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Media on elänyt suurta murrosta 1990-luvulta lähtien, 
jolloin ihmiset globaalisti yhdistävän internetin kulta-
aika alkoi. Siitä lähtien olemme eläneet yhä 
yltäkylläisemmässä mediaympäristössä, jossa 
huomiostamme kilpailevat paikallisten toimijoiden 
lisäksi globaalit digitaaliset palvelut.

Tämä on asettanut valtavan haasteen perinteisille 
joukkoviestimille. Digitaaliseen maailmaan 
kasvaneille sukupolville painetun lehden lukemisella 
tai lineaarisen tv:n katselemisella ei ole enää 
itseisarvoa, ja uutta maailmaa edustavat digijätit 
Googlen ja Facebookin johdolla rohmuavat käyttäjien 
mukana myös valtaosan verkon mainos- ja 
tilaustuloista itselleen.

Tämä palvelumuotoilun periaattein toteutettu Pelikirja 
esittelee 1990-2000-luvun vaihteessa syntyneen Z-
sukupolven tarpeita ja toiveita journalismille sekä 
tarjoaa keinoja mediataloille tämän kohderyhmän 
houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi omien 
palveluidensa pariin.

Pelikirjan toteutuksen taustatutkimuksineen ovat 
mahdollistaneet mediayhteistyökumppanina toiminut 
Yle, tutkimuksen kohderyhmän tarjonnut Laurea-
ammattikorkeakoulu sekä työtä apurahoillaan 
tukeneet Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö 
JOKES ja Media-alan Tutkimussäätiö.

Johdanto

Kai Lintinen
Viestintäyrittäjä, KaiCom

kai.lintinen@kaicom.fi @kailintinen@
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Yhteistyössä:
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Z-sukupolvi
Millaisia ”zetat” ovat?

Syntyneet 1990-
luvun lopulla tai 

2000-luvun 
alussa

Älypuhelin ja 
siinä olevat 

palvelut yhdistää 
maailmaan

Perinteiset  
mediakanavat 

eivät tavoita tai 
kiinnosta

Haluavat oman 
näköistä sisältöä
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Z-sukupolvi
ja mediaympäristö

Pew Research määrittelee Z-
sukupolven vuonna 1997–2012 
syntyneiksi ihmisiksi, eli he ovat 
iältään 9-25-vuotiaita vuonna 2022.1

Tämä sukupolvi on kasvanut 
mediaympäristöön, jossa 
reaaliaikaisesti verkkoon yhdistyvät 
palvelut ovat olleet aina läsnä.

Digitaalisten palveluiden käyttämisen 
osuus kasvaa, mitä nuorempiin 
mennään.

Tutkimusten mukaan käytännössä 
kaikki Z-sukupolven yli 16-vuotiaat 
käyttävät päivittäin älypuhelinta.2

Käytetyimpiä palveluita ovat 
visuaaliset sosiaalisen median alustat 
kuten YouTube, TikTok, Instagram 
sekä viestipalvelut Snapchat ja 
WhatsApp.

Z-sukupolvi on eniten somesisältöä 
julkaiseva ikäluokka. Some on heille 
sosiaalisten suhteiden luomisen ja 
ylläpitämisen pääkanava.3
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Miten journalismi
tavoittaa ”zetat”? 1

Instagram Stories 
-linkit.

Medioiden
sometilit, esim. 

Yle Kioski

Podcastit

Uutissivustot ja 
-sovellukset

Google-hakujen
kautta

Facebookissa
jaetut linkit

WhatsAppin
kautta jaetut

linkit
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Miten journalismi
tavoittaa ”zetat”? 2

Miksi uutinen avataan?

• Kiinnostava aihe 
• Kaveri on jakanut uutisen 
• Uutinen löytyy uutissivustolta/-

sovelluksesta 
• Ikääni vastaava henkilö jutun 

kohteena
• Asiantuntijoiden kommentit
• Uutinen löytyi somesta

Perinteisesti media on toiminut 
portinvartijana eli päättänyt, mitkä 
aiheet ylittää uutiskynnyksen.

Tällainen tapa toimia on vieras Z-
sukupolvelle, jolla on käytettävissään 
lukuisia sisällön lähteitä.

Tavoittaakseen Z-sukupolven, 
mediatalojen on julkaistava sisältöä 
tämän kohderyhmän asettamin 
ehdoin, jotka koskevat esimerkiksi 
valittuja kanavia, sisällön muotoja ja 
aihevalintoja.

"Jos jutun kohteena on 
samanikäinen, tulee uutinen 
todennäköisemmin avattua."

"Vähintään avaan läheisen 
jakaman linkin vaikka aihe 
ei sinänsä kiinnostaisi."
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Mitä “zetat” haluavat
journalismilta? 1

1
Uutisjutuilta
vaaditaan

”toimittajan lisää”.

