksi on asetettu vision luominen ammattiliittolehtien tulevaisuuden 

näkymistä sähköisessä mediaympäristössä sekä lukijoiden että lehden 

tekijöiden näkökulmasta. Tutkielman aineistot jakaantuvat myös kahteen 

osaan ja tutkimuskysymykset olivat eriteltynä:  

1) Millainen on lukijoiden suhde painettuun ammattiliittolehteen ja millaisia odotuksia 

heillä on lehteä kohtaan tulevaisuudessa? Tähän kysymykseen vastaan Elintae-

lehden ja Ahjon lukijatutkimusten 2015 tulosten pohjalta luvussa 5. 

2) Miten ammattiliittolehtien kyselyt palvelevat lehtien toimituksia? Kysymykseen 

vastaan pääluvun 6 alussa, jossa lähdeaineistona on ay-lehtien päätoimittajille 

tekemäni haastattelut. Lukijatutkimusten analyysissa erityisen kiinnostavia ovat 

Elintakeen ja Ahjon päätoimittajien näkemykset, mutta tuon esille myös 

muiden haastateltujen päätoimittajien näkemyksiä lukijakyselyistä. 

3) Millaisena ammattiliittolehtien päätoimittajat näkevät lehtien tulevaisuuden? 

Kysymykseen etsin vastauksia pääluvussa 6, jossa ay-lehtien päätoimittajien 

näkemykset ammattiliittolehtien nykytilasta ja tulevaisuudesta on luokiteltu 

haastatteluista esiin nousseiden pääteemojen alle. Kysymykseen vastaan luvun 

lopussa löytyvästä yhteenvedosta. 



	

	
40	

4.1 Lehtien lukijakyselyt ja niiden luotettavuus 

 

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n Elintae-lehdelle verkossa 

toteuttamani lukijakysely ja sen tulosten analyysi on toiminut tämän työn 

lähdeaineistona, mutta myös tutkimusnäkökulman innoittajana. Lukijakysely 

luotiin webropol-kysely- ja analyysityökalulla. Kyselytyökalun etuna on, että se 

luo vastausvalikoimista valmiita raportteja halutuilla ehdoilla, joiden pohjalta 

kyselyn tuloksia on helppo analysoida eri näkökulmista. Elintae-lehden 

lukijakyselyä lähdettiin toteuttamaan toimituksen aloitteesta, mutta osin myös 

tutkijan intressien pohjalta, koskien lehden lukijoiden mediankäyttöä 

yleisemmin. Tavoite oli ymmärtää, missä mennään periaatetasolla 

digitalisoitumisen suhteen eli miten lukijat käyttävät eri viestintävälineitä ja 

vastaanottavat sähköistä viestintämateriaalia.  

 

Verkossa toteutetun kyselyn etu on mahdollisuus kerätä tehokkaasti, aikaa ja 

vaivaa säästämällä laaja aineisto. Lukijakysely ei voi olla kovin pitkä, koska 

siihen käytettävä aika on pyrittävä pitämään kymmenen minuutin sisällä. Jos 

lomake on suunniteltu huolellisesti ja apuna on digitaalinen verkkotyökalu, 

aineisto on helppo analysoida ja purkaa osiin tietokoneohjelman avulla. 

Kyselytutkimuksen heikkouksina on pidetty muun muassa pinnallisuutta ja 

teoreettista vaatimattomuutta. Tutkija ei voi tietää, miten vakavasti vastaajat 

ovat suhtautuneet tutkimukseen, ovatko he olleet rehellisiä tai huolellisia, 

ovatko he ymmärtäneet lomakkeen kysymykset oikein ja kuinka hyvin he 

tuntevat tutkittavan asian. Lehden lukijakyselyn kohdalla voidaan toki olettaa, 

että vastaajat ovat edes joltain osin perehtyneet lehteen ja muodostaneet siitä 

jonkinlaisen mielipiteen. (vrt. Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 2010, 134 ja 193).  
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Verkossa toteutetun kyselyn heikkouksia on usein myös kato eli 

vastaamattomuus, joka Elintae-lehden lukijakyselyn osalta oli havaittavissa. 

Kysely toteutettiin kokonaistutkimuksena eli se oli suunnattu koko 

perusjoukolle eli SEL:n 34 000 jäsenelle henkilökunta mukaan lukien. Kyselyä 

ei siis lähetetty suoraan jäsenille vaan sitä mainostettiin eri paikoissa, lehdessä, 

facebook-sivuilla ja työpaikkojen ilmoitustauluilla (ks. tarkemmin luku 5.1). 

Vastauksia saatiin yhteensä 197. Suurelle yleisölle eli valikoimattomalle 

joukolle lähetetty lomake ei yleensä tuota tulokseksi kovin korkeaa 

vastausprosenttia ja parhaimmillaan vastuksia voidaan saada 30–40 prosenttia 

lähetetyistä lomakkeista (mt. 196). Elintae-lehden kohdalla vastausprosenttia 

olisi mahdollisesti lisännyt se, että kyselyn linkki olisi lähetetty sähköpostitse 

tietylle otokselle jäsenistöä tai lomake olisi postitettu tietylle rajatulle otokselle 

palautuskuoren kera, kuten Ahjon lukijatutkimuksen kohdalla oli tehty (ks. 

luku 5.2).  

 

Lukijakyselyn tulokset voivat olla kadosta huolimatta kuitenkin 

käyttökelpoisia, koska pohjimmiltaan kyse on todellisista vastaajista ja 

mielipiteistä, joiden pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä kyselyn kohteena 

olevista asioista esimerkiksi kehitysmielessä. Yksi tapa arvioida kyselyn 

luotettavuutta on pyytää siitä arvio tutkittavan ilmiön ja vastaajajoukon hyvin 

tuntevalta henkilöltä (ks. Taanila 2014) eli tässä tapauksessa lukijatutkimuksen 

kohteena olevien ammattiliitolehtien päätoimittajilta (ks. luku 6.2). 

Lukijakyselyn vastaajien profiilia on myös verrattu ammattiliittojen jäsenistön 

profiiliin.  

  

Elintae-lehden lukijakyselyn tuloksista raportoidessani kiinnostuin laajemmin 

ammattiyhdistyslehtien roolista liittojen viestinnässä ja siitä, millainen 

käytännön painoarvo lukijakyselyillä on toimituksissa. Sain käsiini Metalliliiton 
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Ahjo-lehden lukijakyselyn 2015 raportin ja sen pohjalta kirjoitetun artikkelin 

(Törmänen-Petman 2015). Ahjon lukijatutkimuksessa oli kysytty osin samoja 

kysymyksiä kuin Elintae-lehdessä, joten vertailu oli mahdollinen. Ahjon 

lukijatutkimuksessa oli myös ajallista vertailua, koska lehti on teettänyt 

tutkimuksen neljän vuoden välein. Elintae-lehdestä on teetetty lukijatutkimus 

5–10 vuoden välein, mutta koska rytmi ei ole säännöllinen ja kysymykset 

vaihtelevat, lukijatutkimukset eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia.  

 
 
4.2 Teemahaastattelulla sukellus kenttään 
 

Tutkimusnäkökulmani vaati aineiston myös ay-lehtien toimitusten sisäpuolelta 

ja päädyin tekemään viisi puolistrukturoitua sähköpostihaastattelua ay-lehtien 

nykyisille päätoimittajille. Niiden avulla tarkoitukseni oli paikantaa 

ammattiyhdistyslehtiä ay-viestinnän nykykenttään sekä kuulla SAK:laisia lehtiä 

pitkään ja eri näkökulmista seuranneiden päätoimittajien näkemyksiä 

lukijakyselyistä ja niiden merkityksestä lehdenteossa sekä heidän ajatuksiaan 

ay-lehtien tulevaisuudesta. Haastateltavat edustavat laaja-alaisesti SAK:n 

erilaisia ja eri kokoisia jäsenliittoja sekä keskusjärjestöä (ks. tarkemmin luku 

6.1). Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että tietyt sen 

näkökohdat on lyöty lukkoon, mutta haastattelutilanteessa rakenne voi joustaa. 

Kysymykset on määrätty ennalta käsin ja ne ovat kaikille samat, mutta 

vastauksia ei ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat 

vastata omin sanoin ja haastattelija voi vaihdella niiden sanamuotoa. (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 47.) Sähköpostitse tämä on mahdollista lähettämällä mukaan 

saatesanat tai kertomalla asia puhelimitse haastateltavalle. Lähetin 

haastateltaville sähköpostitse saatekirjeen, jossa kerroin, ettei kaikkiin 

kysymyksiin tarvitse vastata ja niiden järjestystä voi muuttaa tai kertoa mieleen 



	

	
43	

tulevista asioista kysymysten ohi eli korostin, että kysymysrunko toimii lähinnä 

ajatusten virikkeenä. (Teemahaastattelun kysymysrunko Liite 3) 

 

Teemahaastattelusta käytetään myös termiä kohdennettu tutkimushaastattelu 

ja nimensä mukaisesti se kohdennetaan tiettyihin teemoihin. Sitä tehdessä 

tutkija tietää, että haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilanteen. Hirsjärvi ja 

Remes (mt. 47) erittelevät teemahaastattelun tekoprosessia seuraavasti: 1) 

Tutkijan on ennen haastattelun tekoa selvittänyt tutkittavan ilmiön tärkeitä 

osia, rakenteita, prosesseja ja kokonaisuutta. 2) Hän on päätynyt sisällön- tai 

tilanneanalyysin avulla tiettyihin oletuksiin tilanteen määräävien piirteiden 

seurauksista siinä mukana olleille. 3) Tämän analyysin perusteella hän kehittää 

haastattelurungon. 4) Lopuksi tutkija suuntaa tutkittavien henkilöiden 

subjektiivisiin kokemuksiin tilanteita, jotka tutkija on ennalta analysoinut. (mt. 

48) 

 

Kohdennetun teemahaastattelun avulla voidaan siis korostaa haastateltavien 

elämysmaailmaa ja määritelmiä tietystä tilanteesta. Hirsjärvi ja Remes (mt., 48) 

jatkavat, että teemahaastattelu nimi on osuva, koska se ei sido haastattelua 

kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen, ei ota kantaa 

haastattelukertojen määrään tai siihen, miten ”syvälle” aiheen käsittelyssä 

mennään. Kun haastattelu etenee tarkkaan rajattujen kysymysten sijasta 

teemoittain, se vapauttaa haastattelun tutkijan näkökulmasta ja tuo esille 

tutkittavien äänen, ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioilleen antavat 

merkitykset, jotka syntyvät vuorovaikutuksessa. Aineiston analyysissa voidaan 

hyödyntää laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä analyysimenetelmiä, 

teemoittelua, tyypittelyä ja sisältöanalyysia. (vrt. Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 

2010, 224.)  
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4.3 Tutkimusotteen hahmottuminen aineistovetoisesti 
 

Lähdeaineistoni koostuu kokonaisuudessaan primaari- ja sekundaarilähteistä. 

Primaariainekselle on tyypillistä välitön tieto tutkimuskohteesta ja se on 

yleensä tutkijan itse keräämää empiirisestä eli kokemusperäisestä 

tietoaineksesta. Primaariaineistoja työssäni edustavat Elintae-lehden 

lukijatutkimus sekä ay-lehtien päätoimittajien haastattelut. Sekundaarilähteitä 

eli toisten keräämiä aineistoja työssäni edustavat Ahjon lukijatutkimus 2015 

sekä toisaalta tutkimuskirjallisuutena toimineet tilastolliset lähteet, SAK:n 

jäsentutkimus 2015 ja Aikakausmedian toimittama ADAM-raportti 2014, 

Kansallinen mediatutkimus 2015–2016 sekä Tilastokeskuksen väestön tieto- ja 

viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, jotka antavat tärkeää vertailupintaa 

tämän työn tutkimustuloksille.  

Aineistoni analyysissa yhdistyvät kvantitatiivinen eli määrällinen ja 

kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 

perinteisesti korostettu yleispäteviä syy-seuraus-lakeja, jo olemassa olevia 

(totuus)väittämiä. Lähestymistavan taustalla on niin sanottu realistinen 

ontologia, jonka mukaan todellisuus rakentuu objektiivisesti todettavista 

tosiasioista. Ajattelutapaan on päädytty loogisen positivismin kautta, jonka 

mukaan kaikki tieto on peräisin suorasta aistihavainnosta ja loogisesta 

päättelystä, joka perustuu näihin havaintoihin. Määrällisessä tutkimuksessa 

aineistonkeruumetodit, kuten standardoidut kyselyt ja haastattelut, lähtevät 

siitä, että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen eli 

tilastolliseen analyysiin muun muassa prosenttitaulukoiden avulla. (vrt. 

Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 2010, 182.) 
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Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on tavoite ymmärtää 

tutkimuskohdetta, todellisen elämän moninaisuutta, kuvaamalla tutkittavaa 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimus alkaa usein 

tutkimuskentän kartoittamisesta. Kvalitatiivisessa lähestymistavassa on 

taustalla pohjavire siitä, että tutkimalla yksittäisiä tapauksia tarkasti voidaan 

tehdä päätelmiä ilmiöstä yleisellä tasolla ja saada siitä irti merkittäviä ja 

toistuvia elementtejä. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston hankinnassa on 

korostettu metodeja, jotka tuovat tutkittavien näkökulman ja ”äänen” esille. 

Tällaisia ovat erilaiset haastattelut, osallistava havainnointi, etnografia ja 

diskursiiviset tekstianalyysit. Käytännön tutkimusta tehdessä kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista tutkimusotetta ei voi yleensä erottaa selvärajaisesti ja kuten 

tässä tutkielmassa, ne nähdään pikemmin toisiaan täydentävinä. 

 

Hirsjärven ym. (2010, 137) mukaan kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus 

voivat täydentää toisiaan esimerkiksi niin, että kvantitatiivinen vaihe edeltää 

kvalitatiivista analyysia ja kyselyn avulla luodaan perusteet sille, miten 

muodostaa mielekkäitä vertailtavia ryhmiä haastatteluja varten. Kuten tässä 

työssä, lukijakyselyä tehdessä ja sen vastauksia purkaessa tulee samalla 

kartoitettua tutkimuskenttää ja kiteytettyä omaa tutkimusnäkökulmaa. 

