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	 	Esipuhe
Lentokoneen ikkunasta avautuu maisema, joka saa perhoset pyö-
rähtelemään vatsanpohjassa. Vapaudenpatsas kurottaa kätensä 
kohti taivaita – niin minäkin. Vuosi on 1992 ja olen ensimmäistä 
kertaa laskeutumassa Amerikan mantereelle. 

Vuosi New Yorkissa merkitsi minulle enemmän kuin uuden man-
tereen valloitusta. Se oli lähtölaukaus uuden median maailmaan. 
Yhdysvaltain varapresidentti Al Gore puhui Information Superhigh-
waysta ja internetistä. Epämääräistä, mutta kiehtovaa.

Goren innostamana ja opetusministeriön virkamies Jukka Liedek-
sen kannustamana seurasin tiiviisti tiedon valtateiden alkuvaiheita 
New Yorkin freelancer-vuoden aikana. Innostukseni kasvoi. Suomeen 
ja Kauppalehden toimitukseen palattuani päätoimittaja Hannu Olki-
nuora tarjosi minulle mahdollisuuden jatkaa uuden median parissa. 
Pääsin vuonna 1994 mukaan tutkimushankkeeseen Otaniemen. Ra-
kensimme teekkarien kanssa Suomen ensimmäistä verkkomediaa, 
OtaOnlinea. 

OtaOnline-hankkeen tavoitteena oli tehdä jotain aivan uutta 
Suomessa – synnyttää internetiin lehti. Vastasin tiimissä lehden 
sisällöstä. Hanketta veti professori Shosta Sulonen. Aluksi pähkäi-
limme, mille tekniselle alustalle lehteä kannattaisi tehdä. Esillä oli-
vat Adobe Acrobat ja web-pohjainen Mosaic-verkkoselainohjelma. 
Siihen aikaan ei nähty vielä edes unta Explorerista, Safarista tai 
muista nykypäivän selaimista. Päädyimme selainpohjaisen Mosai-
cin valintaan. Siitä oli hyvä jatkaa. 

Vaikka verkkomedian tekninen kehityspolku osattiin jälkeenpäin 
tarkasteltuna valita oikein, haasteet hankkeessa eivät loppuneet 
siihen. Ensimmäisten kuukausien aikana tekstin sekaan ei voitu 
sijoittaa kuvia. Tekstin palstoittaminen oli täyttä utopiaa emmekä 
edes haaveilleet lehden saamista paperisen esikuvansa näköiseksi. 
Viikkojen ja kuukausien myötä toimintoihin saatiin kuvien sijoit-
telu tekstin väliin – edelleen html-koodaus oli tehtävä käsin. Edi-
torien aika oli vasta edessäpäin.

Teknisten kysymysten ohella kävimme tiimissä paljon keskuste-
luja siitä, millaista sisältöä ensisijaisesti opiskelijoille suunnatussa 



�

OtaOnlinessa tulisi olla. Keksimme virtuaalisen kauppapaikan, 
jonne saattoi jättää tavaroita myytäväksi tai ostettavaksi. Teimme 
uutispalvelun... Mietimme ja kehitimme monia sellaisia asioita, 
jotka ovat toteutuneet kehittyneemmissä muodoissa myöhemmin 
verkkomediassa. Kävimme myös pitkiä perusteellisia keskusteluja 
sisällön syvimmästä olemuksesta. Pohdimme myös siitä, pitääkö 
verkkolehden olla samanlainen kuin painetun lehden. Lopulliset 
vastaukset jäivät löytämättä. 

Marraskuussa 2004 havahduimme siihen, että OtaOnlinessä voisi 
olla myös mainoksia. Sellaisia oli nähty Amazon-verkkokirjakau-
passa. Ensimmäinen haaste oli löytää Suomesta mainostoimisto, 
joka ymmärtäisi verkkomainontaa. Sellaista ei ollut vuonna 1994. 
Otimme yhteyttä mainostoimisto Viherjuureen ja kutsuimme hei-
dän edustajansa Otaniemeen katsomaan OtaOnlinea. Yritimme 
herättää kiinnostusta verkkomainontaan. Ainakin jotain saimme 
aikaan, sillä kaksi vuotta myöhemmin he mainostivat toimistoaan 
verkkoviestinnän asiantuntijana.

Seikkailuni OtaOnlinen kehittäjänä päättyi maaliskuussa 1995, 
kun jäin äitiyslomalle. Siinä vaiheessa media pyöri Otaniemen ver-
kossa ja sitä saattoivat lukea TKK:n opiskelijat ja henkilökunta. Ota-
Onlinen kokemusten pohjalta oli käynnistymässä IltalehtiOnline 
ja Kauppalehti Online. Alle vuoden kestäneessä kehitysprojektissa 
sain nähdä uudenlaisen median nousevan lähes tyhjästä. 

OtaOnline-projektista alkoi myös ystävyyteni tutkija Marko Tur-
peisen kanssa, joka vastasi hankkeen teknologisesta kehityksestä. 
Hänen kanssaan olen käynyt vuosien mittaan kymmeniä mielen-
kiintoisia keskusteluja mediasta, sen olemuksesta ja muuttumi-
sesta. Olen oppinut paljon.

Väitöstyöni ei olisi lähtenyt liikkeelle 90-luvun puolivälissä ilman 
vahvaa tukea, jonka sain alkuvaiheessa työnantajani AlmaMedian 
johdolta. Toimitusjohtaja Matti Packalen ja kehitysjohtaja Jaakko 
Nieminen uskoivat ennakkoluulottomasti median muutoksen hal-
tuunottoon tutkimuksen avulla aikana, jolloin mediakenttä ylei-
sesti toimi matalalla profiililla uuden median kehityksessä. Johtaja 
Raimo Mäkilän ansiosta sain edelleen jatkaa väitöstyöni tekemistä 
Alma Media Interactivessa. 

Tällainen työ etenee tunnetusti monella tasolla. Siksi en voi enkä 
haluakaan väheksyä niiden hyvien sählyotteluiden arvoa, joita kävin 
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Iltalehti Onlinen toimituspäällikkö Juha Jaakkosen, silloisen Iltalehti 
Onlinen toimittajan Jyrki Huotarin ja päätoimittaja Mauri Mattssonin 
kanssa. Moni hyvä ajatus on vaihdettu ennen peliä tai sen jälkeen. 

Työni on nähnyt monta erilaista versiota vuosien mittaan. Siihen 
ovat antaneet arvokkaita kommentteja Ari Heinonen, Anu Kantola, 
Ismo Tenkanen, Janne Matikainen sekä Esa Väliverronen. Työn 
sisältöön ovat antaneettärkeän panoksensa myös Hannes Wettig 
HIITistä sekä KULTUn tutkijat. 

Tämä työ ei olisi valmistunut ilman ohjaajieni tukea ja kannustusta. 
Alkuvaiheissa työtäni ohjasi Tapio Varis ja viimeiset vuodet korvaama-
ton tukijani on ollut Sinikka Sassi. Esitarkastajieni Caj Södegårdin ja 
Nils Enlundin – joka on myös vastaväittäjäni – arvokkaat kommentit 
ovat auttaneet antamaan työlle sen kaipaaman loppusilauksen.

Näin pitkän ja henkilökohtaisen prosessin läpivieminen ei on-
nistu ilman ystävien tukea ja ihailtavaa uskoa siihen, että jonain 
päivänä saan väitökseni valmiiksi. Hyvät ystävät Raili Löyttyniemi, 
Kati Kalliomäki, Marko Röhr, Minttu Laine, Anne Happonen, Mar-
jaana Kuusinen ja monet muut ovat nostaneet minut kerrasta toi-
seen väitösmurheiden ja elämän kolhujen yläpuolelle monissa yh-
teisissä, hauskoissa hetkissä. Mitä ihminen tekisikään, jos hänellä 
ei olisi ystäviä, jotka tuntevat kuohuviinin arvon! 

Haluan kiittää kaikkia edellä mainitsemiani ihania ihmisiä. Ilman 
teidän panostanne tätä kirjaa ei olisi syntynyt. Haluan kiittää myös 
niitä lukemattomia muita ystäviä, kollegoita ja läheisiä, jotka jäävät 
tässä tilan puutteen vuoksi mainitsematta. Ilman teitä en olisi nyt 
tässä. 

Erityisen lämpimän halauksen haluan antaa vanhemmilleni sekä 
tyttärilleni Ainolle ja Kaisalle. Vanhempani ovat olleet aina val-
miina lapsenvahdiksi ja antaneet minulle mahdollisuuden tehdä 
tätä työtä. Tyttäriäni haluan kiittää kärsivällisyydestä, jota he ovat 
osoittaneet äidin istuessa vuosia iltakaudet koneen ääressä. Sanat 
eivät riitä. Kiitos heille myös siitä, että he ovat tuottaneet minulle 
suunnattomasti iloa, josta olen saanut voimia puurtamiseen. Sa-
maa iloa on tuottanut Ilona-koira, joka on istunut tunteja sylissäni 
tietokoneella. Iso kiitos myös sille.