Nuorten 
näkökulman on 

näyttävä.

Vakavat ja tärkeät
aiheet kiinnostavat
esitystavan ollessa

sopiva.

Uutisen on tultava
nuoren luokse

hänen käyttämiin
kanaviin.

Perinteinen media 
ei tavoita tätä

ikäluokkaa.

Luottamus
suomalaisiin

joukkoviestimiin
on korkea.

Subjektiivinen
kiinnostus liittyy
vahvasti aiheen

valintaan.
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Mitä “zetat” haluavat
journalismilta? 2

Vaikka usein puhutaan nuorten 
katsovan vain viihteellisiä sisältöjä, 
nuoret ovat edelleen kiinnostuneita 
laadukkaasta journalismista.

Nuorten luottamus kotimaisiin 
medioihin on korkealla tasolla ja 
sisältöjä pidetään laadukkaina.

Uutisjutuilta kaivataan jatkossakin 
objektiivisuutta, laadukasta aiheiden 
taustoitusta ja eri näkökulmien esille 
tuomista.

Siten median on tultava nuorten 
luokse heidän muutenkin käyttämiin 
palveluihin ja muokattava sisällöt 
näihin kanaviin sopiviksi.

Kaupalliselle medialle ulkoisten 
kanavien käyttö on haasteellisempaa 
ansainnan näkökulmasta.

Tämän raportin tulosten perusteella 
aktiivinen läsnäolo suosituimmissa 
somekanavissa on kuitenkin 
pakollista Z-sukupolven 
tavoittamiseksi.

Esimerkiksi Yle tuottaa aktiivisesti 
journalistista sisältöä Yle Kioskin 
kautta Facebookiin, YouTubeen, 
Instagramiin ja TikTokiin. Yle Kioski 
tavoittaakin puolet 15—29-vuotiasta 
suomalaisista.4
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Z-sukupolvi
ja pelillistäminen 1

Pelillistämisen keinoja on useita, 
joista yleisimpiä ja tunnetuimpia ovat 
pisteet, saavutukset ja tulostaulukot 
(eng. PBL: points, badges & 
leaderboards).

Pelillistäminen vaikuttaa joko 
käyttäjän sisäiseen tai ulkoiseen 
motivaatioon käyttää palvelua. 

Sisäistä motivaatiota kasvattaa esim. 
oman osaamisen todentaminen 
uutispelissä.

Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat mm. 
pisteet ja tulostaulukot, joilla omaa 
suoriutumistaan voi verrata muihin.

©KaiCom 2022

”Pelillistämisellä 
tarkoitetaan pelien 
elementtien käyttämistä 
muissa konteksteissa 
tuottamaan lisäarvoa ja 
sitouttamaan käyttäjiä.” 5



Z-sukupolvi
ja pelillistäminen 2

Digitaalinen ja etenkin mobiili-
pelaaminen on nuorissa yleisempää 
kuin vanhemmissa sukupolvissa.

10–19-vuotiasta liki 70 prosenttia ja 
20–29-vuotiasta yli 60 prosenttia 
kertoi vuoden 2020 Pelaaja-
barometrissä pelaavansa viikoittain tai 
useammin jotain digitaalista 
viihdepeliä.6

Siten pelillistämistä keinona 
houkutella ja sitouttaa nuoria 
journalismin pariin on syytä tutkia 
paremmin media-alalla.

Suomessa pelillistämistä on 
toteutettu yksittäisten journalististen 
juttujen osalta esimerkiksi 
uutispeleinä, joilla voi mitata omaa 
osaamistaan sen päivän uutisaiheista.

Suosittuja toteutuksia ovat myös 
erilaiset testit iltapäivälehtien 
verkkosivuilla, joilla on mitattu 
esimerkiksi vieraan kieleen osaamista

Myös vaalikoneet hyödyntävät 
pelillistämistä.

11©KaiCom 2022



Z-sukupolvi
ja pelillistäminen 3

Tätä raporttia varten toteutetussa 
yhteiskehittämisen työpajassa Z-
sukupolven edustajat pitivät oheisia 
pelillistämisen keinoja hyödyllisinä 
journalismin kontekstissa.

Kunkin pelillistämisen keinon jälkeen 
avataan tarkemmin sen mahdollisia 
hyötyjä.

Jotta näistä keinoista olisi todellista 
ja laajamittaista hyötyä, olisi niitä 
hyödynnettävä kokonaispalveluiden 
arkkitehtuurissa, eikä vain 
yksittäisten sisältöjen elementteinä.
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Miten mediatalot voivat
houkutella ”zetoja”?

