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Taustatiedot

Kysely lähetettin noin 5 000 - 6 000 jäsenelle.

Pääongelma:
• Miten Slalli-lehden lukijakokemusta voidaan parantaa

sekä lisätä jäsenten ja SLaL ry:n vuorovaikutusta?

Alaongelmat:

1. Millaiset ovat jäsenten lukutottumukset: miten, miksi, missä ja 
milloin lehteä luetaan?
2. Kuinka tyytyväisiä jäsenet ovat lehden ulkoasuun?
3. Millaiset jutut sisällöltään ja pituudeltaan kiinnostavat jäseniä 
ja miten jäsenet haluaisivat olla mukana sisällöntuotannossa?
4. Mitä mieltä jäsenet ovat lehden julkaisumuodoista ja -
tiheydestä?
5. Miten lehden sisältö tukee lukijoiden ammatillista 
kehittymistä?
6. Millaisten kanavien kautta jäsenet haluavat olla 
vuorovaikutuksessa SLaL ry:n kanssa?



Tavoite

Tarkoitus selvittää Suomen 
Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry:n jäsenten
mielipiteitä Slalli-jäsenlehdestä

Lukijatutkimuksessa kysytiin jäsenten
mielipiteitä lehden sisällöstä, ulkoasusta, 
julkaisumuodosta ja -tiheydestä sekä
yhdistyksen vuorovaikutuskanavista



Tutkimuksen toteutus

• Toteutettiin määrällisenä lukijatutkimuksena 

• Kyselytapana oli sähköinen lomake internetissä
• Linkki toimitettiin jäsenlehden tilaajien 

sähköpostiin

• Toteutettin Webropol-kyselynä 

• Kyselylomake sisälsi 31 kysymystä
• Jakautui kuuteen eri osa-alueeseen

• Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 
palkintoja
• Kaksi lastenhoitaja kalenteria

• Vasun käyttöopaskirja

• SLaL-kylpypyyhe



Vastaajien esittely

• 465 vastaajaa, 100 % naisia

• Keskimääräinen ikä 51,5 vuotta

• 64 % lastenhoitajia

• 40 % Etelä-Suomesta, 24 % Länsi-Suomesta

• 65 % SLaL-jäsen 12 vuotta tai yli

• 13 % haluaisi tuottaa itse sisältöä lehteen



Tulokset



Lukutottumukset

• Yli puolet vastaajista (54 %) lukee lehden kokonaan.

• 76 % säilyttää lehteä jonkin aikaa, myöhäisempää lukemista varten tai 
vie töihin muiden luettavaksi.

• Paperinen versio oli huomattavasti suositumpi, 91 % luki mielummin
sitä kuin sähköistä versiota.

• 99 % vastaajista lukee lehteä kotona.

• Lehden lukemiseen käytettävä aika jakautui tasaisesti
• 15 - 29 min (40 %) ja 30 - 60 min (39 %).

• Vastaajista 40 % jaksotti lukemisen usealle päivälle.



Lehden sisältö

• Yleisesti ottaen tyytyväisiä sisältöön, vastaukset melko/täysin samaa 
mieltä

• Vakiopalstoista kiinnostavin "Ammattina lastenhoitaja"

• Aihepiirinä eniten kiinnosti alan ajankohtaiset asiat, keskiarvolla 4,73

• Vastaajien mukaan sisältö on ymmärrettävää, kieliasultaan hyvää, 
helppolukuista sekä luotettavaa

• 97 % mielestä jutut ovat sopivan pituisia.

• 84 % sivumäärä oli sopiva

• Suurin osa suosittelisi lehteä erittäin mielellään



Julkaisumuoto- ja tiheys sekä
ulkoasu

• 74 %:n mielestä ei saa lopettaa kumpaakaan
julkaisumuotoa
• 21 % sähköisen lopettamisen kannalla

• 88 %:n mielestä lehti ilmestyy sopivasti
• 11 %:n mielestä saisi ilmestyä useamminkin

• Vastaajat yleisesti tyytyväisiä lehden
ulkoasuun
• Fontti suosituin

• Toiminnalliset ja työympäristöön liittyvät
kuvat suosituimpia
• Kuvatoiveina lapsien työt, erilaiset päiväkodit ja 

luontokuvat



Kehitysehdotukset

• Sähköisen version kehittäminen paremmin
älylaitteilla luettavaksi

• Sisällysluettelon lisääminen lehteen

• Miten liitto voi tukea jäsenten
hyvinvointia/minkä tahon puoleen jäsenet
voivat kääntyä? (esim. Voimaa arkeen-palstan
yhteydessä)

• Jäsenten hyödyntäminen sisällöntuotannossa



Kehitysehdotukset

• Koulutuskalenterin sekä kysymys- ja 
vastauspalstan lisääminen
• Kysymyksiä voidaan kerätä esimerkiksi

Facebookissa

• Ihanat ideat-palstan laajentaminen
• Askarteluvinkkejä (mm. 

luonnonmateriaaleista) toivottiin lisää. Esimerkiksi
vinkkejä eri ikäryhmille

• Liikuntatuokio vinkit, runot ja ristikot

• Lisäpanostus alan ajankohtaisiin asioihin, työn 
arkeen sekä kasvatukseen
• Esimerkiksi erilaiset kulttuuritaustat, kielimuurit 

sekä uudet ruokavaliotrendit



Lähteet

• Aikakausmedia 2013. Mikä on aikakauslehti? Luettavissa: 
http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Mediakasvatus/Oppimateriaalit/Asiaa-aikakauslehdesta/. Luettu: 14.4.2018.

• Hirsjärvi, S., Remes, P, & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. painos. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki.

• Kananen, J. 2008. Kvantti – kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jyväskylä.

• Linna E. 2015 Viestijät.fi Hyvä yhteisölehti huomioi kohderyhmänsä ja kehittyy

• Luettavissa: https://viestijat.fi/hyva-yhteisolehti-huomioi-kohderyhmansa-ja-kehittyy/. Luettu: 27.4.2018

• Moodle 2018. Vuonna 2012 tehdyn jäsentutkimuksen lehteen liittyvät kysymykset ja tulokset. Markkinoinnin ja 
viestinnän tutkimus CAM3LH101A-6. Luettavissa: http://hhmoodle.haaga-helia.fi/course/view.php?id=17196. 
Luettu: 15.4.2018.

• Nordenstreng, K. & Wiio, O. A. 2003. Suomen Mediamaisema. WSOY. Vantaa.

• Slalli-lehti 2018. Luettavissa: https://slal.fi/slalli-lehti. Luettu: 14.4.2018.

• Valli, R. 2001. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. PS-kustannus. Jyväskylä

• https://www.tehy.fi/fi

http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Mediakasvatus/Oppimateriaalit/Asiaa-aikakauslehdesta/
https://viestijat.fi/hyva-yhteisolehti-huomioi-kohderyhmansa-ja-kehittyy/
http://hhmoodle.haaga-helia.fi/course/view.php?id=17196
https://slal.fi/slalli-lehti
https://www.tehy.fi/fi


Kiitos