Tampereella 10.9.2008
Marja Heinonen
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OSA I – Tutkimuskohde ja taustat

	 	Johdanto

Väitöskirjatyöni on lähtenyt liikkeelle 90-luvun alussa uteliaisuu-
desta uudenlaista mediaa kohtaan. Alussa kyse ei ollut edes me-
diasta, vaan siitä mahdollisuudesta, että verkosta kehittyisi ajan 
myötä media. Halusin tutkia sitä, miten käyttäjät ottavat uuden il-
miön mediana haltuunsa. Halusin ymmärtää sitä prosessia, jossa 
ihmiset ”oppivat” lukemaan verkkomediaa ja miten heidän suh-
teensa verkon sisältöihin muotoutuu. 

Tajusin jo verkon alkuvaiheissa, että on hyvin arvokasta – ja hy-
vin vaikeaa – nähdä mikä on verkkomedian käytön kehityksessä 
keskeistä ja tärkeää ja mikä ei. Aloin pohtia keinoja, jolla verkko-
median käyttöä voitaisiin ymmärtää entistä syvällisemmin. Tulok-
sena on tässä väitöskirjassa kuvaus Iltalehti Onlinen kohdalla läpi-
käymästäni monitasoisesta tutkimusprosessista, jossa olen taus-
taksi hahmotellut niin verkkomedian olemusta kuin ympäröivää 
mediamaailmaa sekä empiriassa yhdistänyt kvalitatiivisia ja kvan-
titatiivisia tutkimusmenetelmiä. Iltalehden kohdalla läpikäymäni 
prosessi on esimerkki siitä, miten verkkomedian käytön tutkiminen 
voi edetä. Tavoitteenani on ollut tutkimusasetelmaa jäsentämällä 
myös lisätä ymmärrystä siitä, miten moni-ilmeinen ja –tahoinen 
verkkomedian ilmiökenttä on.

Mutta kyse ei ole pelkästään verkkomediasta, koska kehitys me-
nee eteenpäin. Verkko on ollut tähänastisen 46 vuotta kestäneen 
elämäni aikana ensimmäinen uusi mediamuoto, joka on levittäy-
tynyt tärkeäksi vaikuttajasi ihmisten elämään ja yhteiskuntaan yli-
päätään. Televisio, radio ja puhelin ovat olleet minulle itsestäänsel-
vyyksiä, internet ei. Olen elänyt muutoksessa mukana ja yrittänyt 
ymmärtää, mistä on kyse. Samoin kuin tuhannet muut kansalaiset, 
medioiden tekijät, päättäjät tai tutkijat. Kehityksen vauhti on ollut 
välillä huumaava, sivupolkujakin on ollut. Medioiden käytön ym-
märtäminen on vuosi vuodelta haasteellisempaa, sillä koko ajan 
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eteemme vyöryy uusia teknologioita, uusia ehdokkaita uusiksi me-
diamuodoiksi, uusia ja uudenlaisia sisältöjä. Ihmisten mediakäyttö 
on entistä eriytyneempää, yleisöt pienempiä. Tässä vauhdissa on 
äärettömän arvokasta hallita keinoja, joilla jatkuvaa muutosta voi 
ottaa haltuun – minkä tahansa median kohdalla. Pohdin tässä väi-
töskirjassa yleisellä tasolla sitä, miten uuden mediamuodon käyttöä 
voitaisiin entistä paremmin ymmärtää sen alkuvaiheissa.

Verkko, kuten muutkin mediamuodot kulkevat välillä suuntiin, 
joita ei etukäteen osaa kuvitella. Minun kiinnostukseni käyttäjien 
ja verkon välisessä suhteessa oli empiiristä tutkimusta tehdessäni 
siinä, miten käyttäjät kokevat verkon käyttäjinä ja kuluttajina. 
Tänä päivänä ja tässä ajassa verkkoa tarkasteltaessa olennainen 
osa tarkastelua on sen pohtiminen, miten käyttäjät kokevat verkon 
myös sisältöjen tuottajina. Omassa työssäni tämä puoli on jäänyt 
tarkastelun ulkopuolelle, koska tutkimukseni aikana – verkko-
median ensimmäisellä vuosikymmenellä – sitä ei nähty olennai-
sena tekijänä sen paremmin sisällön tuottajien kuin käyttäjien-
kään puolella.

Verkkomedian kehityksessä on tapahtunut valtavia harppauksia 
kuluneiden runsaan kymmenen vuoden aikana, mikä on kulunut 
siitä, kun ensimmäiset journalistiset tuotteet ilmestyivät verkkoon. 
Alkuaikojen suuret visiot (ks. luku 4) eivät kuitenkaan ole toteu-
tuneet. Kehityksen vuosikymmenen ensimmäinen puolisko oli sel-
västi erilaisten kokeilujen ja tulevaisuudenuskon aikaa. Mediatalot 
olivat innokkaina kehityksessä mukana.

Innostuksen jälkeen tuli kuitenkin mediatalojen krapula ja kehi-
tys alkoi kulkea kahteen kovin erilaiseen suuntaan. Institutionali-
soituneen median kentässä ei tapahtunut paljoakaan, mediataloissa 
verkkomedian kehitys on ollut hidasta, joissain tapauksissa on 
menty jopa taaksepäin ja palattu takaisin entiseen innovatiivisten 
kokeilujen jälkeen. Toisaalta vakiintuneen mediakentän ulkopuo-
lella on tapahtunut ja tapahtuu edelleen huikeaa kehitystä, joka 
varmasti vaikuttaa jo varsin lyhyellä aikajänteellä myös vakiintu-
neiden verkkomedioiden ilmenemismuotoihin ja asemaan osana 
laajempia mediapaletteja. On syntynyt Wikipedian kaltaisia ilmiöitä, 
joita on vaikea sijoittaa mihinkään entisistä lokeroista. Blogikes-
kustelut käyvät vilkkaampina ”virallisen” median ulkopuolella, 
jonne syntyy uuden yhteisöllisyyden ja jakamisen myötä vakavasti 
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otettavia kilpailijoita perinteisille mediataloille. Vasta viime vuo-
sina mediatalot ovat alkaneet uudelleen panostaa verkkoon, mm. 
herätä sosiaalisen median mahdollisuuksiin verkossa. 

Tässä väitöskirjassa olen keskittynyt tarkastelemaan institutio-
nalisoituneiden medioiden piirissä tapahtunutta verkkomedian ja 
sen käytön kehitystä. Sinänsä monet hyvin mielenkiintoiset, ajassa 
vahvasti esillä olevat ilmiöt, jäävät tässä tarkastelussa vain viit-
teellisiksi ja niiden merkitys mediakentän kehitykseen pinnallisen 
pohdinnan tasolle. Äärettömän mielenkiintoista asetelmassa on se, 
että alan perinteiset ammattilaiset eivät ole kyenneet puhaltamaan 
henkeä verkkomediaan samassa suhteessa kuin kentän ulkopuoli-
set toimijat. Onko journalistinen perinne rasite, hidaste ja joskus 
jopa este asioiden näkemiselle uudella tavalla? 

Empiirisenä tutkimuskohteena on Iltalehti Online, joka on ai-
nutlaatuinen ilmiö suomalaisessa verkkomediakentässä. Se ei ole 
pelkästään ensimmäinen laajalle levinnyt verkkomedia, vaan se on 
säilyttänyt vahvan asemansa nykypäivään asti. Iltalehti Onlinen lo-
kitiedot ovat myös ainutlaatuista aineistoa verkkomedian alkuvai-
heista. Yhdestäkään toisesta suomalaisesta verkkomediasta ei ole 
yhtä kattavia lokitietoja käytöstä ja niihin liitettäviä demografia-
tietoja käyttäjistä. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksellinen ote oli 
mukana heti Iltalehti Onlinen alkuvaiheista lähtien. Arvokas tieto 
saatiin silloin koottua. 

Iltalehti Onlinen ainutlaatuisiin lokitietoihin saumattomasti liit-
tyvä keskeinen kiinnostuksen kohteeni tässä tutkimuksessa ovat 
olleet ne tutkimusvälineet ja -keinot, joilla verkkomediaa voidaan 
tarkastella. Tarkastella niin, että saadaan kuva käyttäjien tavoista 
käyttää mediaa, heidän motiiveistaan käyttää mediaa sekä siitä, 
miten he sijoittavat sen osaksi muiden medioiden palettia. Verkko-
media on tuonut tullessaan käyttäjien liikkeistä tietokoneelle au-
tomaattisesti tallentuvat tiedot, lokitiedot, tutkimuksen lähteenä, 
mikä on avannut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. 

Tutkimusmatkani verkkomedian maailmaan on kestänyt vuosia. 
Aloin kiinnittää huomiota asiaan 1990–luvun alkupuolella, kun kiin-
nostuin uudesta ilmiöstä, joka hämmensi ja houkutti kansalaisia. 
Halusin käännellä omenaa eri puolilta ja paneuduin verkkomedian 
käytön tutkimiseen eri menetelmin. Väitöstyö kokonaisuutena 
valmistui kuitenkin vasta syksyllä 2008. Vuosiin on mahtunut niin 
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verkkomedian muutosta kuin oman uuden median käytön kehi-
tystä koskevan näkemyksen kypsymistä. Verkkomedian käyttä-
jäkunta on laajentunut ja sen koostumus on muuttunut. Samoin 
käyttötavat ovat monipuolistuneet. Toisaalta kaikesta hypetyk-
sestä ja huumasta huolimatta verkkomedian käytön muutos on 
ollut hyvin maltillista. 

Kuluneet 15 vuotta verkkomedian parissa on ollut mielenkiin-
toinen tutkimusmatka. Matka, joka ei ole lopussa: verkkomedia 
muuttuu, media muuttuu, medioiden käyttö muuttuu. Mikään muu 
ei ole pysyvää kuin muutos. 
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1	Tutkimuskysymykset	ja	
tutkimuksen	rakenne

	 1.1	 Tutkimuskysymykset

Olen asettanut tutkimukselle tavoitteita kolmella eri tasolla. Em-
piirinen tavoite on tutkia Iltalehti Onlinen käyttöä sen alkuvuo-
sina 1995–2001, tarkastella erilaisia tutkimusmenetelmiä käytön 
tutkimisessa sekä pohtia saatuja tuloksia. Tutkimusmenetelmät 
kohdistuvat a) sisältöjen käyttötapoihin ja b) käyttäjien sisältöihin 
liittämiin asenteisiin ja mielikuviin. Seuraavan tason tavoitteena 
on kuvata sellainen verkkomedian käytön tutkimusprosessi, jolla 
siitä monitasoisena ilmiönä saadaan monipuolinen kuva. Tällä ta-
solla tavoitteena on myös käydä keskustelua verkkomedian käy-
tön tutkimisen mahdollisuuksista niin teoreettisista, metodologi-
sista kuin metodisista näkökulmista sekä pohtia käyttäjien media-
kompetenssille verkkomedian myötä tulevia uusia vaatimuksia. 
Kolmannella tasolla verkkomedia edustaa uutta mediamuotoa. 
Pohdin sitä, millaiset lähestymiset ovat hyödyllisiä, kun lähde-
tään tutkimaan sellaista mediamuotoa, jota ei ole aiemmin ollut 
olemassa. Tai ei ainakaan ole ollut itsenäisenä mediana olemassa. 
Verkkomedia käy hyvin tällaisen tarkastelun kohteeksi, sillä em-
piirisen tutkimuksen käynnistämisen aikoihin 1990-luvun lopussa 
se oli vasta tiensä alussa eikä sen muodoista, käyttäjistä tai käy-
töstä ollut tutkittua tietoa. 

Kaikilla tutkimustasoilla tarkastelun kohteena on median käyttö 
jostain näkökulmasta tarkasteltuna. Sen paremmin median (ylei-
sesti) kuin verkkomedian (erityisesti) käyttö tutkimuskohteena 
ei ole ainutlaatuinen, koska yleisöjen käyttäytymisen suhde me-
dioiden tarjoamiin sisältöihin on ollut keskeinen kysymys vies-
tintäkirjallisuudessa jo 1930-luvulta lähtien. Eri tavoin on yritetty 
määritellä sitä, miten yleisöt ohjaavat ja muokkaavat medioiden 
sisältöjä vai onko tilanne päinvastainen – mediat ohjaavat ylei-
söjä. Verkkomedia toi 1990-luvun alkupuolella tähän keskuste-
luun uuden sävyn vahvan interaktiivisen luonteensa vuoksi. In-
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teraktiivisuuden merkitys on kuluneiden 15 vuoden aikana ko-
rostunut jatkuvasti. 

Myöskään verkkomedia (kun ei rajoituta pelkästään käytön tar-
kasteluun) ei ole neitseellinen tutkimuksen kohde. Siihen kohdis-
tuva tutkimus on lisääntynyt vuosien mittaan, mutta hitaammin 
kuin internetiin yleisesti kohdistuva tutkimus. Alkuvaiheissa verk-
komediaa koskevien tutkimusten painopiste oli selvästi kvantita-
tiivisella puolella. Kvantitatiivisella tutkimusotteella on tutkittu 
paljon niin luettuja sisältöjä kuin sitä, millaiset ihmiset käyttävät 
verkkomediaa. Myös kvalitatiiviset tutkimusotteet ovat lisäänty-
neet viime vuosina. Tehdyistä tutkimuksista suurin osa tarkasteli 
alkuvaiheissa verkkomediaa kaupallisista lähtökohdista, akatee-
misen tutkimuksen osuus on kasvanut selkeästi vasta viimeisten 
vuosien aikana. 

Tärkein kimmoke tutkimukselle on 1990-luvun taitteessa syn-
tynyt ilmiö, journalistinen verkkomedia. Tähän liittyy samaan ai-
kaan liikkeelle lähtenyt kehityskaari, jossa verkon käyttöä koske-
van informaation määrä lisääntyi voimakkaasti lokitietokantojen 
myötä. Journalistinen verkkomedia nähtiin uudenlaisena mediana 
ja toisaalta sen käytön tutkimuksessa voitiin käyttää hyväksi suuria 
määriä uudentyyppistä kvantitatiivista informaatiota. Tämä mah-
dollisuus herätti halun selvittää ihmisten verkkomedian lukemis-
käyttäytymistä. Kvalitatiiviseen lokitietoon sisältyy lisäksi laajan 
informaatiomassan luoma illuusio sen tarjoamasta tiedosta. Loki-
informaation jalostaminen ymmärrykseksi vaatii kuitenkin tuek-
seen ymmärrystä verkkomediasta ilmiönä, sen kytkennöistä ym-
päristöönsä sekä itse ilmiön muodostumismekanismeista. 

Hahmotan jo tehtyjen muiden tutkimusten ja selvitysten kautta 
esille tulleita verkkomedialle mediana ominaisia piirteitä, joiden 
kautta voidaan päästä paremmin kiinni sen ominaislaatuun (ks. 
luku 3 Verkkomedia). Tämän ominaislaadun ymmärtäminen on 
edellytys sille, että verkon käytön tutkimusta silloin, kun on kyse 
journalistisesta tuotteesta, kyetään rakentamaan relevanteille ky-
symyksenasetteluille. 

Haluan tutkimuksella tarkastella sitä, liittyykö verkkomediaan 
piirteitä, jotka tekevät tarpeelliseksi laajat asetelmat – sekä teoreet-
tiset että menetelmälliset. Paneudun erilaisten, kvantitatiivisten ja 
kvalitatiivisten, tutkimusmenetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin 
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Iltalehti Onlinen käytön tutkimuksessa. Haluan mm. tarkastella, 
muuttuvatko ihmisten lukutavat ja näkemykset verkkomediasta 
sen vakiintumisen myötä. 

Kaikkien tutkimuskysymysten kohdalla on kysymyksenasette-
lun kannalta huomioitava kaksi seikkaa. Ensinnäkin ymmärrän 
verkkomedian journalistisena tuotteena, joka rinnastetaan perin-
teisiin joukkotiedotusvälineisiin (televisio, radio, sanomalehti) ja 
joka julkaistaan internet-tietoverkossa. Tämän määritelmän kautta 
suljen yleisen tarkastelun ulkopuolelle hyvin laajan joukon inter-
netissä julkaistavia julkaisuja, jotka ovat syntyneet joko yksittäis-
ten ihmisten tai erilaisten yhteisöjen luomina. Toisaalta lähestyn 
verkkomedian käyttöä sen sisältöjen lukutavan ja käyttäjien verk-
komedialle antamien merkitysten kautta. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa (case Iltalehti Online) nousee 
pintaan kaksi keskeistä kysymystä:
Kysymys A: Miten Iltalehti Onlinen käyttö kehittyi vuosina 1995–
2001?
Kysymys B: Mitä erilaiset käyttöä sisällön perspektiivistä tarkaste-
levat tutkimusmenetelmät kertovat Iltalehti Onlinen käytöstä sen 
ensimmäisinä vuosina?

Nämä kysymykset voidaan purkaa mm. seuraaviksi konkreetti-
siksi alakysymyksiksi: 
– Miten paljon eri käyttäjät käyttävät eri sisältöjä 

(kvantitatiivinen)?
– Miten em. määrät kehittyvät yli ajan (kvantitatiivinen)?
– Miten pitkään eri käyttäjät käyttävät eri sisältöjä 

(kvantitatiivinen)?
– Milloin käyttäjät käyttävät sisältöjä (kvantitatiivinen)?
– Miksi käyttäjät käyttävät eri sisältöjä (kvalitatiivinen)(myös 

kvantitatiivinen)?
– Miten käyttäjiä voidaan luokitella käytön ja sisältöjen välisen 

yhteyden kautta (kvantitatiivinen klusterointi)?
Tutkimuksen toisella tasolla keskeinen tavoite on verkkome-

dian käytön tutkimusprosessin kuvaus, jolla siitä saadaan moni-
tasoisena ilmiönä monipuolinen kuva. Lisäksi tällä tasolla käyn 
keskustelua verkkomedian käytön tutkimisen mahdollisuuksista 
niin teoreettisista, metodologisista kuin metodisista näkökulmista. 
Keskeisiä kysymyksiä ovat: 
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– Miten prosessinomainen lähestyminen sopii verkkomedian 
tutkimukseen? 

– Miten käyttötarkoitustutkimus sopii verkkomedian käytön 
tutkimukseen?

– Miten kulttuurintutkimus ja teknologian tutkimus sopivat verk-
komedian käytön tutkimukseen?
Toisella tasolla pyrin myös pohtimaan verkkomedian myötä käyt-

täjien mediakompetenssille (luku 5.3.3) asetettujen vaatimusten 
muutoksia. Keskeinen kysymys on:
– Muuttaako verkkomedia mediakompetenssin vaatimuksia?
– Jos näin, niin mitkä ovat verkkomedian tuomat uudet vaati-

mukset mediakompetenssiin?
Kolmannella tasolla siirryn yksityisestä yleiseen eli pohdin sitä, 

miten mediamuodon käytön tutkimusta voidaan ottaa haltuun il-
miön ollessa uusi ja tuntematon. Taustalla on olettamus siitä, että 
verkkomedia edustaa uutta mediamuotoa. Keskeinen kysymys 
on:
– Millaisella tutkimusasetelmalla voidaan uuden mediamuodon 

olemusta ja käyttöä tarkastella hedelmällisesti?
Tutkimuksen perustana ovat lähtökohdat, joiden avulla hahmo-

tan laajaa kontekstia ihmisten verkkomedian käytön tutkimiselle 
(ks. lähtökohdista tarkemmin luku 3). Lähtökohtien herättämät 
kysymykset ovat vaikuttaneet siihen, mistä näkökulmista olen 
lähtenyt hahmottamaan verkkomedian käytön tutkimista. Olen 
ottanut tarkasteluun mukaan medioiden historiaa, medioiden 
metaforatarkastelua, teknologian roolia medioiden käytössä sekä 
teknologiadeterminismin vaihtoehtoja. Sen sijaan lähtökohtien 
herättämiin kysymyksiin, joita esittelen seuraavaksi, en hae tällä 
tutkimuksella vastauksia. Käytän niitä ensisijaisesti apuna näkö-
kulmien löytämisessä, pohdintojen suuntaamisessa sekä palaan 
niihin uudestaan tutkimuksen loppukeskustelussa. Lähtökohdat 
ovat sidoksissa aikaansa, sillä ne ovat nousseet siitä maailmasta, 
jossa elettiin 1990-luvun puolessa välissä. Tänä päivänä niin verk-
komediatutkimuksessa kuin minkä tahansa vuonna 2008 uuden 
mediamuodon tutkimuksessa lähtökohdat täytyy pohtia uudel-
leen. Maailma muuttuu.

Ensimmäinen lähtökohta on medioiden jatkuva, nopeatahtinen 
muutos. Määrällinen ja laadullinen muutos liittyy laajempaan, yh-
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teiskunnalliseen, muutokseen, eikä siinä ole kyse vain tämän päi-
vän ilmiöstä. Mikä muuttuu? Mitkä ovat merkittävimmät muutos-
voimat? Mitä verkkomedia muuttaa? Miten se itse muuttuu? Miten 
hallita muutosta? 

Verkkomedian tarjoaman muutoksen merkityksen tarkastelua ei 
voida sivuuttaa ilman pohdintaa teknologian vaikutuksesta inhimil-
liseen toimintaan, havaitsemiseen ja ajatteluun. Esille nousevia ky-
symyksiä teknologianäkökulmasta ovat: Mitä on tapahtunut tähän 
mennessä ja mitä muutoksia verkkomedia voi tuoda tullessaan? 
Mikä on teknologian voima ja painoarvo kehityksen ohjaajana? 
Millaisia vaihtoehtoja on vallitseville ajattelutavoille, teknologia-
determinismille ja instrumentalistisille näkemyksille? 

Muutoksessa kyse on myös kautta medioiden historian tapahtu-
neesta jatkuvasta siirtymästä vaiheesta toiseen, minkä olen nosta-
nut toiseksi tutkimukseni lähtökohdaksi. Muiden joukkoviestimien 
historiallisesta tarkastelusta saa perspektiiviä verkkomedian muu-
tosvoiman ja merkityksen tarkasteluun. Historiallinen näkökulma 
nostaa automaattisesti pintaan kysymyksiä: Mikä on verkkomedian 
merkitys historiallisesta perspektiivistä? Miten verkkomedia muut-
taa ihmisten suhdetta medioihin ja ympäristöönsä? Miten muut, jo 
olemassa olevat ja tulevat mediat, vaikuttavat verkkomediaan? 

Kolmas tutkimuksen lähtökohta lähtee ajatuksesta, että ihmiset 
elävät entistä enemmän medioiden ympäröiminä – medioiden vai-
kutusvalta ihmisten elämässä on suuri. Arki on entistä enemmän 
mielikuvia ja metaforia, käsityksiä siitä, miltä jokin asia näyttää ja 
millainen sen olemus on. Maailma medioituu. Onko virtuaalinen 
yhtä todellista kuin fyysinen todellisuus? Miten hallita medioita sen 
sijaan, että he hallitsisivat meitä? Myös metaforat verkkomediasta 
vaihtelevat: nähdäänkö se sanomalehden, television vai tietoko-
neen jatkeena. Tällaisten ilmiöiden löytäminen vaatii herkkyyttä 
kulttuurisille tulkinnoille ja nostaa esille kysymyksiä: Millaisten 
mielikuvien ja metaforien kautta verkkomediasta puhutaan? Mitä 
tämä tietynlaisten ”linssien” läpi näkeminen merkitsee toiminnan 
tasolla? Mitkä ovat ihmisten selviytymisstrategiat monimutkai-
sessa mediamaailmassa?

Neljäs lähtökohta rakentuu kokemukseen siitä, miten ihmisten 
mediakäyttö on muuttunut koko ajan entistä kompleksisem-
maksi ja vaikeammin hahmotettavaksi. Viestintävälineitä ja si-
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sältöjä on koko ajan enemmän tarjolla ja niiden myötä käyttäjille 
on tullut uusia mahdollisuuksia rakentaa omaa mediasuhdettaan 
omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Mediakäytön komp-
leksisuuden esille tuomia kysymyksiä ovat mm.: Millaisia uudet 
yleisöt ovat? Miten pieni ryhmä on jo yleisö? Tarvitaanko yleisön 
käsitettä lainkaan? Millä perusteella ihmiset tekevät valintojaan? 
Mitä taitoja käyttäjät tarvitsevat kyetäkseen hyödyntämään me-
dioita täyspainoisesti?

Teoreettisesti tarkastelun pohjana on mediatutkimuksen näkö-
kulma, jossa sisällöt ovat keskeisessä asemassa ihmisten media-
käytössä. Teoreettisessa tarkastelussa lähden liikkeelle käyttötar-
koitustutkimuksesta, joka tarkastelee syitä, miksi käyttäjät käyt-
tävät jotain mediaa. Käyttötarkoitustutkimukseen on kuitenkin 
sisäänrakennettuna hyvin voimakkaasti ajatusmalli, joka näkee 
yksilöt autonomisina ja tietoisina päätöksentekijöinä. Tämän nä-
kemyksen vastavoimana olen pyrkinyt tarkastelemaan myös mer-
kityksiä, joita verkkomedialle annetaan sekä ottamaan huomioon 
teoreettisessa tarkastelussa myös kontekstia ja kulttuuria, jossa 
verkkomediaa käytetään. 

Verkkomediassa on hyvin pitkälti kyse myös uuden viestintä-
teknologian käyttöönotosta. Siksi olennainen ja luonteva osa teo-
reettista tarkastelua on teknologian käyttöönottoon kohdistuvan 
tutkimuksen tarkastelu. Tulkinnassa käytän hyväksi mediakompe-
tenssin käsitettä ja sen ympärille rakentuvaa teoreettista pohdintaa 
irrottautuakseni teknologiadeterministisistä lähestymisistä.

	 1.2	 Tutkimuksen	rakenne

Väitöskirjaa kirjoittaessani olen pyrkinyt pitämään mielessä Varton 
(1995, 61–62) esittämän näkemyksen siitä, miten tutkimuksessa tu-
lisi lähteä liikkeelle; tarkastelun alle on tuotava tulkinnan lähtökoh-
dat eli erikseen se, mitä on jo hallussa, toiseksi se tapa, millä koh-
detta katsellaan ja kolmanneksi se käsitys, mikä kohteesta jo on. 