Kvantitatiivinen analyysi johdattaa tutkijaa muiden tutkimuksen kohderyhmien 

valinnassa. Elintae-lehden lukijakysely on toiminut sekä tutkimuskentän 

kartoittajana ja luonut edellytyksiä löytää tutkimukselle muita tutkittavia 

kohderyhmiä ja sekundäärilähteitä, jotka täydentävät lukijakyselyn antia ja joita 

voidaan käyttää meta-analyysin lähteinä. Meta-analyysin keinoin voidaan tehdä 

analyysi kahden tai useamman samaa ongelmaa tarkastelevan tutkimuksen 

tulosten pohjalta ja saada näin luotettavampi kuva tutkimuskohteesta kuin 

mihin yksittäisen tutkimuksen kautta olisi mahdollista päästä.  
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Työssä käytetty menetelmä on survey-tutkimus, jossa on hyödynnetty case 

study- eli tapaustutkimuksessa käytettyä tutkimuskentän kokonaisvaltaista ja 

monisyisempää hahmottamista.  Surveytutkimus perustuu kyselyihin, 

haastatteluihin ja havainnointiin, jotka toteutetaan standardoidusti eli 

kysymällä samaa asiaa täsmälleen samalla tavalla kaikilta vastaajilta. Surveyn 

kautta tutkitaan tyypillisesti tiettyä ihmisjoukkoa poimimalla siitä otos yksilöitä 

ja keräämällä heiltä aineistoa kyselylomakkeiden ja strukturoitujen 

haastattelujen kautta. Kerätyn aineiston avulla pyritään kuvailemaan, 

vertailemaan ja selittämään ilmiötä (Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 2010, 134.). 

Tapaustutkimus on keino saada yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa 

yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta suhteessa toisiinsa olevista 

tapauksista. Kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö. Tapauksia pyritään 

tutkimaan yhteydessä ympäristöönsä, josta ne ovat osa. Aineistoa kerätään 

usein useita metodeja käyttämällä ja tavoitteena on ilmiöiden kuvailu.  

 

Ay-lehtien lukijoiden tutkimus on tässä pitkälti kvantitatiivisin ottein 

toteutettua survey-tutkimusta, jossa yksilötasolta saadun aineiston pohjalta on 

laadittu yleiskuva. Ay-lehtien lukijoita ja niiden tekijöitä on tutkittu myös case 

study -tyyppisesti osana edustamaansa yhteisöä ja yhdistämällä eri lähteitä, 

myös työn survey-tutkimuksesta saatuja lukijoiden näkemyksiä, kokonaiskuvan 

hahmottamisessa. Tutkimusstrategian monisäikeisyys puoltaa paikkaansa: 

tutkimuskohteena on sekä ay-lehtien lukijat ja niiden tekijät, jotka ovat sekä 

yksityishenkilöitä, mutta myös osa edustamaansa yhteisöä eli ammattiliiton 

jäseniä ja työntekijöitä. Ay-lehdet taas ovat aikakauslehtiä mutta samalla osa 

organisaationsa yhteisöviestintää. Eri metodeja ja tutkimusotteita yhdistämällä 

työssä on pyritty saamaan kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä, 

ammattiyhdistyslehtien tulevaisuudesta muuttuvassa mediakentässä. 
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5. AY-LEHTIEN LUKIJAT KOHTEENA – ELINTAE & AHJO 
 

Tässä luvussa tarkastellaan ammattiliittolehtiä lukijoiden näkökulmasta 

Elintae-lehden ja Ahjon lukijatutkimusten 2015 tulosten perusteella. Ahjon 

lukijatutkimuksen tuloksia tarkastellaan niiltä osin kuin ne ovat 

vertailukelpoisia Elintae-lehden lukijatutkimuksen kanssa. Molemmat 

lukijatutkimukset käsitellään erikseen ja luvun lopuksi teen yhteenvedon 

lukijatutkimusten tuloksista. Yhteenvedossa vastaan myös tutkielman 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ammattiliittolehtien lukijoiden suhteesta 

painettuun lehteen ja heidän odotuksistaan lehteä kohtaan tulevaisuudessa. 

 

 

5.1 Elintae-lehden lukijatutkimus – toteutus ja tausta 

 

Haluamme tehdä lehteä, joka on odotettu ja luettu liiton jäsenten 
keskuudessa. Siksi kysymme nyt sinulta, mitä mieleltä olet Elintakeesta 
ja miten kehittäisit lehteä?   
 

 
Elintae-lehden lukijakysely oli avoinna verkossa 24.3.–18.6.2015. Kysely 

toteutettiin kokonaistutkimuksena eli kohderyhmänä oli koko Suomen 

Elintarviketeollisuus liitto SEL:n 34 000 jäsenistö henkilökunta mukaan. 

Kyselyyn sai vastata nimettömänä ja sitä mainostettiin Elintae-lehdissä 3–

5/2015 sekä elintarvikealan työpaikkojen ilmoitustauluilla, SEL:n Facebook-

sivulla sekä sähköisessä uutiskirjeessä. Yhteystiedot jättäneiden kesken 

arvottiin kolme Samsungin tablettia, Rantasipi-hotellilahjakorttia ja Tallink 

Siljan risteilylahjakorttia. Vastauksia tuli yhteensä 197. Lukijakyselystä julkaistu 

raportti löytyy verkosta (Elintae-lehden lukijatutkimus 2015) ja artikkeli 

julkaistiin Elintae-lehdessä 11/2015 (Partanen 2015). 
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Lukijatutkimuksen tavoitteena oli selvittää lehden lukijaprofiilia ja 

lukutottumuksia sekä lukijoiden näkemyksiä lehden sisällöstä, ulkoasusta ja 

luettavuudesta. Toimitusta kiinnosti, mistä aihepiireistä lukijat ovat erityisesti 

kiinnostuneita, miten he lukevat lehteä ja miten vuoden 2013 alussa voimaan 

tullut ulkoasu-uudistus oli otettu vastaan lukijoiden keskuudessa. 9 

Lukijakyselyn kautta toimitus halusi kerätä myös kehittämisideoita ja 

vapaamuotoista palautetta lehden lukijoilta. Tutkijan intressini painottui 

lukijakyselyssä erityisesti sen kartoittamiseen, millainen lukijoiden suhde on 

painettuun Elintae-lehteen ja miten muuten lukijat seuraavat ajankohtaisia 

aiheita ja uutisia. Lukijatutkimuksen kyselylomakkeen sisältö on nähtävillä 

kokonaisuudessa tämän työn lopussa liitteessä 1. 

 

SEL on perustettu vuonna 1932 ja liiton verkkosivujen mukaan siihen kuuluu 

nykyään yli 80 prosenttia Suomen elintarvikealan työntekijöistä (selry.fi, luettu 

20.10.2016). Elintae-lehti on ilmestynyt vuodesta 1949, nykyään 11 kertaa 

vuodessa noin 35 000 painoksena. Lehden saavat maksutta kotiinsa jäsenetuna 

kaikki SEL:n jäsenet, joita on tällä hetkellä liiton verkkosivujen mukaan 

noin 34 000. Liiton ulkopuolisia tilaajia lehdellä on vain muutama kymmenen. 

Lehden toimitus on sama kuin liiton tiedotusosasto ja siihen kuuluu kolme 

henkilöä, päätoimittaja/viestintäpäällikön lisäksi yksi 

toimittaja/tiedotussihteeri sekä toimituksen sihteeri/tiedotusosaston sihteeri, 

joka vastaa muun muassa järjestösivujen toimittamisesta. Elintae ostaa 

freelance-toimittajilta pari juttua lehteä kohden, loput tehdään omin voimin.  

 

																																																													
9	Uudistuksen	tavoitteena	oli	tuoda	lehteen	tuoretta	ja	raikasta	visuaalista	ilmettä,	joka	
kestää	aikaa.	Lehden	sivumäärät	ja	ilmestymiskerrat	pysyivät	ennallaan,	mutta	neljä	
edellistä	vuotta	aikakauslehtenä	ilmestynyt	Elintae	muuttui	tabloidiksi.	Formaatin	
vaihdos	tehtiin	kustannussyistä.	Painokustannukset	puolittuivat	ja	säästynyt	raha	
käytettiin	lehden	ja	liiton	muun	viestinnän,	kuten	uusien	verkkosivujen	avaamiseen.	
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SEL:n jäsenistössä naisia on noin 60 prosenttia. Elintae-lehden kyselyyn 

vastanneiden sukupuolijakaantuma oli tasainen eli naisia vastanneista oli 51 ja 

miehiä 49 prosenttia. Ikäjakauman suhteen SEL:n jäsenistöön verrattuna alle 

35-vuotiaat ja yli 61-vuotiaat olivat lukijakyselyyn vastanneissa aliedustettuna. 

Vastaavasti 36–60-vuotiaat olivat yliedustettuna (Kaavio 4).  

 
Kaavio 4: Elintae-lehden lukijakyselyn 2015 vastaajien ikäjakauma prosentteina verrattuna 
SEL:n jäsenistöön 6.10.2015. 
 

 
 
 

Työssäkäyviä vastaajista oli 82 prosenttia, työttömiä kuusi prosenttia ja 

eläkeläisiä kahdeksan prosenttia. Eläkeläiset olivat vastaajissa selvästi 

aliedustettuna, koska SEL:n jäsenistössä heitä on kaikkiaan 35 prosenttia eli 

noin 12 000. SEL:n jäsenistä työikäisiä on noin 22 000 ja työikäisistä yksi 

kolmasosa on alle 35-vuotiaita. Työttömiä on noin 2000. Seuraavassa kyselyn 

tulokset on purettu tärkeimpien teemojen alle. 

 
 
5.1.1 Tärkeä jäsenetu ja hyödyllinen tietolähde ay-asioissa 
 
 
Lukijankyselyn perusteella Elintae-lehti osoittautui ylivoimaisesti tärkeimmäksi 

tietolähteeksi ay-asioissa kaikissa ikäryhmissä. Vastaajista jopa 90 prosenttia 
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kertoi saavansa tietoa liiton toiminnasta juuri Elintae-lehdestä ja se oli 14 

prosenttia enemmän kuin toiseksi tärkeimmäksi tietolähteeksi mainittu SEL:n 

verkkosivusto. Kolmanneksi tärkein liittotiedotuskanava kyselyn mukaan oli 

luottamusmies tai työsuojeluhenkilö työpaikoilla ja neljäntenä mainittiin 

tasaisesti SEL:n sähköinen uutiskirje, työpaikan ilmoitustaulu ja työpaikkojen 

luottamushenkilöille postitettava kiertokirje. (Kaavio 5.)  
 

 

Kaavio 5: Miten saat tietoa liiton toiminnasta? (n= 197 ja ikäryhmittäin %). 
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Ikäryhmittäin tarkasteltuna kaikki yli 61-vuotiaat mainitsivat Elintae-lehden, 

kun kysyttiin, miten he saavat tietoa liiton asioista, ikähaarukassa 36–60-

vuotiaat sen mainitsi noin 90 prosenttia ja alle 35-vuotiaista hieman harvempi 

eli 77 prosenttia. Nuorempien kohdalla liittoasioiden tiedonsaantikanavina 

korostuivat työkaverit, työpaikan ilmoitustaulu, kun taas 51–60-vuotiaiden 

kohdalla ”muut tiedotusvälineet”. Kyselyn mukaan yli 80 prosenttia vastaajista 

oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Elintae-lehti myös antaa tarpeeksi 

tietoa SEL:n toiminnasta. (Kaavio 5) 
	

Lehden asema liiton jäsenetuna näyttäytyy lukijatutkimuksen perusteella 

vahvana. Hyvin tai melko tärkeänä jäsenetuna lehteä piti jopa 95 prosenttia 

kaikista vastaajista ja heistä 60 prosenttia koki lehden hyvin tärkeäksi 

jäseneduksi. Ikäryhmittäin kysymyksen suhteen ei ollut suurta hajontaa. Alle 

35-vuotiaiden kohdalla lehti oli hyvin tärkeä noin puolelle ja yli 51-vuotiaille 

lehti oli kaikille vähintään melko tärkeä jäsenetu. (Kaavio 6) 

 
 

Kaavio 6: Kuinka tärkeänä jäsenetuna pidät Elintae-lehteä? (n=197 ja ikäryhmät, %). 
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Vastaajista puolet oli kuitenkin sitä mieltä, että lehti voisi olla vapaasti liiton 

verkkosivuilla myös muiden kuin liiton jäsenten luettavana. Alle 35-vuotiaista 

asiaan suhtautui kielteisesti suurin osa eli 36 prosenttia ja kaikista vastaajista 

neljäsosa ei osannut sanoa kantaansa asiaan. Tällä hetkellä Elintae ilmestyy 

ainoastaan painettuna lehtenä ja se on jäsenten luettavissa pdf-muotoisena 

näköislehtenä SEL:n verkkosivuilla ja jäsenten intranetissä. Lehdellä ei ole 

käytössä omia sosiaalisen median kanavia.  

 

Elintae-lehden hyödyllisyydestä täysin tai osittain samaa mieltä oli 86 

prosenttia kaikista vastaajista ja vain 14 prosenttia oli väitteestä osittain tai 

täysin eri mieltä. Ikäryhmittäin vertailtuna suurinta vaihtelua kysymyksen 

suhteen oli alle 35-vuotiaiden kohdalla, jotka eivät olleet lehden 

hyödyllisyydestä aivan yhtä paljon samaa mieltä kuin muut ikäryhmät. (Kaavio 

7.) Lehden hyödyllisyyttä selittää se, että sen antamaa tietoa on vastaajien 

mielestä vaikea saada muista lähteistä. Asiasta täysin tai osittain samaa mieltä 

oli 75 prosenttia kaikista vastaajista ja yli 61-vuotiaista yli puolet oli asiasta 

täysin samaa mieltä. (Kaavio 8.) 
 

Kaavio 7: Lehti on minulle hyödyllinen? (n= 197 ja ikäryhmät, %). 
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Kaavio 8: Lehden antamaa tietoa ei saa helposti muista lähteistä? (n= 197 ja ikäryhmät, %). 
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eivät olleet väitteestä tosin aivan yhtä paljon samaa mieltä kuin muut 

ikäryhmät (Kaavio 9). 
 

 

Kaavio 9: Lehti lisää SEL:n jäsenten yhteenkuuluvuutta? (n= 197 ja ikäryhmät, %.) 
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5.1.2 Tarkkaan luettu, ajankohtainen ja luotettava     
 

Toimitus sai lukijatutkimukseen vastanneilta hyvät arvosanat. Kaikista 

vastaajista noin 90 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että lehti 

on toimitettu ammattitaitoisesti, ja että se on luotettava. Lukijoiden näkemys 

lehden nykyisestä ulkoasusta ja luettavuudesta sekä sisällöstä oli myös 

positiivinen. Vastaajista 95 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, 

että lehden teksti on helppotajuista ja että sen nykyinen sivumäärä ja sivukoko 

ovat hyviä. Kaikista vastanneista 80 prosenttia oli vähintään osittain samaa 

mieltä myös siitä, että lehden nykyinen ulkoasu houkuttelee lukemaan. 

Ikäryhmittäin eniten erimielisiä asian suhteen löytyi jälleen nuorempien alle 35-

vuotiaiden joukosta. Heistä 36 prosenttia oli ulkoasun lukemiseen 

houkuttavuudesta osittain tai täysin eri mieltä. Tyytyväisempiä ulkoasuun tai 

sen lukemiseen houkuttelevaisuuteen olivat yli 61-vuotiaat. 

 

Vapaasti annettavassa palautteessa ja kehitysideoissa lehteä pidettiin myös 

”jotenkin tylsän oloisena” ja sama palautteen antaja kertoi, että ”joskus ei viitsi edes 

avata sitä ja joskus vain luen muutaman jutun ja heitän pois.” Vapaassa palautteessa 

ulkoasuun toivottiin piristystä ja värikkyyttä ja joku kuvaili lehden ulkoasua 

”jämähtäneeksi brezneviläiselle aikakaudelle”. Sama palautteen antaja vertasi 

Elintae-lehteä kotiin tulevaan Motiivi-lehteen, jota piti paljon luettavampana ja 

mielenkiintoisempana. Jonkun mielestä lehti oli taas ”pelkkää asiaa koko lehti 

täynnä”, ja toinen kehui lehteä ”selkeäksi ja asialliseksi sekä täysin jäseniä 

palvelevaksi.” 

 

Lehden aihepiirien kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuudesta vähintään samaa 

mieltä oli vastaajista 90 prosenttia eikä ikäryhmittäin väitteissä ollut suuria 
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eroja. Yli 61-vuotiasta jopa 82 prosenttia oli täysin samaa mieltä lehden 

juttujen ajankohtaisuudesta, kun kaikista vastaajista täysin samaa mieltä asiasta 

oli 56 prosenttia. Lehden aihepiireistä lukijoita kiinnosti selvästi eniten jutut 

palkka- ja muista työehtosopimusasioista sekä niiden muutoksista. Samoin 

kiinnostivat artikkelit liiton tarjoamista eri palveluista sekä työsuojelua, 

työturvallisuutta, työterveyttä tai työhyvinvointia käsittelevät artikkelit. 

Kärkipäässä olivat myös aihealueet työelämän lainsäädännöstä, kotimaisesta 

ruoasta sekä elintarvikealan kuulumisista Suomessa. 

 

Lehti myös luetaan tarkasti. Yli 80 prosenttia kaikista vastaajista kertoi 

lukevansa lehdestä vähintään noin puolet ja heistä 65 prosenttia lukee lehden 

lähes kokonaan tai kokonaan. Yli 35-vuotiaista kaikki vastaajat selailevat 

lehden läpi vähintään otsikkotasolla ja yli 61-vuotiaista jopa 86 prosenttia 

kertoi lukevansa lehden lähes kokonaan tai kokonaan. Alle 35-vuotiaat olivat 

lehden lukemisen suhteen selvästi muita kirjavampi joukko (Kaavio 10). 
 

Kaavio 10: Miten luet Elintae-lehden?  (n=197 ja ikäryhmät, %.) 

 
 

Lukijakyselyssä tiedusteltiin myös sitä, miten lukijat haluaisivat lukea Elintae-

lehteä tulevaisuudessa ja millaiset valmiudet tai mielenkiinto heillä olisi siirtyä 

lukemaan lehteä sähköisesti tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Puolet 

42

63

71

86

65

16

20

13

14

16

13

9

13

10

19

8

3

7

10

2

0 20 40 60 80 100

Alle	35-vuotiaat

36–50-vuotiaat

51–60-vuotiaat

Yli	61-vuotiaat

Kaikki	vastaajat
Luen	lehden	lähes	kokonaan	tai	
kokonaan

Luen	noin	puolet	lehdestä

Luen	muutaman	kiinnostavan	
jutun	tai	palstan

Selaile	läpi	otsikkotasolla

En	lue	lehteä



	

	
56	

vastaajista – alle 35-vuotiaista 58 prosenttia ja yli 61-vuotiaista 68 prosenttia, 

oli sitä mieltä, että he haluavat lukea painettua lehteä myös tulevaisuudessa. 

Kaikista vastaajista vain kahdeksan prosenttia olisi valmis lukemaan lehteä 

tulevaisuudessa ainoastaan sähköisesti tietokoneella, tabletilla tai 

älypuhelimella. Yli 61-vuotiaista kukaan ei halunnut pelkkää sähköistä lehteä, 

mutta kaikista vastaajista 42 prosenttia, 36–51-vuotiaista 49 prosenttia ja alle 

35-vuotiasta 32 prosenttia, haluaisi lukea Elintae-lehteä jatkossa painettuna 

sekä sähköisesti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. (Kaavio 11) 
 

Kaavio 11: Miten haluaisit lukea Elintae-lehteä tulevaisuudessa? (n=197 ja ikäryhmät %). 
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vuotiaista vastanneista jopa 26 prosenttia ei seuraa verkkosivuja lainkaan ja 

heistä vain 10 prosenttia säännöllisesti. (Kaavio 12) 
 

Kaavio 12: Miten seuraan SEL:n verkkosivuja? (n=197 ja ikäryhmät, %). 

 
 

 

Kaavio 13: Seuraatko SEL:n viestintää sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa? (n=197 
ja ikäryhmät, %). 
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SEL:n viestintää sosiaalisessa mediassa säännöllisesti ja 64 prosenttia silloin 

tällöin. Yli 61-vuotiasta SEL:n viestintää sosiaalisessa mediassa ei seuraa 

säännöllisesti kukaan. (Kaavio 13) 

 

SEL:n jäsenten mediankäyttöä yleisemmin kysyttiin kysymyksellä, miten 

muuten seuraat ajankohtaisia aiheita ja uutisia. Eniten eli 84 prosenttia 

kyselyyn vastanneista kertoi seuraavansa niitä television ja 81 prosenttia 

painetun sanoma- tai aikakauslehden välityksellä. Sähköisesti verkossa 

tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla niitä seuraa 78 prosenttia kaikista 

vastaajista. Ikäryhmittäin vertailuna yli 61-vuotiasta jopa 96 prosenttia mainitsi 

seuraavansa ajankohtaisia aiheita ja uutisia painetusta sanoma- tai 

aikakauslehdestä, kun alle 35-vuotiaista näin teki 65 prosenttia. Heistä 94 

prosenttia kertoi seuraavansa ajankohtaisaiheita sähköisesti eri välineillä ja alle 

35-vuotiaat seuraavat ajankohtaisia aiheita ja uutisia myös selvästi muita 

ikäryhmiä enemmän sosiaalisesta mediasta. (Kaavio 14) 

 
Kaavio 14: Miten muuten seuraat ajankohtaisia aiheita ja uutisia? (n=197 ja ikäryhmät %.) 
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5.2 Ahjon lukijatutkimus – toteutus ja tausta 
 

Metallityöväen liiton tutkimusyksikkö toteutti Ahjon lukijatutkimuksen 

keväällä 2015. Sen tuloksista laadittu liiton sisäinen raportti on saatu luvalla 

käyttöön tässä tutkielmassa. Lukijatutkimuksesta on julkaistu myös verkosta 

löytyvä artikkeli Ahjossa 10/2015 (Törmänen-Petman 2015). Tässä yhteydessä 

Ahjon lukijatutkimuksen tuloksiin perehdytään niiltä osin kuin ne ovat 

Elintae-lehden lukijatutkimuksen kanssa vertailukelpoisia ja tuovat olennaista 

uutta tietoa työn tutkimuskysymysten kannalta. Erityisesti tässä kiinnostaa se, 

miten lehteä luetaan, mitä se merkitsee lukijoille ja mitä tutkimus kertoo 

Metalliliiton jäsenten median käytöstä. Ahjon lukijatutkimukset on toteutettu 

neljän vuoden välein ja ne ovat keskenään vertailukelpoisia.  

 

Ahjon lukijatutkimus toteutettiin lähettämällä helmikuussa 2015 kysely 1400 

liiton jäsenelle ilman ikärajauksia. Kyselyyn sai vastata joko paperilomakkeella 

tai sähköisen linkin kautta. Palkintona arvottiin kaksi Samsungin kannettavaa 

tietokonetta. Vastaamatta jättäneitä muistutettiin lähettämällä karhu 

sähköisesti niille, joiden sähköposti löytyi rekisteristä (kaikkiaan 353 jäsentä). 

Vastauksia tuli 493 ja vastausprosentti oli noin 34. Kyselyyn vastanneista 

yliedustusta oli yli 51-vuotiaissa ja aliedustusta oli alle 30-vuotiaissa. Myös 

luottamustehtävissä toimivat olivat yliedustettuna. Tutkimuksessa vastauksia 

painotettiin ikäluokittaisella kertoimella. (Ahjon lukijatutkimus 2015.) 

 

Ahjo on metalliliittolaisten lehti ja se on perustettu vuonna 1949. Lehti 

ilmestyy joka kolmas viikko 16 kertaa vuodessa ja sen levikki on noin 154 000.  

Lehti jaetaan kaikille liiton jäsenille, joita oli vuoden 2015 lopulla tarkalleen 

142 578. Miehiä jäsenistä on 80 prosenttia ja nuoria alle 35-vuotiaita liitossa on 
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45 000 jäsentä. Jäsenten lisäksi lehti leviää vapaakappaleina tai tilattuna 

työnantajille tai tiedotusvälineille. Ahjon ja sisäisen tiedotuksen yksikössä 

työskentelevät päätoimittaja, toimitussihteeri, tiedotussihteeri, toimittaja, 

verkkotoimittaja, ½ ruotsinkielinen toimittaja (tehtävä jakautuu puoliksi Ahjon 

ja puoliksi SAK:n Löntagaren välille), graafinen suunnittelija ja graafinen 

sihteeri sekä osittain ulkoisen viestinnän viestintäsihteeri. Ahjon toimitus 

käyttää sisältöjen tuottamiseen myös freelancer-toimittajia ja -kuvaajia. Ahjo 

ilmestyy printtilehden lisäksi näköislehtenä ja lehdellä on omat Facebook-

sivut, joiden päivittäminen on epäsäännöllistä. Sisäinen tiedotus hoitaa myös 

liiton graafiset julkaisut.  

 

Ahjon lukijatutkimuksessa 2015 toimitusta kiinnosti se, miten lehden vuoden 

2014 aikana toteutettu lukijauudistus oli otettu vastaan lukijoiden keskuudessa. 

Päätoimittaja Kirsi Törmänen-Petmanin mukaan lehtiuudistuksen 

valmistelussa toimitus valitsi laatusanoja, jotka kuvastavat Ahjo-lehteä: selkeä, 

luotettava, yhdistävä, oivaltava ja herättävä, koska pyrkimys olisi kertoa 

lehdessä sellaisia tarinoita, jotka koskettavat jäseniämme. ”Jos lehden artikkelit 

herättävät mielipiteitä, keskustelua tai väittelyäkin työpaikoilla, ruokatunneilla 

ja kahvitauoilla, silloin olemme onnistuneet. ” (Törmänen-Petman 2015.) 

Seuraavassa eritellään Ahjon lukijatutkimuksen tuloksia samojen teemojen 

kautta kuin edellä Elintae-lehden lukijatutkimuksen kohdalla. Ahjon kyselyssä 

kysymysten tyyli ja sisältö esimerkiksi monivalintavaihtoehtojen kohdalla on 

osittain eri kuin Elintae-lehden lukijakyselyssä 2015, mutta niistä saatava tieto 

on samanlaista ja näin ollen myös vertailukelpoista. 

 

5.2.1 Ahjo ja työkaverit tärkeimmät ay-tietolähteet 
 

Ahjon lukijatutkimus osoittaa myös selvästi, että liittolehti on jäsenille tärkein 

ay-tiedon lähde. Kaikista vastaajista 63 prosenttia piti sitä tärkeimpänä 
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tietolähteenä ja osuus oli noussut vuoden 2011 Ahjon lukijatutkimuksesta, 

jossa vastaavaluku oli 58 prosenttia. (vrt. Liite 2) Ikäryhmittäin vertailtuna 

Ahjo ei kuitenkaan ole alle 40-vuotiaiden kohdalla kärjessä, koska 61 

prosenttia heistä mainitsi työkaverit ay-tiedon lähteenä ja 54 prosenttia Ahjon.  
 
Kaavio 15: Tietolähteet ay-asioissa (kaikki vastaajat n=493, ja alle/yli 40-vuotiaat, %. 
(Lähde: Ahjon lukijatutkimus 2015) 
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Yli 40-vuotiaiden kohdalla työkaverit ay-tiedon lähteenä mainitsi selvästi 

harvempi eli 35 prosenttia ja Ahjon taas heistä mainitsi tietolähteenä 75 

prosenttia. Vertaillessa yli 40-vuotiaiden ja alle 40-vuotiaiden vastauksia 

kysymyksen suhteen havaitaan, että nuorempien kohdalla myös 

luottamushenkilö tai muu ammattiosaston edustaja, Metalliliiton verkkosivut, 

lähin esimies sekä työpaikan ilmoitustaulu ammattitiedon lähteenä ovat 

merkittävämpiä kuin yli 40-vuotiailla, joilla taas nuorempiin verrattuna 

korostuvat televisio, radio ja painetut sanomalehdet. (Kaavio 15) 
 

Ahjon kohdalla mielenkiintoinen tulos on se, että kaikkien vastanneiden osalta 

liiton verkkosivut ovat listalla viidentenä ja niiden edellä ovat sanomalehdet ja 

televisio. Verrattuna vuoden 2011 lukijatutkimukseen Ahjon merkitys ay-

tiedon lähteenä kaikkien vastanneiden osalta oli kasvanut viisi prosenttia, 

mutta luottamushenkilön tai muun ammattiosaston edustajan ja liiton 

toimiston rooli tiedon välityksessä oli vähentynyt selvästi. Vuoteen 2011 

verrattuna television, radion ja myös liiton verkkosivujen osuus on pysynyt 

melko samana kaikkien vastaajien osalta.  (ks. Liite 2)  

 

Ahjon lukijakyselyssä tiedusteltiin myös lukijoiden arvioita lehden 

hyödyllisyydestä. Melko tai erittäin hyödyllisenä lehteä piti 70 prosenttia 

kaikista vastaajista, heistä 9 prosenttia piti sitä erittäin hyödyllisenä. Melko 

yhdentekeväksi lehden arvio 26 prosenttia vastaajista ja neljä prosenttia piti 

sitä täysin yhdentekevänä. Vuodesta 2011 tyytyväisten osuus oli kasvanut viisi 

prosenttia. Ahjon kyselyssä oli myös erillinen kysymys siitä, kuinka tyytyväisiä 

lukijat lehteen ovat. Melko ja hyvin tyytyväisiä vastaajista oli 88 prosenttia ja 

hyvin tyytyväisten osuus oli noussut 21 prosenttiin, kun se vuonna 2011 oli 13. 

Melko tai hyvin tyytymättömien osuus kaikista vastaajista oli 12 prosenttia, 

mutta alle 30-vuotaiden kohdalla melko tyytymättömiä lehteen oli 14 
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prosenttia ja hyvin tyytymättömiä 12 prosenttia. Ahjon kyselyn mukaan 64 

prosenttia vastaajista kertoi myös keskustelevansa Ahjon jutuista työpaikalla 

tai muualla. (Ahjon lukijatutkimus 2015) 

 

 
5.2.2 Painettu Ahjo luetaan entistä tarkemmin 
 

Ahjon osalta vuosittainen vertailu osoittaa, että yhä useampi eli 26 prosenttia 

lukee nykyään lehdestä suurimman osan juttuja kuin vuonna 2011, jolloin 

suurimman osan kertoi lukevansa 21 prosenttia vastaajista. Vastaavasti niiden 

osuus, jotka lukevat lehdestä mielenkiintoisimmat jutut oli puolestaan 

laskenut. Mielenkiintoisimmat jutut lehdestä lukee 53 prosenttia vastaajista, 

kun 2011 luku oli 60 prosenttia.  Kaikista vastaajista kuusi prosenttia ilmoitti, 

ettei lue lehteä ollenkaan ja 15 selailee sen vain läpi.  Ikäryhmittäin kysymyksen 

suhteen oli vaihtelua ja alle 40-vuotiasta isompi osa kuin yli 40-vuotiasta ei lue 

lehteä lainkaan tai selaa sen vain läpi (Kaavio 16).  

 
Kaavio 16: Miten tarkkaan tutustun Ahjon samaan numeroon? n=493 ja ikäryhmittäin 
alle/ylle 40-vuotiaat, %. (Lähde: Ahjon lukijatutkimus 2015) 
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Tutkimuksen mukaan lukijat olivat todella tyytyväisiä Ahjon luettavan määrän 

ja 89 prosenttia vastaajista piti sitä sopivana. Käytettyä kieltä suhteellisen 

helppotajuisena piti 56 prosenttia ja erittäin helppotajuisena 41 prosenttia. 

Ulkoasuun oli kokonaisuutena melko tai erittäin tyytyväisiä 76 prosenttia 

vastaajista ja sisältöä piti melko tai erittäin kiinnostavana reilusti yli puolet 

vastaajista. Ulkoasun ja sisällön suhteen melko tai erittäin kiinnostavien 

/tyytyväisten osuus oli noussut vuodesta 2011 noin 10 prosenttia ja 

keskinkertaisena niitä pitävien osuus oli laskenut, joten Ahjon vuoden 2014 

lehtiuudistusta voidaan lukijatutkimuksen perusteella pitää onnistuneena. 

 

Tutkimuksen mukaan lukijoiden ikä vaikuttaa jonkin verran siihen, mitä 

lehdestä luetaan. Yli 40-vuotiaat seuraavat nuorempia enemmän 

työttömyysturvaa tai työpaikoilla tapahtuvista muutoksista kertovia artikkeleja. 

Alle 40-vuotiaita taas kiinnostaa vanhempia enemmän koulutuksiin ja nuoriin 

liittyvät aiheet ja he lukevat ylipäänsä vähemmän työpaikkajuttuja ja 

työpaikkahaastatteluja tai työsuojeluasioita käsitteleviä kirjoituksia. Ahjoa on 

voinut lukea sähköisesti näköislehtenä ahjo.fi-osoitteessa vuoden 2015 alusta 

alkaen, mutta yli 90 prosenttia vastaajista ei lue näköislehteä lainkaan (ks.  

myös Törmänen-Petman 2015). 

 

 

5.2.3 Ahjon lukijat verkon ja sosiaalisen median käyttäjinä 
 

Ahjon lukijatutkimuksen yhteydessä selvitettiin jäsenten verkon ja sosiaalisen 

median käyttöä yleisesti ja sitä, kuinka usein he käyvät Metalliliiton 

verkkosivuilla. Verkonkäyttöä kysyttiin tarkasti ottaen kysymyksillä, kuinka 

usein keskimäärin käytät internetiä kotona, työpaikalla tai jossain muualla ja 
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jos käytät internetiä ainakin joskus, niin kuinka usein käyt Metalliliiton 

kotisivuilla. Yleisesti verkkoa käytti vähintään noin kerran viikossa kaikista 

vastaajista 78 prosenttia. Yhden tai useamman kerran päivässä verkkoa 

käyttävien osuus oli 63 prosenttia ja se oli lisääntynyt 10 prosentilla vuodesta 

2011. (Kaavio 18.) Ahjon lukijoiden verkon käyttö vastasi koko väestöä 

koskevia tilastoja sen suhteen, että vastaajista kaikki alle 30-vuotiaat käyttävät 

verkkoa päivittäin ja kaikki alle 50-vuotiaat ainakin joskus (Törmänen-Petman 

2015; Tilastokeskus 2015).  

 

Metalliliiton verkkosivuilla vastaajista 30 prosenttia kertoi käyvänsä vähintään 

muutaman kerran kuukaudessa ja sitä harvemmin sivuilla kertoi käyvänsä 48 

prosenttia. Lainkaan siellä ei käy 22 prosenttia kaikista vastaajista. (Kaavio 17.)  
 

Kaavio 17: Kuinka usein keskimäärin käytät internetiä kotona, työpaikalla tai jossain 
muualla? Vastaukset %, kaikki vastaajat eri vuosia. (Lähde: Ahjon lukijatutkimus 2015) 
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Kysymykseen, mitä asioita haet Metalliliiton sivuilta, eniten eli 56 prosenttia 

vastaajista mainitsi työttömyysturva-asiat ja noin 50 prosenttia jäsenasiat ja 

jäsenedut. Neljäntenä eniten eli 38 prosenttia sivuilta haettiin tietoa 

työehtosopimuksia koskevista asioista. Ay-tiedon lähteenä liiton verkkosivut 

mainitsi Ahjon lukijatutkimuksessa kaikista vastaajista vain 27 prosenttia ja se 

oli listalla viidentenä sanomalehtien ja television jälkeen, paitsi alle 40-

vuotailla, josta selvästi useampi eli 47 prosenttia mainitsi sen ay-tiedon 

lähteenä (vrt. Kaavio 15 yllä). 

 
 
Kaavio 18: Ahjon lukijoiden sosiaalisen median käyttö suhteessa ikään, %. (Lähde: Ahjon 
Lukijatutkimus 2015) 
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nuoremmista nelikymppisistä, 40–44-vuotiaista hieman harvempi eli 43 

prosenttia. Niistä parista prosentista, jotka eivät ilmoittaneet ikäänsä 60 

prosenttia käytti sosiaalista mediaa. (Kaavio 18.) 

	

 
5.3 Yhteenveto Ahjon ja Elintakeen lukijatutkimuksista 
 

Elintae ja Ahjo edustavat kahta hyvin erilaista ja erikokoista liiton jäsenlehteä 

SAK:laisessa ay-kentässä. SEL:n jäsenistä 60 prosenttia on naisia ja 

Metalliliiton jäsenistö on 80 prosenttisesti miesvoittoinen. Molemmissa 

liitoissa lehti on määritelty jäsenten äänenkannattajaksi, sitä tehdään jäsenille ja 

sillä on merkittävä rooli liittojen viestinnässä. Ay-lehtien lukija- ja 

järjestötutkimusten perusteella on voitu jo pitkään todeta, että liittolehden 

merkitys ay- ja liittoasioiden tietokanavana on ollut keskeinen 

ammattiyhdistysliikkeelle ja Ahjon sekä Elintakeen lukijatutkimukset 

vahvistavat käsitystä. Lehti mainittiin selvästi tärkeimpänä tietolähteenä ay-

asioissa kaikkien vastanneiden osalta. Ahjon lukijatutkimuksen perusteella oli 

todettavissa, että lehden asema oli myös vahvistunut tässä suhteessa vuodesta 

2011. Elintakeen lukijatutkimus puolestaan osoitti, että suuri osa lukijoista 

kokee liittolehden välittämän tiedon ainutlaatuisena. Sitä on vaikea saada 

muista lähteistä ja vastaajat olivat melko yksimielisiä siitä, että lehti tarjoaa 

heille myös riittävästi tietoa liiton toiminnasta.  

 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna Ahjon ja Elintae-lehden tutkimukset osoittavat 

kuitenkin kiistatta, että vaikka painettua jäsenlehteä luetaan tarkasti ja pidetään 

hyödyllisinä sekä tärkeänä kaikissa ikäryhmissä, erottuu alle 40-vuotiaiden ja 

sitä nuorempien ryhmä selvästi muista ikäryhmistä lehteä koskevissa 

kysymyksissä. Erot eivät ole merkittäviä, mutta kuitenkin selviä. Esimerkiksi 

se, kuinka tarkasti yksi painettu liittolehden numero luetaan, on verronnallinen 
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ikään sekä Ahjon että Elintae-lehden kohdalla. Pääsääntöisesti mitä 

vanhemmasta jäsenestä on kysymys, sitä tarkemmin hän tutkimusten mukaan 

jäsenlehtensä lukee, on siihen tyytyväisempi, kokee sen hyödyllisempänä ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävämpänä. Näin ollen myös iäkkäämpien 

joukko erottui erityisesti Elintakeen kyselyssä, jossa vastauksia tarkasteltiin 

erikseen yli 61-vuotiaiden lukijoiden näkökulmasta.  

 

Iällä oli merkitystä myös siihen, mitkä tietokanavat painottuivat ay-tiedon ja 

liittoasioiden tietolähteinä. Ahjon lukijoissa alle 40-vuotiailla 

ammattiliittolehden edellä mainittiin työkaverit, jota voidaan pitää yllättävänä.  

Ahjo oli heidän listassaan toisena. Elintae-lehden lukijakyselyssä jäsenlehti oli 

tärkein ay-tiedon lähde kaikissa ikäryhmissä, mutta työkaverien rooli korostui 

tässä suhteessa myös alle 35-vuotiaiden Elintakeen lukijoiden keskuudessa. 

Elintae-lehden lukijatutkimus osoitti, että nuorilla esimerkiksi ammattiosaton 

oma tiedotus ay-asioissa mainittiin selvästi muita ikäryhmiä harvemmin ja 

vanhemmilla yli 40-vuotiailla taas muut tiedotusvälineet olivat selvästi 

tärkeämpi tietokanava liittoasioissa kuin nuoremmilla. Ahjon lukijoista yli 40-

vuotiaille erityisesti televisio ja painetut lehdet ja radio olivat merkittävämpi 

tietolähde ay-asioissa kuin alle 40-vuotiaiden keskuudessa, joista taas selvästi 

useampi käytti Metalliliiton verkkosivuja ay-tiedon lähteenä.  

 

Elintakeen kyselyyn vastanneista lähes 80 prosenttia kertoi seuraavansa muita 

ajankohtaisia aiheita ja uutisia sähköisesti verkossa tietokoneella, 

älypuhelimella tai tabletilla. Alle 35-vuotiaista lähes kaikki seurasivat niitä 

sähköisesti, mutta sosiaalisen median käyttö oli heillä selvästi muita ikäryhmiä 

aktiivisempaa. Alle 35-vuotiaat taas seurasivat muita ikäryhmiä harvemmin 

ajankohtaisaiheita painetuista lehdistä tai televisiota. Liiton jäsenten ja 

liittolehden lukijoiden netin käyttö oli Ahjon tutkimuksen mukaan yleistynyt 
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neljässä vuodessa ja vastasi koko väestön netinkäyttötilastoja, mutta sosiaalisen 

media käyttö oli selvästi yleisempää nuorempien kohdalla myös Ahjon 

tutkimuksen perusteella ja alle 29-vuotiaista vastanneista sitä käytti 80 

prosenttia. 

 

Ahjon ja Elintakeen uusimmat lukijatutkimustulokset mukailevat pitkälti edellä 

esiteltyjen mediasukupolvien (Taulukko 1, s. 20) jakolinjoja. Niiden pohjalta 

oli havaittavissa lehtien ja television yleisempi käyttö vanhemmilla eli 

”sanomalehti- ja televisiosukupolvilla” ja sähköisen viestinnän, erityisesti 

sosiaalisen mediankäytön yleistyminen nettisukupolvella ja erityisesti 

diginatiiveilla. Mediasukupolvet sallivat kuitenkin poikkeuksia. Nuorempien 

kohdalla ay-tiedon ja muiden ajankohtaisen aiheiden seuraaminen sähköisesti 

verkossa eri laitteilla oli vanhempia ikäryhmiä yleisempää, mutta 

lukijatutkimusten perusteella netin käyttö oli yleistynyt myös iäkkäämmän 

väestön ja yli 50-vuotiaiden osalta. Yllättävää oli myös se, että alle 35-vuotiaat 

olivat lähes yhtä vahvasti ainoastaan painetun Elintae-lehden kannalla 

tulevaisuutta ajatellen kuin yli 61-vuotiaat. (Kaavio 11.) 

 

Mikä selittää Ahjon että Elintae-lehden lukijoiden vähäistä liittojen sähköisen 

viestinnän käyttöä? Suhteessa siihen, millaisia verkon ja sosiaalisen median 

käyttäjiä lukijat olivat yleisesti, voidaan pitää yllättävänä, että Ahjon 

lukijatutkimuksessa viidennes kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei käy lainkaan 

liiton verkkosivuilla ja puolet ilmoitti käyvänsä siellä harvemmin kuin 

muutaman kerran kuukaudessa. Elintae-lehden lukijoista SEL:n verkkosivut 

olivat toiseksi tärkein tietolähde ay-asioissa, mutta säännöllisesti niitä seurasi 

vain kolmannes kaikista vastaajista ja noin puolet silloin tällöin. Alle 35-

vuotiaistakin vain yksi kymmenestä seurasi SEL:n verkkosivuja säännöllisesti. 

SEL:n viestintää sosiaalisen median kautta seurasi kyselyn mukaan yhä 
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harvempi ja kaikista vastaajista seitsemän kymmenestä ei seurannut sitä 

lainkaan, eikä nuoret alle 35-vuotiaatkaan muodostaneet tässä poikkeusta.  

 

Liiton verkkosivut tietokanavana näyttävät Ahjon kyselyn mukaan korostuvan 

erityisesti työttömyysturva-asioiden yhteydessä ja sieltä haetaan tietoa 

jäsenasioissa. Ilmeisesti niiden rooli korostuu tilapäisesti, joten tarve vierailla 

liiton verkkosivuilla ei ole säännöllistä. Sosiaalisen median kanavat eivät ole 

olleet liittojen viestinnässä ehkä vielä kovin tavoitteellisessa roolissa, kuten 

Jouppi (2016, 97) osoitti pro gradu -tutkielmassaan. Tutkielman mukaan 

ammattiliitoissa suunnitellaan sosiaalisen median käyttöä vielä melko huonosti. 

Suurin osa ammattiliitoista käyttää sosiaalista mediaa, mutta sitä ei ole kaikissa 

ammattiliitoissa otettu huomioon viestinnän strategisessa suunnittelussa ja 

esimerkiksi tavoitetta käytölle ei ole määritelty. Sosiaalista mediaa käytetään 

ammattiliitoissa lähinnä muun viestinnän osana. (mt., 97.) 

 

Mitä lukijat sitten odottavat ammattiliittolehdeltään tulevaisuudessa? Ahjon ja 

Elintae-lehden lukijatutkimusten perusteella voidaan todeta, että huolimatta 

ikäryhmä eroista, kokonaisuudessa painetun jäsenlehden asema liiton 

viestimenä ja jäsenetuna näyttäytyy vahvana, lehti luetaan tarkasti ja siihen 

ollaan tyytyväisiä monilta osa-alueilta. Elintae-lehden kyselyyn vastaajista 

käytännössä kaikki pitivät lehteä vähintään melko tärkeänä jäsenetuna ja 

jäsenet odottavat saavansa lehden kotiin kannettuna myös jatkossa. Jopa 

puolet haluaisi lukea lähteä jatkossa ainoastaan painettuna ja vain alle 10 

prosenttia olisi valmis lukemaan lehteä sähköisesti tietokoneella, tabletilla tai 

älypuhelimella. Kuitenkin melkein puolet vastaajista voisi lukea lehteä sekä 

sähköisesti että painettuna. Tulos mukaili pitkälti kappaleessa 2.3 esitettyä 

ADAM-raportin tulosta, jossa oli mukana 26 eri ammatti- ja järjestölehteä.  
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6. AMMATTILIITTOLEHTIEN PÄÄTOIMITTAJAT ÄÄNESSÄ 
 

Tässä luvussa paneudun päätoimittajien näkemyksiin ammattiliittolehdistä, 

niiden roolista liiton viestinnässä ja tulevaisuuden näkymistä sähköisessä 

mediakentässä. Luvun alussa tuon esille arvioita ammattiliittolehtien 

lukijatutkimusten tuloksista ja vastaan toiseen tutkimuskysymykseen niiden 

vaikutuksesta käytännön lehden teossa. Päätoimittajien näkemysten pohjalta 

pohdin, kenen ääni kyselyissä kuuluu ja miten kyselyitä voisi kehittää. Luku 

etenee päätoimittajien haastatteluista esiin nousseiden keskeisten teemojen 

analyysin kautta ja luvun lopuksi teen yhteenvedon ja vastaan kolmanteen 

tutkimuskysymykseen päätoimittajien visioista ammattiliittolehtien 

tulevaisuuden suhteen.   

 

 
6.1 Teemahaastattelut – kokemuksen ääntä kentältä 
 

Tutkielmaa varten haastattelemani viisi ay-lehden päätoimittajaa edustavat 

monialaisesti SAK:n eri kokoisia jäsenliittoja ja niiden julkaisemia liittolehtiä. 

Päätoimittajilla on yhteensä pitkä näkemys ja kokemus eri liittolehdistä 

toimenkuvansa kautta. Tässä suhteessa haastateltavien määrää voidaan pitää 

riittävänä, jotta ammattiliittolehtien tulevaisuuden näkymiä on mahdollista 

arvioida. Elintae-lehden ja Ahjon päätoimittajien Karoliina Öystilän ja Kirsi 

Törmänen-Petmanin haastattelut olivat tärkeitä työssä analysoitujen 

lukijakyselyiden näkökulmasta. Öystilä toimii SEL:n viestintäpäällikkönä ja 

Törmänen-Petmanin hoitaa Metalliliiton sisäistä tiedotusta, joten 

päätoimittajilla on myös sitä kautta tietoa liiton jäsenistä. Haastattelun antoi 
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myös Teollisuudenalojen liito TEAMin10 Intiim-lehden päätoimittaja Tuomo 

Lilja. Hän vastaa laajemmin koko TEAM:n viestinnästä ja on seurannut 

ammattiliittolehtiä yli 30 vuoden ajan ammatillisesta näkökulmasta SAK:n 

viestintävaliokunnan ja sen eri työryhmien jäsenenä. Liljan pro gradu (2000) 

on toiminut työn lähteenä. SAK:n keskusjärjestölehden, luottamushenkilöille 

suunnatun Palkkatyöläisen pitkäaikaisella päätoimittajalla Aino Pietarisella on 

samoin näkemystä ja kokemusta yli 30 vuoden ajalta SAK:laisista liittolehdistä, 

jotka toimivat keskusjärjestölehden tietomateriaalina.  

 

Viides haastateltava on SAK:n suurimman ammattiliiton, 230 000 jäsenisen 

Palvelualojen ammattiliitto PAM:n PAM-lehden11 pitkäaikainen 

toimitussihteeri Sini Saaritsa, joka hoitaa väliaikaisesti lehden päätoimittajan 

tehtäviä. Palveluala eroaa esimerkiksi metallialasta ja julkisesta sektorista 

selvimmin ikäjakauman suhteen ja siellä työskentelevät palkansaajat ovat 

keskimäärin nuorempia kuin kaikki palkansaajat. PAM:in jäsenistä 80 

prosenttia on naisia ja 34 prosenttia on alle 31-vuotiaita. Liittoon kuuluu tällä 

hetkellä noin 7000 maahanmuuttajajäsentä (pam.fi, luettu 26.10.2016). 

Saaritsan mukaan PAM-lehteä tehdään sekä ammatillisesti, ikärakenteellisesti 

että kansainvälisesti laajalle jäsenjoukolle, koska lehden kohderyhmä on 

viimeisen kymmenen vuoden aikana nuortunut ja maahanmuuttajien osuus 

jäsenistöstä kasvanut.  

 

Taulukossa 6.1 on listattu tutkielmaa varten haastatellut päätoimittajat, heidän 

edustamansa ammattiliitto tai järjestö ja liittolehti sekä sen painosmäärät ja 

																																																													
10	TEAM	syntyi	vuonna	2010	kun	Kemian	liitto	ja	Viestinnänalan	ammattiliitto	
yhdistyivät	ja	nykyään	liittoon	kuuluu	55	000	jäsentä.	
11	PAM-lehti	lehti	sai	syksyllä	2012	ProCom-viestinnän	ammattilaiset	ry:ltä	vuoden	
parhaan	järjestölehden	kunniamaininnan.	Lehteä	kehuttiin	haastavaksi	ja	rohkeaksi	ja	
sen	todettiin	täyttävän	paikkansa	ammattikuntansa	äänenkannattajana	ja	
uutislehtenä.		
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ilmestymistiheys ja viite, jota käytetään tekstissä kyseisen päätoimittajan 

haastattelumateriaalin yhteydessä. Päätoimittajille lähetetty teemahaastattelun 

runko löytyy työn lopusta liitteestä 3. Päätoimittajat vastasivat kysymyksiini 

sähköpostitse, joten litterointia ei tarvittu. Saatekirjeessä kerrottiin, ettei 

kysymysrunkoa tarvitse noudattaa tarkasti, järjestystä voi muuttaa ja vastata 

voi myös mieleen tuleviin muihin asioihin (ks. tarkemmin luku 4.2.). 

Haastattelumateriaalin sisältöanalyysissa hyödynsin teemoittelua, joiden 

pohjalta aineistosta nousi esille kolme pääteemaa, joita lukijatutkimusten 

analyysin lisäksi ovat ay-lehden merkitys liittoviestimenä sekä arviot 

verkkolehden ja painetun lehden suhteesta. 

 
Taulukko 6.1: Haastatellut päätoimittajat ja heidän edustamansa liitto/järjestö ja ay-lehti. 

 

 Ay-lehti Liitto/järjestö Painosmäärä Ilmestyy Viite 

Tuomo Lilja Intiim TEAM 58 000 14 krt/v PT1 

Kirsi Petman-
Törmänen 

Ahjo Metalliliitto 154 000 16 krt/v PT2 

Aino 
Pietarinen 

Palkkatyöläinen SAK  21 000 5  krt/v PT3 

Sini Saaritsa PAM-lehti PAM 201 000 15 krt/v PT4 

Karoliina 
Öystilä 

Elintae SEL 35 000 11 krt/v PT5 

 

 
 
6.2 Lukijatutkimukset – aktiivijäsenten ääntä? 
 

Tutkielman lähteenä toimineet Ahjon ja Elintakeen lukijatutkimukset 

edustavat hyvin perinteisiä, lomakkeen kautta toteutettuja lehtien 

lukijakyselyitä, jossa kiinnostuksen kohteena ovat lukijoiden profiili, heidän 

lukutottumuksensa sekä lukijoiden mielipiteet (Kariniemi 2010, 114). Kuten 

edellä todettiin, lehtien lukijatutkimukset ovat oma kyselylajinsa ja niiden 
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päämäärä on pitkälti toimitusten tuotekehittely ja tavoite tehdä lukijoille 

kiinnostavampia juttuja. Ammattiliittolehtien kohdalla ensisijainen päämäärä ei 

ole levikin kasvattaminen, mutta liiton näkökulmasta on tärkeää, että lehti 

puhuttelisi mahdollisimman laajasti koko jäsenistöä, koska sen rooli ay-tiedon 

lähteenä on merkittävä eri ikäryhmissä. 

 

Lomakekyselyiden ongelmaksi havaittiin niiden vastausprosentti, joka jää usein 

matalaksi. Vaikka kyseessä on todellisten vastaajien todelliset mielipiteet, on 

alhaisen vastausprosentin edustavuutta koko perusjoukkoon nähden syytä 

tarkastella kriittisesti. Menetelmäblogissaan Aki Taanila (2014) toteaa, että jos 

vastanneet ovat tutkimuksen kannalta keskeisissä asioissa erilaisia kuin 

vastaamatta jättäneet, niin kato heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Kadon 

aiheuttaman virheen suuruuden arvioimiseen ei ole varmaa keinoa, mutta sen 

mahdollisesta vaikutuksesta luotettavuuteen voidaan pyytää arvioita 

tutkittavan ilmiön hyvin tuntevalta asiantuntijalta. Tässä työssä asiantuntijoita 

edustavat ammattiliittolehtien päätoimittajat. 

 

Ammattiliittolehtien lukijatutkimuksissa tärkeä kysymys on, viittaako alhainen 

vastausprosentti siihen, että kyselyyn vastaajat ovat aktiivijäseniä, jolloin 

tavallisten rivijäsenten mielipide ei niissä juuri tule esille. Aktiivi-

passiivijäsenten suhde on aihe, joka kiinnostaa ay-liikettä ja Lilja osoitti 

gradussaan (2000, 117), että ay-liikkeessä ja liitoissa harjoitetulla 

viestintästrategialla on myös yhteys jäsenten passiivisuuteen. Syynä tähän oli 

viestinnän lähettäjäkeskeisyys ja se, ettei jäsenten aktivoimista oltu huomioitu 

viestinnän tavoitteissa. Hän viittasi myös tutkimukseen (Jokivuori, Kevätsalo 

ja Ilmonen 1996, 76–79), jonka mukaan SAK:n jäsenistä aktiiveihin lukeutuisi 

noin 14 prosenttia, satunnaisosallistujiin noin 40 prosenttia ja rivijäseniin noin 

puolet eli 46 prosenttia. Nuorista vain kaksi prosenttia lukeutui aktiiveihin ja 
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21 prosenttia satunnaisosallistujiin. Tutkimustulos on vuosia vanha, mutta sitä 

voidaan pitää edelleen suuntaa antavana. Uudempaa tietoa tarjoaa SAK:n 

jäsentutkimus 2015, jonka mukaan viidennes liittojen jäsenistä on toiminut 

erilaisissa luottamustehtävissä työpaikoillaan ja osallistuminen ammattiliittojen 

toimintaan kiinnostaa useammin miehiä kuin naisia tai alle 30-vuotiaita ja 

suurinta kiinnostus on keski-ikäisillä miehillä, jotka työskentelevät 

teollisuudessa (SAK:n jäsentutkimus 2015, 26). 

 

Ammattiliittolehtien kohdalla tilanne on päätoimittaja Liljan mukaan se, että 

vaikka kaikkien ay-lehtien keskeisin kohderyhmä on ei-aktiivit eli jäsenkunnan 

”suuri hiljainen enemmistö”, todellisuudessa lehden sisällöstä suuri osa 

kiinnostaa ensisijaisesti aktiiveja. Tämä niin sanottu ammattiliittolehtien 

kohtaanto-ongelma johtuu Liljan mukaan siitä, että pääosa palautteesta tulee 

aktiiveilta ja lehti ohjautuu osin palautteen mukaan (PT1). Huomio on linjassa 

päätoimittaja Öystilän arvioon Elintakeen lukijatutkimustuloksesta 2015, joka 

hänestä kertoo lähinnä siitä, miten lehteä eniten lukevat työpaikkojen ja 

ammattiosastojen luottamushenkilöt siitä ajattelevat. Öystilän näkemys on, että 

iso osa SEL:n jäsenistä, noin 35–40 prosenttia, ei lue lehteä lainkaan ja heillä 

lehti menee lähes aina suoraan paperinkeräykseen. Yhtä suuri osa jäsenistä 

myös selailee lehden, silmäilee otsikot, nostot ja kuvatekstit ja lukee ehkä 

muutaman kiinnostavan jutun. 

 

PT5: Loput noin 20–30 prosenttia lukevat lehden huolellisesti 
kannesta kanteen. Osa heistä on niin sanottuja rivijäseniä, mutta 
heissä on myös paljon työpaikkojen ja ammattiosastojen 
luottamushenkilöitä. Tämä porukka, viidennes tai neljännes 
jäsenistä, pitää Elintaetta erittäin hyödyllisenä ja tarpeellisena.  

 

Nuoret ovat haasteellinen kohderyhmä lukijakyselyissä. Elintakeen ja Ahjon 

lukijatutkimuksissa he olivat vastaajissa selvästi aliedustettuna ja Ahjon 



	

	
76	

lukijatutkimuksessa myös luottamusmiehet olivat yliedustettuna (Ahjon 

lukijatutkimus 2015). Lukijakyselyiden yksi ongelma näyttää olevan se, etteivät 

ne tarjoa toimituksille enää juuri uutta tieto eikä niillä näin ollen ole suurta 

vaikutusta lehden teossa tai sen sisällöissä. Pietarisen mielestä tämä johtuu 

siitä, että toimituksilla on jo hyvät yhteydet lukijakuntaansa ja työpaikkojen 

luottamushenkilöihin ja toimituksissa tiedetään melko hyvin, mitä lukijat 

ajattelevat (PT3).  

 

Ahjon kohdalla lukijatutkimuksen teettäminen neljän vuoden välein on 

päätoimittaja Törmänen-Petmanin mukaan enemmän liittokokouskauteen 

sidottu toimi, kun toimituksesta lähtevä tarveharkinta. Tutkimusten tulokset 

käydään toimituksessa läpi, analysoidaan ja mietitään vastausten merkityksiä. 

Niillä on ollut jonkin verran vaikutusta lehden sisältöön, mutta toistaiseksi 

merkitys on ollut päätoimittajan mukaan vähäinen. Elintakeessa 

lukijatutkimuksilla ei ole säännöllistä rytmiä ja Öystilä näkee kyselyiden hyödyn 

lähinnä suuntaa vahvistavana, mutta myös tärkeänä kehitystyössä. 

 

PT5: Lukijakyselyt joko paljastavat, että lehdentekijät ovat ihan 
hakoteillä lehdenteossa tai vahvistavat, että lehti on jäsenten 
toiveiden ja odotusten mukainen. Lukijakyselyt ovat hyvä apu 
lehden kehittämistyössä. On hyvä, että on käytettävissä 
konkreettista, tutkittua tietoa, jonka avulla voidaan kehittää lehteä. 

 

Lukijatutkimuksen suurin anti näyttää kytkeytyvän osaksi viestintästrategista 

suunnittelua ja siihen käytettävissä olevien taloudellisten resurssien 

jakautumista. Toisin sanoen lukijatutkimukset vahvistavat liiton hallinnon 

suuntaan lehden tarpeellisuutta ja tulokset mukailevat pitkälti käsitystä, joka 

lehdistä pääasiassa on jo olemassa. 
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PT1: Kyllä tutkimukset kiinnostavaa informaatiota antavat. Ei niillä 
välitöntä vaikutusta ole, mutta liiton viestinnän strategisessa 
suunnittelussa, esimerkiksi kuinka paljon lehteen uhrataan 
resursseja, niillä on suuri merkitys. 

 

PAM-lehden päätoimittaja Saaritsan mielestä lukijakyselyt kaipaisivat 

lisätulkintaa, jonka puute saattaa heijastella haluttomuutta ottaa vastaan 

kritiikkiä. 

 
PT4: Ongelma on se, että kyselyjen tulokset vaatisivat tulkintaa, ja 
tulkinnan tekeminen tuntuu olevan pannassa ja silloin toimitus 
ikään kuin kieltäytyy ottamasta kritiikkiä vastaan ja selittelee kritiikin 
pois. 

 

Kehitysnäkökulmasta Saaritsa lisäisi kyselyissä avovastausten määrää ja toivoisi 

vastauksia kysymyksiin, mitä lukijat miettivät maailmasta ja millaisina hetkinä 

he tarttuvat PAM-lehteen tai miksi se lentää suoraan paperinkeräykseen. 

Yksittäisen lehden yksittäisten juttujen arviointi ei ole hänestä kiinnostavaa 

vaan se, millaisia sanoja ja mielikuvia lukijat käyttävät, koska niiden avulla 

hahmottuisi heidän toiveensa. Myös Törmänen-Petman lisäisi avovastuksia ja 

kehittäisi kyselyiden rakennetta niin, että niillä saataisiin enemmän laadullisia 

kuin määrällisiä vastauksia. Hänestä yksi keino lukijatutkimusten 

tehostamiseksi olisi niiden yhdistäminen osaksi laajempaa liiton viestintää 

koskevaa tutkimusta. Vastauksia hän kaipaisi myös siihen, millaista tietoa 

lehden lukijat ja liiton jäsenet haluaisivat verkkoon ja mitä asioita he taas 

mieluiten lukisivat lehdestä.  

 

Pietarinen on samoilla linjoilla kuin tutkijat, joiden mielestä journalismin 

kiinnostavuus syntyy vastaanotossa eli sosiaalisissa verkostoissa ja joihin myös 

toimitusten olisi syytä kiinnittää huomioita (Heikkilä et ala 2012, 271).  Hän 

pohtii oikeita kysymyksiä nykypäivän näkökulmasta, kun työelämä sekä 
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viestintä ovat muutoksessa ja tarpeellinen tieto on oltava saatavissa heti ja 

helpossa muodossa. 

PT3: Elämme aikaa, joka panee pohtimaan, osaammeko edes kysyä 
oikeita kysymyksiä? Nyt kun työelämä ja viestintä elää melkoista 
murrosta, niin perinteisistä kyselyistä ei juuri ole apua. Nyt pitäisi 
kysyä, miten paljon luottamushenkilöstö ja aktiivit hankkivat tietoa 
älykännyköillä?  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lukijakyselyiden merkitys lehden teossa 

näyttää olevan vähäinen ja enemmän olemassa olevia käsityksiä vahvistava, 

koska ne eivät näytä tuovan enää juurikaan uutta tietoa lukijoista. Kyselyiden 

tehtävä näyttää myös kytkeytyvän lehden aseman turvaamiseen ja 

vahvistamiseen liiton viestintästrategisessa suunnittelussa. Täysin hyödyttömiä 

kyselyt eivät lehdenteonkaan kannalta kuitenkaan ole, koska niiden nähdään 

vahvistavan valittua suuntaa ja toisaalta herättävät keskustelua siitä, miten 

lehteä voisi kehittää tai miten kyselyillä saisi parempia vastauksia toimitusten 

käyttöön. Päätoimittajien näkemyksiä lukijatutkimuksista tuodaan esille vielä 

tarkemmin luvun lopussa yhteenvedossa kappaleessa 6.5. 

 

 
6.3 Ay-lehden merkitys liittoviestimenä 
	

Lukijatutkimusten merkitys näyttää korostuvan päätoimittajien vastauksissa, 

kun puhe kääntyy lehden tehtäviin ja rooliin osana liitoviestintää. Liittolehti 

asemoidaan olennaiseksi osaksi viestintästrategiaa ja esimerkiksi SEL:n 

toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 Elintae-lehti on määritelty 

tärkeimmäksi jäsentiedotuksen kanavaksi, koska se on suora yhteys liiton 

jokaiseen jäseneen ja sitä luetaan myös liiton ulkoisissa sidosryhmissä (selry.fi, 

luettu 21.10.2016). Öystilän mukaan Elintae on SEL:n jäsenten 
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äänenkannattaja ja lehden rooli on pysynyt samana jo pitkään, eikä siihen ole 

näkyvissä lähivuosina muutosta.  
	

PT5: Näen ammattiliiton lehden roolin merkittävänä jäsenten 
sitouttajana. Tätä käsitystä tukee Elintakeen vuonna 2015 tehty 
lukijatutkimus, jonka mukaan kahdeksan kymmenestä vastaajasta oli 
täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Elintae antaa tarpeeksi 
tietoa SEL:n toiminnasta ja lisää liiton jäsenten yhteenkuuluvuutta. 

 

SEL:n jäsenet eivät Öystilän mukaan ole pääsääntöisesti työpäiviensä aikana 

tietokoneen tai älypuhelimen ääressä, joten painettu, jokaisen jäsenen kotiin 

postitettava lehti on edelleen toimiva kanava. Myös Törmänen-Petman ja Lilja 

korostavat liittolehden merkitystä ainoana paperisena materiaalina, joka 

lähetetään kaikille jäsenille. Näin ollen sen tehtävä jäsenten sitouttamisessa 

korostuu. 

 

PT1: Kotisivuille ei ole pakko mennä. Eikä liiton tilaisuuteen tai 
koulutukseen. Luottamusmiehen kanssa ei tarvitse kommunikoida. 
Mutta kun liiton lehti kolahtaa postiluukusta, sitä ei voi ohittaa  

 

Törmänen-Petman pohtii liitolehden merkitystä jäsenille myös suhteessa 

muihin medioihin ja jäsenten asemaan työmarkkinoilla. 

PT2: Tutkimusten perusteella emme pysty suoraan sanomaan sitä, 
minkä verran tämä [lehden merkitys ay-tiedon lähteenä] johtuu 
esimerkiksi siitä, että jäseniä eläköityy tai on työttöminä. Toisaalta 
muista medioista on vähennetty työmarkkinatoimittajia, jos niitä 
enää käytännössä on ollenkaan, mistä voisi johtua liiton omien 
kanavien merkittävyyden kasvu.  

 

SAK:laisten liittolehtien taso on Pietarisen mukaan noussut sitä mukaa kun 

toimittajakunta on ammatillistunut ja erityisesti lukijakunnan huomioiminen eli 

se, mitä lukija tarvitsee, on lisääntynyt lehdissä. Hän asemoi ay-lehdet osaksi 
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organisaation viestintää, mutta etenkin isoja lehtiä tehdään hänestä nykyään 

ihan samoin kuin muita aikakauslehtiä – omistajan ääni kuuluu niissä, kuten 

kaikissa muissakin lehdissä enemmän tai vähemmän. Lilja viittaa poliittisen 

toiminnan laimentumiseen liitoissa, jota käsiteltiin luvussa 3. Se on lisännyt 

journalistista vapautta lehden teossa.  

 

PT1: TEAMissa liiton hallitus tai valtuusto eivät normaalioloissa 
mitenkään ohjaa lehden tekemistä. Ei myöskään liiton toimisto tai 
johto. Eli meillä on varsin suuri vapaus tehdä, mitä haluamme. [---] 
Luultavasti Intiim vastaa jäsenten ja liiton arvomaailmaa. Jos 
toimitus ei toimi tyydyttävästi, palautetta tulisi aika nopeasti: ensin 
työkavereilta, sitten johdolta, sitten hallinnolta ja kentältä. 

 

Saaritsan mukaan PAM-lehti on myös melko itsenäisesti PAM:in sisällä 

tuotettu julkaisu ja lehden tekijät ovat journalisteja, eivät järjestötyöntekijöitä. 

Järjestöllinen osuus ei Saaritsan mukaan ole suurta verrattuna moneen 

muuhun ay-lehteen. Hänestä lehden sisältö ei tähtää varsinaisesti liiton arvojen 

vaan enemmän jäsenistön arvojen välittämiseen.  

 

PT4: Toisaalta lehden ei ole tarkoitus olla kosiskelevakaan. 
Ajattelen, että lehti on myös peili, jota vasten (pamilainen) lukija voi 
peilata omia arvojaan. Nähdä itsensä, ehkä hyvässä ja pahassa, 
mutta nähdä myös vaihtoehtoja. 
 
PT4: Lehden positio liiton sisällä on omana aikanani ollut tavallaan 
tempoilevaa: toisaalta tekijäkaartin hiljalleen osittain uudistuttua, 
riippumattoman journalismin vaatimus on lisääntynyt. Toisaalta 
kustantajan taholta nousevat odotuksetkin ehkä ovat. 

 
Öystilän mielestä Elintae-lehti edustaa puolestaan enemmän yhteisöviestintää 

kuin journalismia ja lehden sisältö mukailee SEL:n arvomaailmaa. 

 

PT5: Toimitus päättää itsenäisesti lehden sisällöstä, järjestösivuja 
lukuun ottamatta, mutta koen päätoimittajana, että Elintae on 
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enemmän yhteisöviestintää kuin journalismia. Lehdellä ei ole 
tarvetta tehdä irtiottoa liiton arvomaailmaan. 
 

Päätoimittajien haastattelut suhteessa lehden rooliin liittoviestimenä 

vahvistavat käsitystä, että nuoret ovat haaste ammattiliiton toimittajille kuin 

koko ay-liikkeelle ja sen viestinnälle. Sisällöllisesti kaikki päätoimittajat 

korostavat, että ammattiliittolehti on suunnattu liiton työssäkäyvälle 

jäsenkunnalle ja eri ikäryhmät sekä sopimusalat pyritään huomioimaan 

tasapuolisesti. Öystilä esimerkiksi painottaa, että vaikka eläkeläisiä on yli 

kolmannes SEL:n jäsenistä, ei liiton lehteä voi tehdä eläkeläisten 

näkökulmasta, koska ammattiliiton toiminnassa on kyse työehtojen ja 

työolojen parantamisesta (PT5). Nuoret ovat kuitenkin selvästi ryhmä, joka 

mietityttää lehden tekijöitä. Lilja myöntää, että nuoria suositaan aina kuin 

mahdollista.   

 

PT4: Johtuu siitä, että nuoret ovat ongelma ay-liikkeelle, eivätkä ole 
ay-kuvioista kovin kiinnostuneita. Heidät halutaan mukaan 
toimintaan. 

 

Myös Saaritsan mielestä nuoret jäävät usein liian vähälle huomiolle.  

 
PT4: Olisi ehdottoman tärkeää suunnata juttuja vaativille 
ikäryhmille, kuten nuoret ja maahanmuuttajat. Nuorten osalta 
toisaalta voidaan kehittää myös verkon ja somen kautta tapahtuvaa 
viestintää. 

Törmänen-Petman viittaa jälleen Metalliliiton jäsentutkimukseen, jonka 

perusteella nuoret alle 25-vuotiaat ovat todella ahkeria verkon ja sosiaalisen 

median käyttäjiä ja tämä on luonnollisesti haaste myös lehdentekijöille: Miten 

saada nuoret lukemaan myös painettua lehteä? Hänestä aineiston tuotanto 

verkkoon on tällä hetkellä liian pientä, mutta lähitulevaisuudessa tilanne tulee 

muuttumaan ja viestintää aletaan tehdä enemmän verkko edellä. 
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PT2: Siirtyminen tekemään viestintää verkko edellä on osa ratkaisu 
tähän problematiikkaan. Verkon kautta tavoitamme nuoret ja sitä 
kautta saamme heille samaa merkityksellistä tietoa, jota julkaistaan 
tällä hetkellä printtilehdessä.  
 

 
 
6.4 Tulevaisuuden ay-lehti – printtinä ja verkossa  
 

Yksi keskeinen pääteema, joka päätoimittajien haastatteluista nousee vahvasti 

esille, on juuri pohdinnat verkkolehden ja painetun lehden suhteesta sekä 

verkon mahdollisuuksista lisätä vuorovaikutteellista viestintää. Painetun lehden 

suurimpia etuina on pidetty konkreettisuutta. Lehden sisältö on kokonaisena ja 

muuttumattomana lukijan kädessä ja siihen voi syventyä rauhassa missä 

tahansa ilman erillisiä laitteita, virtalähdettä tai laturia (Rantanen 2007, 20; 

Leivonen 2015, 25). Toisaalta verkkolehden kautta lehden palveluja on 

mahdollista monipuolistaa ja yleisölle tai jäsenille voidaan tarjota aktiivisempaa 

roolia eli toimijuutta yhteisön julkisuudessa, kuten kappaleessa 3.3 tuotiin 

esille.  

 

Monikanavaisen julkaisemisen etuja on myös mahdollisuus julkaista eri tahtiin 

ilmestyviä sisältöjä – digitaalisuus tarjoaa nopean ja painettu hitaamman 

tahdin, jotka voivat myös täydentää toisiansa. Eri ratkaisuilla on mahdollista 

tavoittaa uusia yleisöjä. (Leivonen 2015, 11.) Verkkolehti kattaa internetin 

kautta jaettavan aikakauslehtien sisällön sekä erilaisen oheispalvelun, jolla tätä 

sisältöä voidaan monipuolistaa. Painetun lehden näköisversio sähköisessä 

muodossa on eri asia kuin verkkolehti ja sen on käytössä hyvin monessa 

ammattiliitoissa, vaikkei muuta sisältöä tuotettaisikaan verkkoon lehden osalta 

(vrt. Kariniemi 2010, 80.)  
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Liljan mielestä ay-lehden suurimmat haasteet liittyvät juuri arviointiin, jota 

tehdään printin ja sähköisten välineiden välillä. Arvio on käynnissä koko ajan 

ja on vaikea nähdä, miten tilanne kehittyy (PT1). Ahjon päätoimittaja pitää 

painetta siirtyä kohti verkkolähtöistä sisällöntuotantoa niin kovana, että se 

täytyy lähivuosina toteuttaa. Hän ottaa esille lukijatutkimukset, joiden mukaan 

Metalliliiton jäsenten verkkokäyttäytyminen vastaa yleisesti suomalaisten 

nettikäyttäytymistä ja nuoret käyttävät verkkoa päivittäin ja ovat aktiivisia 

sosiaalisessa mediassa. Hän ei usko, että painettu lehti katoaa, mutta sen rooli 

tulee muuttumaan tulevaisuudessa. 

 

PT2: Sähköisen viestinnän kehittämisestä ja parantamisesta 
huolimatta lehdelle jää varmasti oma roolinsa. Ehkä enemmän 
asioita ja ilmiöitä taustoittavana välineenä. [---] Siksi tulevaisuudessa 
lehteä pitää ajatella yhtenä osana sitouttavaa viestintää, verkkoa 
täydentävänä ja osittain itsenäisen roolin säilyttävänä välineenä. 

 

Verkon ja sosiaalisen median käyttöä on Metalliliitossa parin viime vuoden 

aikana lisätty ja sähköisiä kanavia on jo nyt käytössä painetun lehden rinnalla. 

Törmänen-Petmanin mukaan Metalliliiton kohdalla haaste liittyy lähinnä 

siihen, että sähköisten kanavien sisältö ja välineet saadaan vastamaan nykyajan 

tarpeita. Ahjon ja Intiim-lehden kohdalla käynnissä oleva liittofuusiohanke 

TEAMin, Metalli-, Puu- ja Paperiliiton osalta tarkoittaisi toteutuessaan, että 

nykyiset lehdet lopetettaisiin ja tilalle perustettaisiin yksi yhteinen suurlehti, 

jonka kautta tietysti myös resurssit lisääntyisivät. 

 

PAM-lehdessä haasteet sähköisen viestinnän osalta liittyvät myös enemmän 

sosiaalisen median ja verkon kehittämiseen saumattomaksi osaksi lehden 

tekoa. PAM-lehti ilmestyy jo nyt useilla alustoilla. Toimituksen vastuulla ovat 

PAM-lehden printin ja näköislehden tekeminen, PAM-lehden verkkouutiset, 
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joiden aiheista osa on esillä myös lehdessä ja jaetaan PAM:in verkkosivuille, 

Facebookissa ja Twitterissä.  

 

Elintae-lehdessä tilanne on taas aivan toinen kuin Ahjossa tai PAM:issa eikä 

sähköinen viestintä näy juuri lainkaan lehden tekemisessä. Päätoimittaja 

Öystilän mukaan se on osin strateginen valinta, mutta ennen kaikkea 

resurssikysymys: resurssit eivät riitä verkkolehteen tai lehden näkymiseen 

sosiaalisessa mediassa. Tämä ei tarkoita, etteikö Elintae-lehden toimituksessa 

olla tietoisia verkkolehtien merkityksen kasvusta tulevaisuudessa. Öystilä 

uskoo, että painetut lehdet säilyvät, mutta niiden ilmestymiskerrat harvenevat 

ja sivumäärät vähenevät. Verkkolehdet integroituvat puolestaan yhä tiiviimmin 

sosiaaliseen mediaan ja vuorovaikutus lehden tekijöiden ja lukijoiden välillä 

tulee lisääntymään. 

 
PT5: Näköislehdet eivät enää riitä, pitää olla painetun lehden lisäksi 
oikea verkkolehti, jossa on vireää uutistuotantoa ja jossa ilmestyy 
juttuja aktiivisesti myös painettujen lehtien numeroiden välissä. 
Painetun lehden sivuilta ohjataan yhä useammin lukijaa verkkoon, 
lukemaan lisää ko. aiheesta, katsomaan video tai visualisointi 
aiheesta tai keskustelemaan lehden jutusta. 

 

Elinatae-lehden toimituksen tilanne kuvaa hyvin monikanavaiseen 

julkaisemiseen liittyviä – osin ristiriitaista tilannetta toimituksissa, joissa on 

pienet henkilöresurssit. Ne johtavat tavallisesti rajallisiin aikaresursseihin ja 

vaikuttavat lehden laatuun tai sen kehityshaluihin: muun työn ohella 

pientoimituksissa julkaisumallien opetteluun, suunnitteluun ja uusien 

työprosessien kehittämiseen ei ole riittävästi aikaa. (vrt. Iivonen 2016, 469).  

 

Ristiriita syntyy siitä, että myös pienemmissä toimituksissa – tai erityisesti juuri 

niissä, verkkojulkaisemista pidetään ratkaisuna moniin tulevaisuuden 

haasteisiin. Öystilä näkee verkkolehdessä ja sosiaalisen median näkyvyydessä 
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suuren mahdollisuuden haasteisiin, joita tuovat eritysesti nuoret alle 35-

vuotiaat jäsenet, joilla ei ole samanlaista lehdenlukukulttuuria kuin 

vanhemmilla ikäpolvilla. Toinen iso haaste ovat kasvavat 

postituskustannukset, jotka voivat jossain vaiheessa pakottaa harventamaan 

lehden nykyistä ilmestymismäärää, mikä lisäisi painetta verkkolehden 

perustamiselle painetun lehden rinnalle ja sitä täydentämään. Elintaetta 

tehdään varsin pienellä budjetilla ja jos henkilöstökuluja ei oteta huomioon, 

lehden vuosibudjetista reilut puolet menee pelkästään lehden postituskuluihin.  

 

PT5: Iso haaste olisi myös se, jos järjestölehdiltä vietäisiin 
arvonlisäverovapaus. Tämä nostaisi lehden tekokustannuksia 
(taittaminen, painattaminen ja postittaminen) 24 prosenttia. 

 

Ay-lehdissä pitkään työskennelleet Pietarinen ja Lilja korostavat 

vuorovaikutuksellisen viestinnän lisäämisen tärkeyttä koko ay-liikkeen ja 

jäsenistön kannalta. Pietarisen mielestä pirstaloituvat työmarkkinat ja 

paikallisen sopimisen lisääntyminen edellyttävät, että jäsenten tarvitsemat 

tiedot työehdoista ja työoloista sekä edunvalvonnasta on oltava helposti 

saatavilla. Hän tuo esille käsitteen ”nettiluottamusmiespalvelu”, joka viittaa 

verkosta saatavaan tietoon asioista, joista ennen on vastannut yksinomaan 

työpaikan luottamushenkilö. Lilja viittaa ay-viestinnän lähettäjäkeskeisyyteen, 

historialliseen painolastiin, jonka näkee edelleen vaikuttavan myös ay-lehtien 

näkökulmasta.  

 

PT1: Meillä on voimakas kansanvalistuksellinen, agitatoorinen ja 
propagandistinen perinne. Osaamme tiedottaa, tehdä lehtiä ja 
esitteitä ja meillä on loistavat resurssit. Ongelma on, että liiaksi 
julistamme, liiaksi puhumme – ja liian vähän kommunikoimme ja 
kuuntelemme. [---] Osa ammattiliittojen jäsenistä on kyllästynyt 
yksisuuntaisuuteen ja tietoisesti torjuu viestejämme.  
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Ratkaisu asian korjaamiseen on Liljan mielestä ensisijaisesti asian 

tiedostaminen ja sellaisten välineiden suosiminen, jotka lisäävät 

vuorovaikutteisuutta. Hän arvio on, että sähköinen viestintä saa yhä 

suuremman ja suuremman merkityksen tulevaisuudessa. ”Me lähestymme 

somea hyvin tietoisesti ja suunnitelmallisesti,” Lilja painottaa.  

 

6.4 Yhteenveto päätoimittajien haastatteluista 
 

Viiden ay-lehden päätoimittajan haastattelut tarjoavat moniulotteisen kuvan 

ammattiliittojen nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä sähköisessä 

viestintäkentässä. Haastatteluja analysoitiin kolmen pääteeman kautta, joita 

olivat lukijakyselyiden arviot, lehden merkitys liittoviestimenä sekä painetun ja 

verkkolehden suhde. Haastattelut osoittavat, että lehdentekijät ovat hyvin 

tietoisia sähköisen viestinnän mahdollisuuksista ja jäsenistön mediankäytössä 

tapahtuneista muutoksista. Lisääntynyt sähköisten alustojen ja sosiaalisen 

median käyttö jäsenistössä tiedostetaan erityisesti nuorten alle 35-vuotiaiden 

kohdalla. Lehdet koetaan merkittävänä jäsenten sitouttajana ja nuoret taas 

nähdään ay-liikkeessä haasteena, joten on luonnollista, että lehdentekijät 

pohtivat keinoja, miten tuottaa enemmän erityisesti nuoria puhuttelevia 

sisältöjä ja miten painettu lehti ja sähköinen julkaiseminen saataisiin 

vastaamaan tämän päivän mediankäyttäjien vaatimuksia. 

 

Arviot toimituksissa viime aikoina toteutetuista lukijakyselyistä viittaavat 

siihen, että niiden tulosten yleistämistä koskemaan koko jäsenistöä on 

tarkasteltava kriittisesti. Yksi näkemys on, että ne kertovat lähinnä lehteä 

ahkerammin lukevien liittoaktiivien mielipiteestä lehteä kohtaan eikä eri 

ikäryhmien, erityisesti nuorten ääni kuulu niissä tarpeeksi. Epäiltiin, että tämä 
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olisi aiheuttanut kohtaanto-ongelman eli vaikka ay-lehti on suunnattu 

erityisesti ei-aktiiveille eli jäsenistön enemmistölle, se kiinnostaisi suurilta osin 

nykyään vain aktiiveja, jotka myös antavat lehdestä ahkerammin palautetta.  

 

Lukijakyselyt nousivat yllättäen isoon osaan, kun päätoimittajien puhe kääntyi 

lehden asemaan liiton viestinnässä. Painetun lehden merkitystä jäsenten 

sitouttajana pidettiin vahvana, koska se on ainoa painettu materiaali, joka 

postitetaan jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti. Lähes jokainen viittasi 

lukijatutkimuksiin, joiden mukaan ay-lehti on tärkein ay-tiedon lähde kaikissa 

ikäryhmissä. Lukijatutkimusten tulosten pohjalta lehden roolia korostettiin 

myös tärkeänä jäsenten sitouttajana. Toisaalta pohdittiin sitä, onko muista 

medioista vähentynyt ay-toimittajien määrä vaikuttanut liittolehden tärkeyteen 

ay-asioissa. Lukijatutkimusten kehittämisellä näytti olevan myös tarvetta ja 

erityisesti lukijoiden odotusten ja tarpeiden selvittäminen myös sähköistä 

viestintää kohtaan koettiin tarpeellisena. Toisaalta kukaan ei pohtinut sitä, 

miten vastaajajoukkoa saisi isommaksi ja miten erityisesti nuoret saataisiin 

innostumaan vastaamisesta tai minkälainen kysely heidän suuntaan olisi 

toimiva tapa saada toimituksen käyttöön tarpeellista tietoa.  

 

Liittolehtien toimitusten vapaus journalismin suhteen oli päätoimittajien 

mielestä lisääntynyt ja tämän on uskottu nostaneen lehtien yleistä tasoa ja 

lähentäneen niitä muihin, lähinnä kaupallisella puolella toimiviin 

yleisaikakauslehtiin. Lähes kaikki päätoimittajat korostivat vapautta lehden 

teossa ja esille nostettiin myös poliittisen kontrollin laimentuminen liitoissa, 

jonka myötä tilaa on jäänyt journalismin kehittämiselle. Toisaalta 

päätoimittajien haastattelut osoittavat, että tilanne liittojen välillä vaihtelee ja 

suurimmissa liitoissa, jossa lehden tekemiselle on varattu suuremmat resurssit, 

journalismin vapaus näytti korostuvan, kun taas pienemmissä liitoissa, joissa 
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henkilöstöresurssit ovat tiukoilla, lehti nähdään edelleen enemmän 

yhteisöviestimenä, jonka päämäärä on heijastaa liiton arvomaailmaa enemmän 

kuin korostaa itsenäisyyttä ja journalistista vapautta. Yksi tekijä on varmasti 

myös se, mieltäväkö ammattiliiton toimittajat itsensä lähtökohtaisesti 

enemmän journalistiksi vai yhteisöviestijäksi  

 

Vaikka päätoimittajat ovat hyvin perillä lukijoiden ja jäsenten mediankäytössä 

tapahtuneista muutoksista, ristiriitaa syntyy usein toteutuksen ja käytettävissä 

olevien resurssien välillä. Etenkin pienissä toimituksissa, joita tässä työssä 

edusti Elintae-lehti, aika on kortilla tai sitä jää hyvin vähän uusien alustojen 

opetteluun tai monikanavaisen julkaisemisen suunnitteluun, koska lehteä 

tehdään muiden töiden ohella. Se, missä määrin ammattiliittolehden tuotantoa 

on jo nyt siirretty verkkoon tai kuinka paljon sitä on suunniteltu, riippuu juuri 

käytettävissä olevista resursseista ja toimituksen suhtautumisesta lehden 

rooliin liiton viestinnässä. Kaavaillut suunnitelmat liittyvät usein juuri siihen 

arvioon, mitä ja kuinka paljon viedään verkkoon, mitkä sosiaalisen median 

kanavat otetaan käyttöön, ja mitä julkaistaan painettuna ja mitä verkoissa.  

 

Selvä ristiriita liittyi siihen, että vaikka verkkolehti ja sähköinen viestintä 

nähdään vastauksena moneen tämän hetken suurimpaan haasteeseen, kuten 

kasvaviin postituskuluihin etenkin pienissä liitoissa, saattaa henkilöstön 

resurssipula koitua niiden kohdalla jopa esteeksi olla kehittämättä sähköistä 

viestintää ja verkkolehteä. Isommissa liitoissa, kuten PAM:issa ja 

Metalliliitossa, joissa ammattiliiton lehden toimituksilla on enemmän 

henkilöstöresursseja, lehdillä on jo käytössä monikanavaista julkaisemista. 

Heidän kohdalla haasteet liittyvät lähinnä siihen, miten käytössä jo olevat 

sähköisen viestinnän kanavat saadaan liitettyä saumattomasti yhteen lehden 
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teossa ja kuinka työntekijöiden ammattitaito kehittyy digitaalisen viestinnän ja 

sosiaalisen median saralla. 

 

Tutkielman pohjalta voidaan todeta, että painetun ammattiliittolehden asema 

näyttää vahvalta ja lehti tulee todennäköisesti säilyttämään paikkansa vielä 

pitkään liittojen viestinnässä. Toisaalta sen rooli tulee yhtä varmasti myös 

muuttumaan ja laajenemaan suhteessa siihen, millä aikataululla ja volyymillä 

sähköistä mediaa otetaan käyttöön ja kehitetään liitoissa lehden teon rinnalla. 

Tietämys ja valmiudet sähköiselle viestinnälle ja verkkojulkaisemiselle ovat 

olemassa. Kaikki riippuu kehityshaluista, niihin käytettävissä olevista 

resursseista sekä suunnasta ja profiilista, joka oman liiton lehdelle 

tulevaisuudessa halutaan antaa ja muodostaa.  

 

 

7. LOPUKSI 
 

Tässä tutkielmassa ammattiliittolehtiä lähdettiin tutkimaan yhden lehden 

lukijatutkimuksen pohjalta ja näkökulma laajeni koskemaan ammattiliittolehtiä 

yleisemmin SAK:laisessa ay-kentässä ja myös osana suomalaista 

aikakauslehdistöä. Ammattiliittolehtien lukijatutkimuksia pohjustettiin 

erilaisilla tilastoanalyyseilla suomalaisten lehtilukukulttuurista ja median 

käytöstä sähköisessä viestintäkentässä. Toisaalta pohdittiin myös sitä, mikä saa 

ihmiset lukemaan ja tarttumaan samoihin medianimikkeisiin ja lehtiin vuodesta 

toiseen. Yksi tärkeä tekijä oli se, että lehti vastaa lukijan tarpeisiin ja vangitsee 

lukijan kiinnostuksen. Lähtökohtaisesti ammattiliitolehdillä näyttää olevan 

hyvät lähtökohdat puhutella yleisöjänsä, koska lehden tekijöillä on kentältä 

selvästi keskimääräistä enemmän tietämystä kuin monella muulla lehtitalolla ja 

toimituksella. Kysymys on lähinnä siitä, miten tämä tietämys valjastetaan 
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parhaiten käyttöön eli saadaan näkymään lehden sivuilla ja sähköisissä 

kanavissa. 

 

SAK:laisten ammattiliittolehtien lähempi tarkastelu osoitti, että lehtien 

olemassaolo tai asema yhteisön viestintäkanavana on paljon monimutkaisempi 

kokonaisuus, kun mitä yleiset luonnehdinnat ja lehtigenren tarkastelu 

kokonaisuutena antaisi olettaa. Ammattiliittolehdet ovat riippuvaisia 

taustayhteisön tuesta ja tämä tarkoittaa sitä, että jos liiton talous supistuu, 

säästöt kohdistuvat todennäköisesti myös sen kustantamiin liittolehtiin.  

Ammattiliittolehdet edustavat suhteellisen vakaata lehtiryhmää, koska ne eivät 

tavoittele kaupallista voittoa vaan toimivat ensisijaisesti yhteisönsä edustajana 

ja edunvalvonnan tukena. Toisin kuin valtamediassa, jossa markkinat ovat 

pakottaneet lehdistöä kehittämään sähköisiä viestintäkanavia, satsaamaan 

uuteen teknologiaan, vuorovaikutteiseen mediaan, ammattiyhdistysliikkeessä 

sähköisten viestintäkanavien, verkkolehden ja muiden teknisten palvelujen 

kehittämisen esteeksi voi muodostua harjoitettu viestintäpolitiikka tai 

viestintästrategia, resurssipula tai niiden niukkuus, joka voi johtaa myös 

painetun lehden sivumäärien ja ilmestymiskertojen harvenemiseen.  

 

Se, että painetun lehden rooli näyttäytyy vahvana kaikissa lukijatutkimuksissa 

ei tarkoita, etteikö vastaanottajien mediakäyttö myös ay-liikkeen jäsenten 

osalta kaipaisi vuorovaikutteista viestintää ja sosiaalisia suhteita tukevia, 

kiinnostavia mediasisältöjä nykyteknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Ay-

liikkeen haaste nuorista on ajankohtainen ja ymmärrettävä. 

Lukijatutkimuksissa havaittava työkavereiden roolin korostuminen ay-

tiedonlähteenä nuorempien osalta voi viitata juuri heidän tapaansa käyttää 

viestintävälineitä enemmän kommunikaatioon ja yhdessäoloon kuin uutisten 

seuraamiseen ja tiedon hakuun. Voidaan ajatella, että työkaverilta voi myös 
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kysyä liiton asioista esimerkiksi sosiaalisen median kautta eikä näin ollen 

tarvitse hyöyntää liiton julkaisuja. Asia kaipasi lisätutkimuksia. Ehkä paras tapa 

selvittää nuorison toiveita ja haluja sekä heidän moninaista mediankäyttöänsä 

olisi suunnata tutkimuksia rajatusti juuri heille ja löytää kyselymuoto, joka 

toimisi juuri heidän parissaan.  

 

Kilpailu nuorten ajasta onnistunee parhaiten seuraamalla ja tunnustamalla 

nykyinen, sähköisten medianimikkeiden tulva, jossa monimuotinen 

mediankäyttö eri laitteilla tulee lisääntymään. Ja jos kehitys jatkuu 

samanlaisena, sähköiset viestimet yleistyvät myös vanhemman ikäpolven 

keskuudessa kovaa vauhtia. Arviota tehdään koko, kuten eräs päätoimittaja 

totesi. Jatkuva muutos on pysyvä olotila, joka leimaa nykyistä sähköistä 

mediaympäristöä, jossa tekniset laitteet ja sovellukset kehittyvät koko ajan. 

Lohduttavaa on se, että tilanne on sama kaikilla eikä kukaan lopulta tiedä mitä 

tuleman pitää.  Siinä sivussa arki pyörii kaikilla, myös ammattiliittolehtien 

toimituksissa – valmiit lehdet lähtevät painoon säännöllisellä rytmillä, jonka 

jälkeen joku kuljettaa ne jäsenten kotiovelle, jossa ne tarjoavat ehkä sen tutun 

ja turvallisen, kouriin tuntuvan vaihtoehdon kaiken ”somettamisen” ja 

”nettisurfailun” vastapainona. 
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LIITTEET 
Liite 1: ELINTAE-LEHDEN LUKIJAKYSELY 2015 
Verkossa julkaistun kyselylomakkeen sisältö 

 

LUKIJAPROFIILI 
1. Sukupuoli: Mies/Nainen  

2. Ikä: Alle 35-vuotias/36-50-vuotias/51-60-vuotias/Yli 61-vuotias  

3. Oletko SEL:n jäsen? kyllä/ei  

4. Elämäntilanne: Töissä/Työttömänä/Eläkkeellä/Muu, mikä?  

5. Sopimusala: 001 Leipomo/ 002 Liha/ 003 Meijeri/ 004 Teollisuus ja panimo  

6. SEL:n toiminta-alue: Etelä-Suomi / Länsi-Suomi / Häme-Keski-Suomi/ Kaakkois-

Suomi/ Itä-Suomi/ Vaasa / Pohjois-Suomi 

 

LEHDEN MERKITYS LUKIJALLA 

7. Kuinka tärkeänä jäsenetuna pidät Elintae-lehteä?  

Hyvin tärkeänä / Melko tärkeänä / En lainkaan tärkeänä  

8. Pitäisikö Elintae-lehden olla liiton verkkosivuilla avoimesti myös muiden kuin 

liiton jäsenten luettavana? Kyllä / En osaa sanoa / Ei 

9. Miten luen Elintae-lehden? Luen lehden lähes kokonaan tai kokonaan / Luen noin 

puolet lehdestä / Luen muutaman kiinnostavan jutun tai palstan / Selailen läpi 

otsikkotasolla / En lue lehteä  

10. Miten haluaisit lukea Elintae-lehteä tulevaisuudessa?  Painetusta lehdestä / 

Painetusta lehdestä, mutta lisäksi täydentävästi myös sähköisesti / Pelkästään sähköisesti, 

tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella 

 
11. MITÄ MIELTÄ OLET SEURAAVISTA VÄITTÄMISTÄ? 

Täysin samaa mieltä /Osittain samaa mieltä /Osittain eri mieltä /Täysin eri mieltä/En osaa sanoa 

Lehden ulkoasu: Lehden ulkoasu houkuttelee lukemaan / Lehden teksti on helppotajuista 

/Lehden nykyinen sivumäärä on hyvä / Lehden nykyinen sivukoko on hyvä / Lehti on 

kuvitettu kiinnostavasti  



	

	

Lehden sisältö: Lehti on toimitettu ammattitaitoisesti / Lehti on luotettava / Lehden 

aihepiirit kiinnostavat minua / Lehti käsittelee ajankohtaisia asioita / Seuraan lehdessä 

olevia mainoksia säännöllisesti  

Sisältöjen merkitys: Lehti antaa tarpeeksi tietoa SEL:n toiminnasta / Lehti lisää SEL:n 

jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta / Lehti on minulle hyödyllinen / Lehden antamaa 

tietoa ei helposti saa muista lähteistä 

 
12. KUINKA KIINNOSTAVIA SEURAAVAT ELINTAE-LEHDEN AIHEPIIRIT 
OVAT MIELESTÄSI?  
Asteikolla 5-1, 5 = Hyvin kiinnostava 1= Ei kiinnostava 
 

Työelämän lainsäädäntö ja niiden muutokset / Palkka- ja muut työehtosopimusasiat sekä 

niiden muutokset / Työsuojeluasiat, työturvallisuus, työterveys, työhyvinvointi  

Elintarvikealan kuulumiset Suomesta / Elintarvikealan kuulumiset maailmalta / 

Henkilöhaastattelut vaikuttajista, poliitikoista jne. / Elintarvikealan yritysten ja työpaikkojen 

esitteleminen / Elintarvikealan ammattien esitteleminen / Liiton jäsenten vapaa-ajan 

harrastukset / Kotimainen ruoka, kampanjointi sen ja työpaikkojen eteen / 

Elintarviketurvallisuus / Liiton palvelut, työsuhdeneuvonta, oikeusturva, jäsenedut jne. / 

Nuorten asiat / Työttömyys, työttömyysturva, työttömien asiat / Eläkkeet, eläketurva ja 

eläkeläisten asiat / Ammattiosastojen toiminta / Luottamusmiesten ja 

työsuojeluhenkilöiden asiat / Liiton edunvalvonnan ja järjestötoiminnan koulutukset / 

Liiton lomatarjonta ja omat kesäpaikat: Koivikkoranta ja Raitaranta / Liiton omat 

tapahtumat, kuten Kesäpäivät ja Talvipäivät 

 
13. Voit jättää juttuvinkkejä lehden toimitukselle 

 

14. MISTÄ SAAT TIETOA LIITON TOIMINNASTA?  

Voit valita useamman vaihtoehdon 

Elintae-lehdestä / SEL:n verkkosivuilta / SEL:n sähköisestä uutiskirjeestä 

SEL:n Facebook-sivulta / Työpaikan ilmoitustaululta / Luottamusmies- ja 

työsuojeluhenkilöiltä työpaikalla / Työkavereilta / Ammattiosaston oman tiedotuksen 

kautta / SEL:n kiertokirjeestä (postitetaan työpaikkojen luottamushenkilöille) / 

Tiedotusvälineistä (tv, radio, verkkolehdet, sanomalehdet) 



	

	

15. SEURAATKO SEL:N VERKKOSIVUJA?  

Kyllä, säännöllisesti / Kyllä, satunnaisesti / En seuraa 

 
16. SEURAATKO SEL:N VIESTINTÄÄ SOSIAALISESSA MEDIASSA, 
ESIMERKIKSI FACEBOOKISSA? 
Kyllä, säännöllisesti / Kyllä, satunnaisesti / En seuraa 

 
17. MITEN MUUTEN SEURAAT AJANKOHTAISIA AIHEITA TAI UUTISIA? 
Painetusta sanoma- ja aikakauslehdistä / Televisiosta / Radiosta / Sähköisesti verkossa 

tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla / Sosiaalisesta mediasta, kuten Facebookista / 

Jostain muualta, mistä?  

 

18. Voit jättää terveisiä elintae-lehden toimitukselle 

19. Jos haluat osallistua arvontaa, jätä yhteystietosi 

 

  



	

	

Liite 2: Ay-tiedon lähteet ja niiden merkitys Ahjon lukijatutkimusten mukaan 
eri vuosina. Lähde: Ahjon lukijatutkimus 2015 
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Liite 3: Teemahaastattelun kysymysrunko 

TAUSTAA 

1. Kertoisitko suhteestasi ammatti(yhdistys)lehtiin sekä lukijana että oman työnkuvasi 
kautta? Millainen on nykyinen työnkuvasi? 

2. Kertoisitko lyhyesti toimittamastasi lehden ja sen toimituksen (henkilömäärä jne.) 
perustiedot? Myös sen, mitä osia lehteen kuuluu (painettu, näköislehti, some, verkko jne.?) 

 

LEHDEN NYKYTILANNE 

3. Miten kuvaisit toimittamasi ammattiyhdistyslehden roolia/tehtävää liiton/järjestön 
viestinnässä? Onko se osa liiton viestintästrategiaa ja onko rooli muuttunut viime aikoina tai 
muuttumassa lähiaikoina? Kenelle lehteä tehdään? 

4. Kuinka tarkasti toimittamasi lehden konsepti on määritelty etukäteen ja mitkä tekijät 
ohjaavat lehden tekemistä/sisältöjä? Kuinka hyvin lehden sisältö mielestäsi vastaa 
edustamansa järjestön/liiton arvomaailmaa? Onko lehdellä esim. mallilukija? 

5. Kuinka eri ikäryhmät (esim. nuoret) huomioitu lehdessä ja onko eri ikäryhmien 
huomioiminen mielestäsi oleellista? 

6. Millainen rooli ammattilehdellä on mielestäsi jäsenten sitouttajana? Onko se huomioitu 
tarpeeksi ja miten sitä voisi mahdollisesti kehittää entisestään?  

  

LUKIJAKYSELYT 

 7. Tehdäänkö lehdelle lukijakyselyitä ja jos, niin kuinka usein tai ovatko ne säännöllisiä? 

 8. Millainen merkitys lukijakyselyillä on mielestäsi lehden tekemisessä, millaisesta tarpeesta 
niitä tehdään ja miten niiden vastaukset/ tulokset näkyvät lehden teossa käytännön tasolla?  

 9. Entä millaisiin kysymyksiin toivoisit lukijakyselyllä saatavan vastauksia?  

  

LEHDEN TULEVAISUUS 

10. Millaisena näet toimittamasi ay-lehden tulevaisuuden? Mitkä ovat suurimmat haasteet tai 
mahdollisuudet? 

11. Miten sähköinen viestintä (verkko ja sosiaalinen media) näkyy lehden tekemisessä ja 
millaisena näet sen roolin tulevaisuudessa ay-lehden kannalta? Millaisia 
mahdollisuuksia/haasteita se antaa lehden tekemiselle? 

12. Mitä voisi olla se sähköinen lisämateriaali, jota monissa lukijakyselyissä osa vastaajista 
toivoo painetun lehden rinnalle? Mitä lisää/uutta se toisi painetulle lehdelle? 

  

LOPUKSI 

13. Jos haluat, voit vielä visioida vapaasti, millaisena näet ylipäänsä ammatti(yhdistyslehden) 
tulevaisuuden tai millaista lehteä itse lukisit mieluisten jatkossa? 


