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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -työni aiheena on vuorovaikutteinen digitelevisio ja lähinnä se, minkälaisia vuorovaikutteisen digitelevision palveluiden piti olla
Suomessa.
Tutkin liikenne- ja viestintäministeriön ArviD-hankkeessa mukana olleita digitelevisiopalveluita. ArviD oli ministeriön käynnistämä hanke,
johon valittiin avoimen haun perusteella erilaisia digitelevisiossa toteutettavaksi tarkoitettuja vuorovaikutteisia palveluita. Palveluita oli
neljätoista ja ne edustivat eri tahoja, erilaisia kohderyhmiä ja erilaisia palvelutyyppejä. ArviD:n palvelut eivät tällä hetkellä ole käytössä, joten
tämän vuoksi tutkin palveluita kuvailevia tekstejä.
Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus on saada kuva siitä, minkälaista digitelevisiota Suomeen oltiin suunnittelemassa. Vuorovaikutteisuus oli yksi
digitelevision suurista lupauksista, joka kuitenkin on toistaiseksi on jäänyt lunastamatta. Pyrin työssäni selvittämään sitä, mitä vuorovaikutteisen
digitelevision käytännössä toivottiin Suomessa olevan.
Työni on tapaustutkimus ja tutkittava tapaus ovat ArviD-hankkeeseen osallistuneet palvelut. Pyrin tätä pientä joukkoa tutkimalla saamaan
paremman käsityksen ilmiöstä, josta on tarjolla hyvin vähän konkreettista tietoa. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt laadullista
sisällönanalyysiä. Analyysin ensimmäisessä osassa pyrin saamaan yleiskuvan palveluista luokittelemalla palveluita eri piirteiden mukaan.
Toisessa osassa tarkastelen palveluiden vuorovaikutteisuutta. Vuorovaikutteisuuden tutkimiseen sovellan professori Jan van Dijkin
vuorovaikutteisuuden määritelmää.
Työni tuloksista ensimmäinen huomattava piirre on se, että digitelevision vuorovaikutteisia palveluita tekemään haluttiin uusia toimijoita, jotka
tuottaisivat informaatio-, tuki- ja opetuspalveluita uusille kohderyhmille. Uusia tekijöitä olivat kunnat, oppilaitokset ja vähemmistöjärjestöt.
Toinen merkillepantava seikka on se, että lähes puolet palveluista oli sellaisia, joilla ei ollut mitään tekemistä television sisällöntuotannon
kanssa. Nämä palvelut käyttivät televisioverkkoa jakelukanavana. Niissäkin palveluissa, joissa oli jonkinlainen yhteys meneillään olevaan
televisio-ohjelmaan, oli hyvin vähän journalistisia, televisio-ohjelman sisältöön liittyviä palveluita, joissa olisi esimerkiksi mietitty
yleisövuorovaikutusta. Kolmas merkille pantava seikka on se, että palveluiden vuorovaikutteisuus ei noussut kovin korkealle tasolle.
Kotikäyttäjän osallistuminen oli suurimmassa osassa ArviD:n palveluita hyvin ohjattua ja rajattua.
Tärkeimmät lähteet:
Kangaspunta, Seppo (2006): Yhteisöllinen digi-tv. Digitaalisen television uusi yhteisöllisyys, yhteisöllisyyden tuotteistaminen ja
yhteisötelevision vaihtoehto.
Näränen, Pertti (2006): Digitaalinen televisio. Analyysejä alkuhistoriasta, viestintäpoliittisista haasteista ja tv-järjestelmän muuttumisesta.
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