Houkutellakseen Z-sukupolven edustajia palveluidensa pariin, mediatalojen on 
kehitettävä palveluitaan asiakaslähtöisesti, kohdekäyttäjiä osallistaen.

Oheisessa listassa on tiivistetty tämän raportin taustatutkimuksen tuloksena 
kehittynyt näkemys siitä, mitä mediatalojen on tehtävä ”zetojen” houkuttelemiseksi 
ja sitouttamiseksi palveluidensa pariin.

Mediatalojen jobs-to-be-done Z-sukupolven näkökulmasta:

1. Laatu ja luotettavuus

2. Kokonaispalvelun pelillistäminen

3. Läsnäolo oikeissa kanavissa

4. Sisältöjen muodot nuorille mieluisiksi

5. Jutut nuorten näkökulmasta tai nuoret kohteiksi

6. Käytettävyys ja visuaalisuus ”somemaista”

7. Vuorovaikutteisuus

©KaiCom 2022
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Raportin toteuttamistapana
palvelumuotoilu

Tämä tutkimusraportti toteutettiin palvelumuotoilun Double Diamond –prosessia7

ja palvelumuotoilulle ominaisia yhteiskehittämisen metodeja hyödyntämällä.

Tutkimusmenetelmiä olivat aineistopohjainen esitutkimus, käyttäjien 
mediapäiväkirjoina toteuttamat luotaimet sekä yhteiskehittämisen työpaja. 
Luotaimiin ja työpajaan osallistui seitsemän kohderyhmään kuulunutta henkilöä. 
Työpajaan osallistui myös Ylen edustaja.

Alla näet tutkimuksen aktiviteetit ja tuotokset sijoitettuna palvelumuotoilun 
prosessiin.
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Raportin
yhteenveto

Z-sukupolvi on ensimmäinen 
uudenlaiseen mediaympäristöön 
kasvaneista sukupolvista, jotka 
muodostavat valtaosan 
mediankäyttäjistä tulevina 
vuosikymmeninä.

Sen vuoksi mediatalojen on 
ymmärrettävä heitä, jotta 
elinvoimaisuus tai ylipäätään 
olemassaolon edellytykset säilyvät.

Tämä Pelikirjan muotoon tehty raportti 
ja sen taustalla tehty tutkimus ovat 
vain pintaraapaisu Z-sukupolven 
mieliin. 

Se antaa kuitenkin jo hyvää osviittaa 
ja oikeita lähtökohtia niille ajatuksille, 
joiden varaan tulevaisuuden mediaa 
on rakennettava.

Ytimessä eivät ole yksittäiset 
ratkaisut tai tietyn toivelistan 
toteuttaminen, vaan asiakaslähtöisen 
palveluiden kehittämisen 
lähestymistapa.

Kuten muitakin palveluita, myös 
journalistisia alustoja on 
suunniteltava jatkuvasti kehittäen 
sekä käyttäjäkohderyhmän aitoja 
toiveita ja tarpeita matkan varrella 
kuunnellen.
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Lähdeviitteet
1. Dimock, M. 2019. Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. Viitattu 
2.1.2021. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-
begins/.

2. Dagmar 2021. Digitaalisen median tutkimus touko-kesäkuu 2021. Viitattu 5.9.2021. Dagmar. Helsinki.

3. DNA 2020. Digitaaliset elämäntavat 2020 kyselytutkimus. Sosiaalisen median käyttö. Viitattu 
1.12.2021. https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00513/ceded4cb-ddeb-4441-9081-
46990b8e41ac.pdf

4. Yle Kioski 2022. Yle Kioskin kanavat. Haettu 10.1.2022. 
https://www.kioskiportfolio.com/kioskinkanavat/.

5. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. 2011. From game design elements to gamefulness: 
defining" gamification". Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: 
Envisioning future media environments, 9-15.
& 
Huotari, K., Hamari, J. 2012. Defining gamification. A service marketing perspective. Proceeding of the 
16th international academic MindTrek conference. 2012. p. 17-22.

6. Tampereen yliopisto 2020. Pelaajabarometri: Pelaaminen lisääntyi koronaeristyksen aikana. Viitattu
11.10.2021. https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/pelaajabarometri-pelaaminen-lisaantyi-
koronaeristyksen-aikana/

7. UK Design Council 2019. What is the framework for innovation? Design Council's evolved Double 
Diamond. Viitattu 18.2.2022. https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-
innovation-design-councils-evolved-double-diamond

Julkaisun kuvat: Microsoft® Power Point for Mac -kuvapankki.

16©KaiCom 2022

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/
https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00513/ceded4cb-ddeb-4441-9081-46990b8e41ac.pdf
https://www.kioskiportfolio.com/kioskinkanavat/
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/pelaajabarometri-pelaaminen-lisaantyi-koronaeristyksen-aikana/
https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond

