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TAUSTAT: NÄIN ME TEEMME

Digiin ilman traumoja
Pirkanmaan 
Lehtitalon kannatti 
ottaa riski digipro-
jektissaan. Se nosti 
levikkiä ensim-
mäistä kertaa seitse-
mään vuoteen.

PIMEÄNÄ JA sateisena joulukuun 
päivänä vieras ihminen pysäyttää 
päätoimittaja Juha Kososen kadul-
la. Hauskaa tilanteessa on, että 23 
vuotta Akaan Seutua päätoimitta-

Pienessä toimituksessa 
kokemuksia jaetaan ”ovis-
ta ja ikkunoista”, ilman 
virallisia kokoontumisia, 
kertovat Pirkanmaan Leh-
titalon toimitusjohtaja Olli 
Sirén sekä Akaan Seudun 
toimittaja Tarja Antola, 
päätoimittaja Juha Koso-
nen ja toimittaja Mikko 
Peltoniemi.

nut Kosonen, no, tuntee ison osan 
kaupunkilaisistaan. Harvinaista on, 
että Hämeessä, jossa ”edes hammas-
lääkäri ei anna palautetta”, tuntema-
ton haluaa jutella paikallislehdestä.

Kaupunkilainen kehuu digisisäl-
löllä rikastettua 100-vuotisjuhlaleh-
den näköislehteä ja kertoo luettavaa 
riittävän moneksi viikoksi.

– Koskaan aiemmin minua ei ole 
ennestään tuntematon pysäyttänyt 
kadulla sanoakseen lehdestä jotain, 
Kosonen sanoo.

Jo tämä kertoo, että digiprojektin 
kokoinen riski kannatti.

Viimeisen kolmen vuoden aika-
na Pirkanmaan Lehtitalo on inves-
toinut digiin 400 000 euroa. Se on 
aika paljon suhteessa siihen, että 

koko konsernin liikevaihto on 6 mil-
joonaa euroa ja paikallislehtien 3,7 
miljoonaa euroa.

400 000 eurolla on rakennettu 
oma Digilä-sovellus ja ostettu pal-
veluja ulkopuolisilta. Projektilla on 
ollut myös täysipäiväinen koordi-
naattori.

– Olimme kokeilleet jo montaa 
keinoa, eikä levikin laskua oltu saa-
tu kääntymään, toimitusjohtaja Olli 
Sirén sanoo.

– Jos tilinpäätöslukujamme kat-
soo, olemme huonosti kannattava. 
Mutta isolla kustannuksella tänään 
saadaan aikaan se, että toimimme 
vielä tulevaisuudessa.

Kun projekti aloitettiin, Sirén ker-
toi työntekijöille realistisesti lehtita-

lon taloudellisen tilanteen. Tulevai-
suus ei näyttänyt lupaavalta.

Nyt paikallislehtien tilaajamäärät 
ovat tasaisella käyrällä ensi kertaa 
seitsemän vuoden laskun jälkeen. 
Jokaisessa paikallislehdessä oli loka-
kuussa noin sata uutta digi-ilmoit-
tajaa verrattuna toissa vuoteen, ja 
digin ilmoitusmyynnistä tulee nyt 
noin 2 500 euroa uutta rahaa kuu-
kaudessa jokaiselle lehdelle.

Digiä paikallisuuden ehdoilla
Uudistuksen jälkeen Akaan Seudun 
toimittajat ottavat keikoilta videoi-
ta ja kuvasarjoja. Lisäksi arkeen on 
tullut uusia järjestelmiä ja taittoon 
niksejä. Toimittaja Mikko Peltonie-
mi aloittaa päivänsä huolehtimalla 
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Kuvat: Elias Lahtinen



SuomenLehdistö 1/2017      15

TAUSTAT

Digiin ilman traumoja
lehden verkkosivuilla olevasta so-
meseinästä, joka louhii sosiaalisen 
median palveluista Akaaseen liit-
tyviä päivityksiä. Lehden lukijalle 
someseinällä näkyy Peltoniemen 
valitsema kattaus akaalaisesta elä-
mänmenosta.

Pirkanmaan Lehtitalon digi on 
rakennettu Digilä-sovelluksen ym-

pärille. Sovellus toimii mobiilissa 
ja selaimessa, ja sen lataaminen on 
ilmaista.

Valtaosa sisällöstä on kuitenkin 
vain tilaajille. 

Digilässä on uutisvirran, somesei-
nän ja muiden verkkolehden sisäl-
töjen lisäksi rikastettu näköislehti 
sekä laaja kattaus videoita. 

Verkkosivuilla sen sijaan ei ole 
maksumuuria, ja sinne päivitetään 
tuoreimpia uutisia.

Paikallislehdelle tärkeä yhdistys-
ten ilmoituspalsta on muuttunut 
maksulliseksi MeNyt-verkkopalve-
luksi, jonne yhdistysten jäsenet käy-
vät itse tekemässä ilmoituksensa. 
Ilmoitukset julkaistaan suoraan ver-

1. MITÄ TE PUHUTTE RESURSSEISTA. Sen kun panee valmiin tie-
dotteen lehteen. Eikä se kirjoittaminenkaan voi vaikeaa olla. 
Sukulaistyttökin kirjoitti äidinkielestä eximian.

2. Aina on lehdessä samat naamat. Jotkut ovat toimittaji-
en suosikkeja, ja toisia syrjitään.

3. Mitähän tässä nyt uskaltaa sanoa, kun toimittaja on 
paikalla?

4. Siellä se puoluepoliittista väriä tunnustava päätoimit-
taja hönkii niskaan ja lukee päivän päätteeksi jutut tulosteil-
ta. Leimat päälle: prosessiin tai ei prosessiin. Joitakin vallan-
pitäjiä suositaan ja toisia ajetaan takaa. 

Siinä muutama arkinen myytti toimittajan työstä. Kaik-
kiin olen törmännyt. Yritän nyt purkaa ne. 

1. ARKISETKIN LEHTIJUTUT tehdään enimmäkseen alusta asti, 
raaka-aineita säästämättä. Eineksiä voivat tarjota valmiit tie-
dotustilaisuudet ja materiaalit, mutta suurin osa on keksit-
tävä itse. Yleensä on ideoitava aihe, löydettävä näkökulma, 
hankittava tietoa kirjallisista lähteistä ja haastattelemal-

la, usein käytävä paikan päällä, havainnoitava. Jutun kirjoi-
tusvaiheessa on ratkaistava kärki, rakenne ja kielenhuolto. 
Sitä ennen on teroitettava verkkokärki ja oivallettava some-
älähdys. Videokin on kenties tehty juttukeikalla. Ei vie pelk-
kä eximia maaliin. 

2. JOKAINEN IHMINEN ON lehtijutun arvoinen. Varmaan sitä 
parempi, mitä useampi ensikertalainen lehden palstoilla nä-
kyy. Jotkut siellä kieltämättä pyörivät vuodesta toiseen ase-
mansa takia. Sama naama on samaan aikaan kaikkialla eten-
kin silloin, kun tämä on juuri julkaissut kirjan tai elokuvan. 
Kokemukseni mukaan toimituksissa kovastikin varotaan 
sitä, että ”taas tuo ei olisi lehdessä”. Löytyy sekin porukka, 
josta vuosien mittaan on – todellakin! – tehty juttuja, mutta 
jotka silti kulkevat toimituksissa uhriutumassa. 

Asiantuntijoille, tieteen popularisoijille ja viestintäväel-
le kuitenkin ilmainen vinkki: jos haluat lehteen, ole hyvä 
haastateltava. Niitä kuuluisia päivystäviä dosentteja etsi-
tään usein nopealla aikataululla. Arpa osuu ehkä siihen,  
joka vastaa nopeimmin. 

Vaihteluun toki pyritään, mutta niin sanotun hyvän haas-
tateltavan maine kiirii. Hän on sellainen, jonka saa kohtuu-
della kiinni, joka suhtautuu kommentointiin myönteisesti, 
on selväsanainen ja – myönnetään – on mieluummin roh-
kea kuin varovainen.

3. ON VARMAAN VANHANLIITON toimittajia, jotka ottavat su-
kulaisten rippijuhliinkin työkameran mukaan. Totta on se-
kin, että tavallaan toimittaja on aina toimittaja. Juttuideat 
pelmahtavat saunan löylystä tai kuntosalin juoksumatolla. 
Erityisesti niitä imuroi toisten puheista. Emme me kuiten-
kaan piilottele nauhureita takin taskussa tai lavertele luotta-
muksellisesti kerrottuja asioita eteenpäin. Suurin osa sauna-
illoista tai kaveripiirien keskusteluista ei uutiskynnystä ylitä.

4. OMA TYÖKOKEMUKSENI on ajalta lehtien puoluesidonnai-
suuksien jälkeen. Juttujen läpi käynti pomojen kanssa on 
aina ollut puhtaasti journalistista. Niitä on peilattu Journa-
listin ohjeisiin ja pohdittu, mikä on minkäkin tiedon pai-
noarvo ja lähteen uskottavuus. Muista en tiedä enkä esi-
merkiksi Yle-keissiä tunne, mutta itse olen saanut säilyttää 
puhtoisen uskoni. ◊

Kaisa Hahto on Lännen Median lukemistotoimituksen 
toimittaja.
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” Asiantuntijoille, tieteen popularisoijille ja 
viestintäväelle ilmainen vinkki: jos haluat 
lehteen, ole hyvä haastateltava.”

Myyttien-
purkutalkoot

” Isolla kustannuksella 
tänään saadaan aikaan 
se, että toimimme 
vielä tulevaisuudessa.” > Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Vinkit 
Näin paikallislehti selviää 
digiin siirtymisestä
1. PYSY PAIKKAKUNNALLA
Paikallislehden pitää olla kärryillä paikallisista asioista ja 
keskellä yhteisöä. Verkossa toimitaan samalla arvokkuu-
della kuin paperilla.

2. ÄLÄ HOSU
Tänään tehdylle asialle ei pidä odottaa huomenna tulok-
sia. Valittuun linjaan pitää uskoa, jotta tulokset seuraa-
vat myöhemmin. 

3. KOHTAA ASIAKKAASI
On asiakas sitten lukija tai ilmoittaja, hänen kohtaami-
sensa on kriittisen tärkeää. Pirkanmaan Lehtitalo onnis-
tui MeNyt-palvelun kanssa, koska keskusteli asiakkaille 
yksi kerrallaan ja antoi tarvittaessa vierihoitoa.

4. LUO SELKEÄT TAVOITTEET
Kerro työntekijöille mihin tähdätään ja miksi. Seuraa ta-
voitteiden edistymistä ja juhlista onnistumisia.

5. TEE YHDESSÄ
Sen sijaan, että toimituksiin viedään valmiita ratkaisuja 
pallo jalkaan -periaatteella, työntekijät pitää ottaa mu-
kaan jo suunnitteluvaiheessa.

kossa ja siirretään sieltä printtileh-
den ilmoituspalstalle.

Suurin muutos on ajattelutavas-
sa: sisältöä julkaistaan jatkuvasti, ei 
vain kerran viikossa.

Ilmoitusmyyjille kova pala
Digiin siirtyminen oli vaikeampaa il-
moitusmyynnille kuin toimituksille. 
Paikallislehden journalistinen ajatus 
säilyi, mutta ilmoittajien myytäväk-
si tuli kokonaan uusi tuote.

Sirén kertoo, että digi kiinnos-
taa ilmoitusasiakkaita, mutta verk-
komainoksen tuotteistaminen oli 
tuskainen muutos printtimainok-
sia vuosikausia myyneille.

– On vaikea lähteä myymään asi-
akkaille tuotetta, kun itse epäilee, nä-
keekö kukaan nettimainosta, Sirén 
sanoo.

Toimittajien ja myyjien kokemus 
on, että työnteko on opettanut uu-
siin muutoksiin parhaiten.

Muutoksessa aikaa on kulunut 
myös asiakkaiden kouluttamiseen. 
Esimerkiksi MeNyt-palvelua ope-
tellessa yhdistysten tiedottajat kut-
suttiin tupailtoihin toimitukseen, 
ja ilmoitusmyyjät tapasivat asiak-
kaitaan kertoakseen uudesta tuot-
teesta juurta jaksain. 

Yksi tärkeimpiä muutoksia on di-
gin vaikutus brändiin. Digimarkki-
na Akaassa oli toistaiseksi odottanut 
ottajaansa, eikä Akaan Seutu halun-
nut luovuttaa sitä muille. Vaikka 
digimarkkinoilla kilpailua on yhä 
odotettavissa myös paikkakun-
nan ulkopuolelta, nyt Akaan Seu-
dun nimi on verkossa tullut tutuksi 
myös niille, jotka eivät sitä ole aiem-
min tunteneet.

– Kun olemme kaikissa mahdolli-
sissa paikoissa, voimme sanoa ’me 
olemme täällä media, älkää pitäkö 
muita medioita’, Juha Kosonen sanoo.

Yksi projektin yllättävimpiä tu-
loksia on ollut se, että digiin satsaa-
malla nimenomaan paperilehden ja 
digin sisältävien täystilausten mää-
rä on kasvanut. Harva lukija haluaa 
käyttöönsä pelkkää digitilausta, ei-
vätkä kaikki edes käytä sitä. Monil-
le on silti tärkeää, että digipalvelut 
ovat olemassa.

Etumatka auttaa
Digilän ensimmäinen vuosi on pa-
rantanut taloudellisia tuloksia kai-
kissa neljässä paikallislehdessä, 
Akaan Seudun lisäksi Lempäälän-Ve-
silahden Sanomissa, Sydän-Hämeen 
Lehdessä ja Ylöjärven Uutisissa.

Muutos ei tapahdu päivässä tai 
edes vuodessa. Akaan Seudussa ja 
Sydän-Hämeen Lehdessä tulokset 
ovat parhaat, koska kehitysprojekteja 
on tehty jo aiemmin. Näissä lehdis-
sä levikki on Olli Sirénin mukaan jo 
nousussa. Ylöjärvellä digiin on men-
ty myöhemmin, ja siksi sen levikki 
jää miinukselle, vaikka lasku onkin 
taittunut.

Digilän käyttöönoton lisäksi 
Akaan Seutu juhli viime vuonna 
myös 100-vuotispäiväänsä ja uu-

disti ulkoasuaan. Kolmihenkinen 
toimitus vakuuttaa, että kiireestä 
huolimatta muutokset eivät tun-
tuneet ylitsepääsemättömiltä, sil-
lä toimitus on tottunut jatkuvaan 
muutokseen.

– Kaikki oli opeteltavissa, sanoo 
toimittaja Tarja Antola.

Antolan ja Peltoniemen mukaan 
motivaatio uusien asioiden opette-
luun tulee siitä, että journalistisen 
perustyön saa hoitaa hyvin.

Konsernin johto kiersi projektin 
aluksi lehdissä kertomassa uudistuk-
sesta, sen syistä ja tavoitteista. Kun 
aiemmin oltiin ilmoitettu säästöis-
tä, nyt puhuttiin isosta rahallisesta 
panostuksesta.

– Se varmasti yhtenä tekijänä sy-
tytti joukkoja, Sirén sanoo.

Työntekijät saivat vaikuttaa muu-
toksiin. Konsernin eri lehdistä koot-
tu tiimi tapasi usein ja mietti, miten 
uudistus kannattaa hoitaa ja millai-
sia ominaisuuksia tarvitaan. Tuottei-
ta hiottiin pitkään: jos ulkopuolisen 
palveluntoimittajan suunnittelema 
asia ei toiminut, se palautettiin te-
kijälle parannusehdotusten kanssa.

Nyt tehty projekti ei ole ratkaisu 
seuraaviksi sadaksi vuodeksi, vaan 
Pirkanmaan Lehtitalossa tiedetään, 
että uusia askelia pitää alkaa suun-
nitella jo pian. ◊

” On vaikea lähteä myymään 
asiakkaille tuotetta, kun itse 
epäilee, näkeekö kukaan 
nettimainosta.”

Akaan Seudussa on opittu, että aloittaminen on kehittämisessä tärkeintä. Alueen johtavaksi digimediaksi ei voi kuitenkaan tulla, ellei koskaan siirry digiin. – Onginnassa on olennaista madon 
pistäminen koukkuun ja heittäminen, päätoimittaja Juha Kosonen (keskellä) sanoo. Kuvassa myös toimittajat Mikko Peltoniemi ja Tarja Antola.