Luvussa kaksi tuon esille tutkimuksen kohteen ja sen tutkimisen 
kannalta keskeiset kysymykset. Lisäksi valotan keskeisiä käsitteitä, 
jotka auttavat hahmottamaan sitä, mistä tutkimuksessa on kyse. 
Tuon esille Iltalehti Onlinen olemusta sen ensimmäisinä vuosina 
sekä nykypäivänä vuonna 2008. 
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Vaikka tutkimuksen empiirinen osa käsittelee sitä, mitä verkko-
median käytössä tapahtui vuosina 1995–2001, olen kirjoitusvai-
heessa sijoittanut myös vuonna 2008 ajankohtaiset asiat lähelle 
samaan aiheeseen liittyviä historiallisia tekstejä silloin, kun olen 
katsonut tarpeelliseksi täydentää tutkimusajankohdan tietoja tuo-
reemmalla tarkastelulla. Olen tehnyt näin kautta koko väitöskirjan 
(esim. verkkomedian mittaamisen tarkasteluissa). Toinen vaihto-
ehto olisi ollut sijoittaa nykypäivän tiedot omaksi luvukseen väi-
töskirjan loppuun, mutta uskon tässä kirjassa tehdyn ratkaisun 
helpottavan lukijan matkaa verkkomedian alkuvuosilta aina tä-
hän päivään. 

Luvussa kolme esittelen lähtökohdat, jotka ovat vaikuttaneet 
voimakkaasti tutkimusasetelmaan ja tutkimuksen kannalta kes-
keisiin kysymyksiin. Mediamaailman muutos, muutoksen histori-
allisuus, medioituminen sekä mediakäyttäytymisen kasvava komp-
leksisuus ovat konteksti, jossa pohdin verkkomedian käytön tut-
kimisen mahdollisuuksia. Sen pohjalta teen myös menetelmällisiä 
valintoja, koska lähtökohdat määrittävät osaltaan keskeisiä kysy-
myksiä mediakäytön tutkimisen kannalta. 

Luvussa neljä tarkastelen sitä, millaisena verkkomedia nykyis-
ten tutkimusten ja käydyn keskustelun valossa näyttäytyy. Valotan 
verkkomedian suhdetta muihin, jo olemassa oleviin, medioihin sekä 
pohdin sen olemusta itsenäisenä mediamuotona. Pyrin hahmotta-
maan käsitteellisesti verkkomedian ominaislaatua. Pääpaino on 
siinä, millaisia merkityksiä verkkomedian lukijat antavat verkko-
medialle, millainen verkko on tarkasteltuna käytön kautta sekä se 
miten käyttäjät ottavat verkkomedian haltuunsa. Näihin näkökul-
miin liittyy olennaisesti mm. tarkastelu median ja yleisön olemuk-
sesta verkkomedian aikakaudella, joita käsittelen luvussa kaksi 
määritellessäni keskeisiä käsitteitä. Myös journalismi verkossa on 
mukana tarkastelussa, koska verkko on mielenkiintoisella tavalla 
synnyttänyt keskustelua niin journalistien kuin journalististen si-
sältöjen rooleista – ja muuttanut niitä.

Perustan valamisen jälkeen alan pohtia teoreettisia, metodolo-
gisia ja metodisia valintoja. Käyn ne lävitse tutkimuksen toisessa 
osassa, luvuissa 5–6. Hahmotan taustateoreettista lähestymistä 
käyttötarkoitustutkimuksen perinteen kautta, joka auttaa sekä 
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rajaamaan että ymmärtämään paremmin tutkimuksen kohdetta. 
Käyttötarkoitustutkimuksen tukena käytän kulttuurintutkimuksen 
ja teknologiatutkimuksen lähestymisiä. Rakennan metodologista 
pohdintaa verkon tutkimisen mahdollisuuksista ja teen valintoja 
oman tutkimukseni suhteen. Metodologista lähestymistä olen vah-
vistanut internet-tutkimukseen hahmotellun metodologisen kehi-
kon, CEDA:n (Complementary Explorative Data Analysis) avulla. 
CEDA ja siitä johdettu CEMDA (Complementary Explorative Mul-
tilevel Data Analysis) auttavat jäsentämään tutkimuksen kokonais-
prosessia ja hahmottamaan sitä jäsennellysti.

Empiirisesti tutkin verkkomedia Iltalehti Onlinen käyttöä vuo-
sina 1995–2001. Käynnistymisvuosi 1995 on tarkastelussa mukana, 
kun valotan historiallisesti Iltalehti Onlinen alkuvaiheita (Iltalehti 
Online käynnistyi 5.10.1995). Kirjan kolmannessa osassa, luvuissa 
7–11, tutkin kolmen empiirisen aineiston kautta Iltalehti Onlinen 
käyttöä vuosina 1996–2001. Lähestyn sitä kolmen erillisen case-
tutkimuksen kautta, joissa Iltalehti Onlinea on tutkittu erilaisin 
tutkimusmenetelmin. Niiden kautta saan tutkimukseen kolme eri-
laista lähestymistä:
1) kvantitatiivinen lokianalyysi
2) kvantitatiivinen klusterointi
3) kvalitatiivinen teemahaastattelu.

Yhdistävänä tekijänä tapaustutkimuksissa on se, että verkkome-
dian käyttöä tarkastellaan sisältöjen näkökulmasta. Case-tutkimuk-
set ovat myös empiirinen pohja, jonka avulla tarkastelen eri mene-
telmien tarjoamia näköaloja verkkomediaan ja yleisemmin pohdin 
uuden mediamuodon käytön tutkimista ilmiön alkuvaiheissa. 

Kuvaan luvussa 11 sitä, miten Iltalehti Onlinen käytön tutkiminen 
eteni prosessina. Tuon esille sitä, miten tutkimustulokset suhtau-
tuvat toisiinsa ja millainen kuva syntyy toisaalta yksittäisen tutki-
muksen ja toisaalta monen erilaisen ja erityyppisen tutkimuksen 
yhdistämisestä. Kuvaus toimii myös esimerkkinä siitä, millaisessa 
ympäristössä ja minkälaisen tiedon varassa lähdetään tarkastele-
maan uutta mediamuotoa. 

Johtopäätöksissä (luku 12) pohdin ensin luvussa kolme esitel-
tyjen lähtökohtien antia tutkimukselle. Sen jälkeen tarkastelen 
esillä olleita teoreettisia ja metodologisia mahdollisuuksia verk-
komedian tutkimuksessa. Tämän jälkeen otan tarkasteluun esille 
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nousseet verkkomedian uudet ulottuvuudet käyttäjien mediakom-
petenssiin. Käytän mediakompetenssin käsitettä tulkinnallisena 
viitekehyksenä, joka tarjoaa rakenteellisen työvälineen tutkimuk-
selle. Peilaan empiirisessä tutkimuksessa saatuja tuloksia media-
kompetenssin käsitteen kautta. Pohdin, millaisia uusia vaatimuk-
sia ja mahdollisuuksia verkkomedia tuo ihmisten mediataitoihin ja 
mediataidoille. Mediakompetenssi tarjoaa aiheeseen näkökulman, 
jota kautta voin rakentaa ympäristöä, jossa kansalainen/kuluttaja/
käyttäjä toimii aktiivisesti uudessa mediamaisemassa ja johon hän 
kykenee omilla toimillaan vaikuttamaan. Mediakompetenssi-käsit-
teen kautta keskeisenä tarkastelun kohteena on aktiivinen ihmi-
nen eikä teknologia. 

Seuraavaksi pohdin yleisellä tasolla menetelmällisiä mahdolli-
suuksia verkkomedian tutkimuksessa. Problematisoin keinoja, 
joilla voisi päästä kiinni verkkomedian olemukseen syvällisesti. 
Pohjana ovat empiriassa käytetyt kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset 
menetelmät. Tämän jälkeen siirryn tutkimuksen kannalta keskei-
seen näkökulmaan eli tarkastelemaan verkkomedian tutkimusta 
prosessina. Johtopäätösten lopussa peilaan verkkomedian koh-
dalla käytyjä keskusteluja lähtökohdista, teoreettisista, metodo-
logisista ja menetelmällisistä mahdollisuuksista sekä prosessin-
omaisen lähestymisen eduista yleiselle tasolle uuden mediamuo-
don tutkimusprosessiin. 

Kokonaisuutena pyrin tutkimuksessa tekemään laaja-alaista syn-
teesiä, jonka etuna voidaan pitää hankalan ja monitasoisen ilmi-
ökentän haltuunottoa. Haittapuolelle jää osittainen pinnallisuus, 
kun tutkimusekonomisista syistä kaikkia teemoja ei voida tarkas-
tella loppuun asti. Olen keskittynyt tämän tutkimuksen asetelman 
ja tematiikan kannalta keskeisiin aiheisiin, jotka ovat hedelmällisiä 
verkon tutkimisen metodologian kehittymiselle ja ilmiön entistä 
syvällisemmällä ymmärtämiselle.

Olennainen osa tutkimusta ja tärkeä tulos sinänsä on omakoh-
tainen reflektointi ja kertomus siitä, miten eri tutkimuksellisten lä-
hestymistapojen ratkaisut ovat löytyneet ja millaista informaatiota 
ne ovat omana aikanaan antaneet. Myös oma kokemukseni verk-
komedian kehityksestä yli kymmenen vuoden ajalta on toisaalta 
jättänyt selkeän jälkensä tutkimuksen toteutukseen ja toisaalta se 
on antanut syvyyttä tulosten analysointiin. 
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Tutkimus prosessina muistuttaa jälkeenpäin rekonstruoituna 
perinteistä tutkimusprosessin etenemistä. Prosessi on kuitenkin 
ollut poikkeuksellisen monivaiheinen johtuen kolmesta syystä: a) 
verkkomedian nopeasta muutoksesta b) tutkimusmenetelmien 
nopeasta kehittymisestä c) oman tietämyksen lisääntymisestä eri 
tarkastelumenetelmien rajallisuudesta. Em. syiden vuoksi tutki-
musprosessille on ollut tyypillistä se, että sen aikana olen joutunut 
tilanteeseen, jossa ei ole ollut aiempaa tutkimustietoa tai käytän-
töjä, joihin olisi voinut tukeutua. Tutkimuksen myötä teemasta on 
noussut itse tutkimuksen kannalta keskeinen keskustelun ja poh-
dinnan aihe sekä kuvaus – miten tutkia ja ymmärtää mediamuotoa, 
josta ei ole aiempaa kokemusta tai tietoa. 
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2	Tutkimuskohteena	
Iltalehti	Onlinen	käyttö
Internet on ollut journalististen tuotteiden välityskanava noin viisi-
toista vuotta. Ensimmäiset journalistiset tuotteet ilmestyivät inter-
netiin 1980-luvun lopulla Yhdysvalloissa. Iltalehti Online, oli ensim-
mäinen suomalaisen yleisön laajasti käyttöön ottama verkkomedia. 
Iltalehti Online edustaa monesta näkökulmasta tarkasteltuna mie-
lenkiintoista kohdetta verkkomedian yleisöjen ja sisältöjen välisen 
suhteen ja siinä tapahtuneiden kehityskulkujen tarkastelussa:
1) Kun Iltalehti Online käynnistyi 5.10.1995, se oli ensimmäisiä 

suomalaisia internetissä ilmestyviä journalistisin periaattein 
toimivia julkaisuja.

2) Iltalehti Online keräsi hyvin nopeasti laajan yleisön. Se säilyt-
ti koko empiirisen tutkimusajanjakson, 1995–2001, asemansa 
käyttäjämäärillä mitattuna merkittävimpänä internet-verkossa 
ilmestyvistä journalistisista verkkomedioista.

3) Iltalehti Online on edelleen väitöskirjan valmistumisvaiheessa 
syksyllä 2008 suosituin paperisen sanomalehden pohjalle tehty 
journalistinen tuote verkossa.

4) Iltalehti Online säilytti ulkoasunsa ja sisältönsä lähes saman-
laisina koko empiirisen tutkimusajanjakson 1995–2001 ajan. 
Iltalehti Online rakennettiin ulkonäöltään alunperin hyvin us-
kollisesti paperisen esikuvansa, Iltalehden, kaltaiseksi. Tämä 
lähtökohta säilyi hyvin samanlaisena aina vuoteen 2000 asti. 
Tämä ulkoasullinen ja sisällöllinen pysyvyys antavat perustel-
tua pohjaa sisällön ja käytön välisessä suhteessa tapahtunei-
den muutosten tarkastelulle. Muutosten kävijämäärissä ja käy-
tössä vuosina 1995–2001 voidaan perustellusti ajatella johtu-
van muista syistä kuin sisällöissä rakenteellisesti tapahtuneis-
ta muutoksista.

5) Iltalehti Onlinen sisällöt olivat empiirisen tutkimuksen ajan-
jaksona 1995–2001 varsin pitkälle samoja kuin painetun sano-
malehden, Iltalehden, sisällöt. Uudet interaktiiviset ja muu-
ten verkkomedialle ominaiset piirteet (ks. tarkemmin luku 4) 
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ovat tulleet voimakkaasti mukaan vasta tutkimusajankohdan 
jälkeen. Mielenkiintoinen, erillisen tutkimuksen aihe olisi sen 
pohtiminen, miksi Iltalehti Online kuului suosituimpien verk-
komedioiden joukkoon, vaikka se ei hyödyntänyt verkon uu-
sia ominaisuuksia. Ja miksi se kuuluu edelleen sinne vuonna 
2008. Nyt siinä on mukana paljon uusia ominaisuuksia, mm. 
videota.

6) Iltalehti Onlinen lokikantoihin tallentuneet aineistot käytön 
ensimmäisiltä vuosilta ovat ainutlaatuisia Suomessa. Toisin 
kuin suurimmalla osalla muita verkkomedioita, Iltalehti On-
linessa oli alkuvuosina pakollinen sisäänkirjoittautuminen. Re-
kisteröinnin yhteydessä kysytyt demografiset tiedot ovat teh-
neet mahdolliseksi käyttäjien syvällisen tarkastelun, jota suu-
rimmalla osalla verkkomedioista ei ole ollut käytössä. Lisäksi 
sen itse keräämä serverilokidata on ollut edustavampaa kuin 
lähes kaikilla muilla verkkomedioilla (ks. lisää luku 7.1).
Iltalehti Onlinea voidaan perustellusti kutsua pioneeriksi suo-

malaisessa verkkomediakentässä. Iltalehti Online oli ensimmäisiä 
siinä joukossa, joka loi kehityslinjoja sille, minkälaisia journalisti-
sia tuotteita internetiin syntyi Suomessa 1990-luvun puolivälissä. 
Alkuvaiheessa Iltalehti Onlinen lukijakunta koostui korostuneesti 
opiskelijoista, jotka lähtevät innokkaasti kokeilemaan uutuuksia – 
varsinkin, jos ne ovat maksuttomia. Iltalehti Online alkoi tasaisesti 
kasvattaa suosiotaan myös muiden väestönosien keskuudessa. 

Iltalehti Onlinen kävijämäärien vertailu nykypäivään on han-
kalaa, koska käytetyt mittarit ovat muuttuneet vuosien varrella. 
Vuonna 2001 Iltalehti Onlinella oli 350 000 rekisteröitynyttä luki-
jaa. Samaan aikaan painettu Iltalehti oli kasvattanut joka vuosi le-
vikkiään. Tehtyjen tutkimusten mukaan Iltalehti Onlinella ei ollut 
merkittävää vaikutusta painetun lehden levikkiin, ei nostavasti eikä 
laskevasti (Jaakkonen 2001). Vuonna 2007 Iltalehdellä oli verkossa 
100 000–150 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Määrän väheneminen 
johtuu siitä, että rekisteröinti ei ole nykyisin pakollista, toisin kuin 
tutkimusjakson aikana. 

Iltalehti.fi (nimi muuttunut) on säilyttänyt suosionsa myös tut-
kimusjakson jälkeen. Toukokuussa 2007 (vko 19) Iltalehden verk-
kokävijämäärä ylitti ensimmäisen kerran miljoonan kävijän rajan 
(www.gallupweb.com/tnsmetrix/, poimittu 4.9.2007). Elokuussa 
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2007 kävijämäärä on noussut jo lähes 1,3 miljoonaan. Laskennassa 
otetaan mukaan eri kävijät viikon aikana. TNS Metrix -mittauksen 
mukaan Iltalehti on neljänneksi suosituin www-sivusto syyskuussa 
2007. Sen edellä olivat MTV3, MSN.fi sekä Suomi24.fi (www.gallup-
web.com/tnsmetrix/, poimittu 4.9.2007). Listalla Iltalehti on kor-
keimmin sijoittunut sanomalehden pohjalle tehty verkkomedia. 
Lisäksi muut sen edelle sijoittuneet ovat laajoja verkkopalveluja, 
joissa on journalistisen sisällön lisäksi Iltalehteä enemmän muuta 
palvelusisältöä.

Iltalehti Onlinen kehitysvaiheet vuosina 1995–2001 voidaan koota 
jaikajanalle, jossa hahmotetaan erilaisia kehitysvaiheita niin Ilta-
lehti Onlinen yleisöjen kohdalla kuin verkkomedian yleiskehityk-
sessäkin (kuvio 2.1).

Kuvio 2.1 
Verkkojulkaisemisen yleiset ja Iltalehti Onlinen erityiset kehitysvaiheet sekä 
yleisöjen tarkastelun keskeiset kysymykset kehityksen alkuvuosina.

Iltalehti Onlinen käynnistyessä 5.10.1995 se oli pioneeri verkkoleh-
tien kehityksessä. Vuonna 1996 se oli kohonnut suosituimmaksi 
suomalaiseksi verkkomediaksi, vaikka oli edelleen hyvin lähellä 
perinteisen, paperille painetun Iltalehden, formaattia. Iltalehti On-
line säilytti ulkoasunsa hyvin samanlaisena koko 90-luvun ajan. 
Vuosituhannen vaihdetta lähestyttäessä Iltalehti Onlinen kohdalla 
alettiin keskustella mahdollisuudesta velottaa käyttäjiltä maksua 
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verkkomedian käytöstä. Tätä kokeiltiinkin keväästä 2000 (1.3.2000 
lähtien) syksyyn 2001 (8.11.2001), puolitoista vuotta. Maksullisista 
plus-palveluista luovuttiin, vaikka ne olivat kannattavaa toimintaa. 
Luopumisen syynä oli se, että maksuttomista ja maksullisista si-
sällöistä muodostunut kokonaisuus oli liian hahmoton ja maksul-
lisuus heikensi Iltalehti Onlinen imagoa. 

Pluspalveluihin kuului osa uutisista (juttuaiheista yksi ilmainen, 
täydentävät jutut maksullisia), uutiskirje sekä erilaisia viihdepal-
veluja (ristikko, tietokilpailut). Lisäksi maksavat lukijat pääsivät 
lukemaan uutisia tunnin aikaisemmin kuin maksutonta palvelua 
käyttävät. Tässä vaiheessa yleiseen kielenkäyttöön oli jo tullut 
termi verkkopalvelu, jolla viitattiin siihen, että monet, perinteisen 
journalismin ulkopuolelta tulleet tahot, olivat alkaneet julkaista in-
ternet-verkossa omia sisältöjään, joissa oli journalististen sisältöjen 
lisäksi huomattava määrä erilaisia palveluja. Tämän jälkeen Ilta-
lehti Onlinen käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Iltalehden 
verkkoversion tekijät arvioivat elokuussa 2007, että 1,5 miljoonan 
käyttäjän raja tavoitetaan vielä saman vuoden aikana. Siitä suu-
rempia kasvulukuja ei ole enää oletettavissa, koska Suomen mark-
kinoilla ei kokemusten mukaan ole tilaa laajemmalle nettilevikille 
verkkomedioiden kohdalla. Tätä tavoitetta ei oltu aivan saavutettu 
elokuuhun 2008 mennessä. Keskimäärin Iltalehti.fi:llä oli vuoden 
2008 ensimmäisen puoliskon aikana 120 000–140 000 kävijää. Par-
haina päivinä 150 000 kävijän raja oli hyvin lähellä. 

Iltalehti Onlinen kehityksen eri vaiheissa voidaan nostaa esille 
erilaisia kysymyksiä, jotka olivat hallitsevia yleisöjen kehityksen 
kannalta. Alkuvuosilta kiinnostaa se, ketkä lähtivät aktiivisesti 
mukaan käyttämään Iltalehti Onlinea, seuraavilta kehitysvuosilta 
kiinnostavaa on se, mihin Iltalehti Onlinen suuri suosio perustui 
ja vuosituhannen vaihteessa esille nousivat kysymykset siitä, mi-
ten valmiita käyttäjät ovat muuttamaan totuttuja Iltalehti Onlinen 
lukutapojaan. 

Iltalehti Onlinea on tutkittu eri näkökulmista sen historian eri 
vaiheissa. Mm. Korhonen (1999) on tutkinut Iltalehti Onlinen si-
joittumista päivittäiseen viestimien käyttöön ja lukijoiden suhtau-
tumista verkkolehtiin. 
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	 2.1	 Iltalehti	Onlinen	ulkoasu	ja	rakenne	vuosina	1995–2001

Seuraavassa kuvailen sitä, millainen oli Iltalehti Onlinen ulkoasu 
ja rakenne tutkimusajanjaksona 1995–2001. Suurin ero tutkimus-
ajanjakson ja nykypäivän välillä Iltalehti Onlinessa näkyy osioiden, 
sisältöjen ja mediamuotojen lisääntymisessä vuosien mittaan sekä 
rekisteröitymiskäytäntöjen muutoksena. Iltalehti Onlinen lukemi-
nen edellytti alkuvuosina myös käyttäjän rekisteröitymistä, mitä ei 
enää nykyään vaadita. Rekisteröityminen tarkoittaa sitä, että käyt-
täjä täyttää internetissä tietyn määrämuotoisen sähköisen lomak-
keen. Osa lomakkeen kentistä oli vapaaehtoisia ja osa pakollisia. 
Pakollisia kenttiä olivat Iltalehti Onlinessa mm. sukupuoli (mies, 
nainen, en osaa sanoa), koulutus, asema, ikä, postinumero. Näiden 
lisäksi kysyttiin joukko kysymyksiä, joilla pyrittiin hahmottamaan 
käyttäjästä laajempaa kuvaa. Rekisteröitymisen yhteydessä käyt-
täjä sai (määritteli itse) itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. 
Näiden avulla hän saattoi käyttää Iltalehti Onlinea eli päästä sen 
sivuille lukemaan juttuja.

Iltalehti Onlinen sisältöä ja rakennetta tutkimusajanjaksolla voi-
daan kuvata seuraavasti: Useimmiten Iltalehti Onlineen tullaan en-
sin etusivulle. Etusivulle on verkkomedian toimituksessa koottu 
osa paperisen Iltalehden etusivulla olleista jutuista. Kustakin ju-
tusta pääsee klikkaamalla etenemään itse juttuun. Juttujen lisäksi 
etusivulla on yläpalkki, jota kautta pääsee myös lukemaan Iltalehti 
Onlinen juttuja. Yläpalkissa ovat jaoteltuina Iltalehden mukaiset si-
sältöluokat: uutiset, urheilu, ihmiset, lukijat, mielipide, vapaa-aika, 
jyrki, leffat, hyötyklubi ja sähkeet. Edellä mainittujen, aina Iltalehti 
Onlinen osioina mukana olevien luokkien, lisäksi verkkomediassa 
ilmestyy silloin tällöin (kuitenkin säännöllisesti) osioita kuluttajat 
ja naiset. Keskustelu-osioon kuuluvat niin mielipideosastolle tul-
leet kirjoitukset kuin muut toimitukselliset kirjoitukset kuten ko-
lumnit ja pääkirjoitukset. Iltalehti Onlinessa tämän osaston koko 
on suuri, jos sitä verrataan sen lukijamääriin. Ihmiset-osastoon 
kuuluvat jutut, joissa käsitellään usein julkkiksia, ihmissuhteita, 
tapahtumia yms. Sisällöllisesti laajimman kokonaisuuden muo-
dostivat uutiset.

Yläpalkin osioista pääsee lukemaan kaikki kunakin päivänä ko. 
ryhmään kuuluvat jutut. Jutusta takaisin etusivulle pääsee joko 
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painamalla back-nappulaa (edellyttäen että on tullut sinne etusi-
vun kautta) tai jokaisen jutun sekä alussa että lopussa olevan siir-
tymä-palkin kautta.

Iltalehti Online päivittyy joka päivä klo 12. Vuonna 1998 perustet-
tiin Iltalehti Onlinen toimitukseen iltavuoro suurten tapahtumien 
päivitystä varten. Päivityksen lisääntyminen ei kuitenkaan lisän-
nyt kävijämääriä, sillä ihmiset eivät ilmeisesti vielä olleet tottuneet 
jatkuvasti päivittyvään mediaan. Vuonna 2007 verkossa olevan Il-
talehden etusivulla vaihtuu uutinen joka tunti. 

Tutkimusjaksolla Iltalehti Onlinen sisällöt muodostuivat teks-
tistä ja kuvista. Videota tai ääntä ei ole mukana. Videot tulivat 
Iltalehteen vuonna 2005 ja niiden asema vakiintui vuonna 2006. 
Netti-tv:n kautta Iltalehti.fi:ssä voi nykyisin seurata uutistoimisto 
AP:n viihdeuutisia.

Iltalehti Onlinen toimituksen muodostivat vuosina 1995–2001 
päätoiminen toimituspäällikkö sekä kaksi free lance -pohjalla töitä 
tekevää toimittajaa. Vuonna 2007 toimituksessa on kolme vakituista 
toimittajaa sekä 13 vuoroja tekevää free lance -tuntityöläistä. Li-
säksi painetun Iltalehden uutisosastolla olevat toimittajat kirjoit-
tavat nykyisin myös erikseen verkkoon. 
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Kuvio 2.2 
Iltalehti Onlinen etusivu 10.2.1999 (ilman yläpalkkia).

	 2.2	 Tutkimuskohteena	verkkomedian	käyttö	

2.2.1	 Media
Koska verkkomedia on tämän tutkimuksen kannalta keskeinen 
käsite (tutkimusalueen rajauksen puitteissa), jolle etsin muotoa ja 
sisältöä, lähden liikkeelle median määritelmästä. Suomen kielessä 
media on hävittänyt kaksoismerkityksensä, joka sillä vielä on esi-
merkiksi englannin kielessä. Siellä media on monikkomuoto sa-
nasta medium, joka viittaa yksittäiseen viestintävälineeseen. Suo-
messa on kyllä otettu käyttöön monikkomuoto mediat kuvaamaan 
tätä eroa. Onko media sitten väline, teknologia, sisällöt, ihmisten 
käsitys siitä vai mitä? Sana ’medium’ on ollut säännöllisessä käy-
tössä englannin kielessä 1500-luvulta lähtien. 1600-luvulta lähtien 
se on merkinnyt ”väliin tulevaa tai välittävää tahoa tai substans-
sia”. 1700-luvulla oli jo vakiintunutta puhua ’mediumista’ sanoma-
lehtien yhteydessä (Williams 1981, 203).
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Lievrouw ja Liwingstone (2002, 7) ovat määritelleet median tar-
koittamaan informaatio- ja kommunikaatioteknologioita sekä nii-
hin liittyviä sosiaalisia konteksteja: tuotteita tai laitteita, jotka te-
kevät mahdolliseksi tai laajentavat viestintämahdollisuuksiamme, 
viestintäaktiviteettejamme tai -käytäntöjämme, joita harjoitamme, 
kehitämme ja käytämme näitä laitteita varten sekä sosiaalisia muo-
dostelmia (arrangements) tai organisaatioita, jotka muodostuvat 
näiden laitteiden tai käytäntöjen ympärille.1

Väliverronen on esittänyt kolme metaforista tapaa ymmärtää me-
dia (Väliverronen 2000, 85–97). Hän pohtii kirjoituksessaan myös 
sitä, miksi mediatutkimus olisi hyvä termi korvaamaan tiedotus-
tutkimuksen tai joukkoviestinnän tutkimuksen. Yksi peruste on se, 
että joukkoviestinnän ja muun viestinnän rajat ovat tulleet häily-
viksi (esim. internet ja kännykkä osittain), siksi media-sana on kä-
tevä koska se kattaa sekä teknisesti välittyneet joukkoviestinnän 
muodot että tekniset keskinäis- ja ryhmäviestinnän muodot.

Humanistisessa ja taiteentutkimuksen perinteessä (josta uus-
mediatutkimus usein ponnistaa) media ymmärretään usein ilmai-
sumuotona, sosiologisemmassa joukkoviestinnän tutkimuksessa 
medialla taas tarkoitetaan viestintävälinettä. Nämä perinteet eivät 
usein näytä kohtaavan. Lehtonen on kartoittanut käsitteiden ’me-
dium’ ja ’media’ taustaa ja sisältöä teoreettisissa tarkasteluissa. 
Hän toteaa, että ko. käsitteet ovat vallitsevien käsitysten mukaan 
enemmän tai vähemmän autonomisia tahoja, välineitä tai keinoja 
(Lehtonen 2002). Lehtonen pitää tällaista välineen ja sisällön erot-
tamista keinotekoisena, vaikka myöntääkin sen olevan analyytti-
sissä tarkoituksissa joskus välttämätöntä ja hyödyllistä. Kuitenkin 
kulttuurin käytänteissä ihminen ei koskaan kohtaa ’mediumia’ tai 
’mediaa’ sellaisenaan, irrallaan sisällöistään ja sosiaalisten suhtei-
den verkoista. (Lehtonen 2002) Vaihtoehtona em. käsityksille Leh-
tonen esittää näkemystä ’mediumista’ ja ’mediasta’ aina tietyssä 
kulttuurissa (kontekstissa) sijaitsevaksi välittäväksi toiminnaksi 
(Lehtonen 2002). 

Lehtonen muistuttaa, että yksikään medium ei ole pelkkä väline, 
jonka läpi merkitykset yksinkertaisesti virtaavat. Kyse on ennem-
min sosiaalisesti jaetuista ja vastavuoroisista käytänteistä, jotka 

1	 Vaikka	Liewrouw	ja	Livingstone	määrittelevät	”uuden”	median	tällä	tavoin,	sekä	verkkomedian	
yhdeksi	tällaiseksi	mediaksi,	määrittely	soveltuu	myös	”vanhaan”	mediaan.
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ovat aina jo osa aktiivisia suhteita ja itsekin myös suhteita (Leh-
tonen 2002). Tällä perusteella inhimillisessä merkityksellistämis-
käytänteiden tutkimuksessa ei tulisi lähteä liikkeelle merkitsevistä 
yhteyksistään irrotetuista (siis abstrahoiduista) mediumeista, vaan 
laajemmasta kokonaisuudesta: signifikaatiosta materiaalisena ja 
sosiaalisena prosessina (Lehtonen 2002). Lehtonen näkee ’me-
diumin’ ja ’median’ uudelleenarvioinnin erityisen ajankohtaiseksi 
myöhäismodernin kulttuurin oloissa, joita luonnehtii ”kulttuuri-
nen hybrdiiys, multimodaalisuus, intertekstuaalisuus ja inter-
mediaalisuus”. (Lehtonen 2002). Lehtonen päätyy pohdinnassaan 
tarjoamaan kulttuurintutkimuksen näkökulmaa mediumin ja me-
dian tutkimukseen (Lehtonen 2002). 

Tässä tutkimuksessa media ymmärretään Lehtosen esittämän 
kulttuurintutkimuksen näkökulman tavoin, kyse on sosiaalisesti ja-
etuista ja vastavuoroisista käytänteistä, merkityksenannoista mate-
riaalisina ja sosiaalisina prosesseina. Koska haluan kuitenkin tuoda 
kulttuurintutkimuksen traditiota voimakkaammin esille median 
käyttäjän/kuluttajan aktiivisen roolin, laajennan median käsitettä 
mediakasvatuksen näkökulmalla. Siellä teoreettisena kulmakivenä 
on ajatus, että mediat ovat symbolijärjestelmiä (tai merkkijärjes-
telmiä), joita täytyy aktiivisesti lukea ja tulkita; ne eivät ole ongel-
mattomia ja itseään selittäviä ulkoisen todellisuuden heijastumia 
(Masterman 1989, 9). Toisin sanoen: televisio, sanomalehdistö, 
elokuvat, radio, mainokset ja aikakauslehdet, kuten myös verkko-
media ovat tuotettuja. Tuotettujen viestien ymmärtämiseksi vas-
taanottajan on oltava sekä kriittinen että luova. Masterman (1989, 
29) on määritellyt tiedotusvälineiden kriittisen ymmärtämisen sen 
prosessin ymmärtämiseksi, jolla viestin valikoi ja toimittaa raaka-
materiaalia puhtaaksi, jatkuvaksi ja saumattomaksi virraksi, mikä 
tarkoittaa merkityksiä luovan rakenteen purkamista. Tavoitteena 
on tuottaa sellainen mediakuluttaja, joka ei enää tyydy olemaan 
pelkkä vallitsevan mediatuotannon tahaton maalitaulu.

Kulttuurintutkimuksen ja mediakasvatuksen tarjoamien, me-
dia-käsitettä laajentavien, määritysten lisäksi tarkastelen mediaa 
välineenä, kun hahmotan yleisö-käsitteen kehittymistä sekä me-
dioiden historiallisia muutoksia. Tämä monitasoinen tarkastelu 
osoittaa sen että mediaa välineenä, sen sisältöjä ja merkityksiä ei 
voi luontevasti irrottaa toisistaan.
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Verkkomedia edustaa tässä tutkimuksessa uutta mediamuotoa. 
Jos journalistisia tuotteita verkossa lähdetään määrittelemään uu-
denlaiseksi mediaksi, on otettava kantaa siihen, mitä tarkoitetaan 
tässä tutkimuksessa uudella medialla. 

Tässä tarkastelussa uutuus tarkoittaa sitä, että verkkomedia 
poikkeaa jollain olennaisella tavalla muista olemassa olevista me-
dioista. Olennainen poikkeama voi kohdistua 
1) ulkoisiin ominaisuuksiin eli teknologian aiheuttamiin 

muutoksiin
2) journalismiin
3) median suhteeseen yleisöihin 

Tässä analyysissa keskitytään median ja yleisöjen väliseen suh-
teeseen (ks. yleisön määritelmästä 2.2.2). Kuitenkin aineksia tut-
kimuksen näkökulmiin kohoaa myös kahdesta muusta perspek-
tiivistä: journalismista (sisällöt) ja teknologiasta (väline). Edellä 
määriteltyjen kategorioiden väliset erot ovat liukuvia, siirtymä yh-
destä toiseen ei ole jyrkkä. 

Kun verkkomedian uutuutta lähdetään tarkastelemaan median 
ja yleisön välisen suhteen kautta, tarkasteluun voidaan sisällyttää 
kolme tasoa:
1) yleisön suhde välineeseen
2) yleisön suhde sisältöihin
3) yleisön suhde sisältöjen tekijöihin

Tässä analyysissä keskityn yleisön ja sisältöjen väliseen suhtee-
seen ja tarkastelen verkkomediaa uutena mediana tästä perspek-
tiivistä. 

Uutuutta voidaan tarkastella myös muista näkökulmista. Heino-
nen (1998) hahmotti noin 50 verkkojulkaisua analysoimalla, mil-
laisia uusia mahdollisuuksia tietoverkko avaa julkaisuvälineenä 
journalismille (Ks. luku 4). 

2.2.2	 Yleisö/kuluttaja/käyttäjä/asiakas

Yleisön käsitteessä on tapahtunut viestintätutkimuksessa suuri 
muutos vuosikymmenien myötä. 1980-luvulle asti yleisö nähtiin 
varsin yleisesti passiivisena viestien vastaanottajana. Yleisin malli 
viestinnästä prosessina oli Stewart Hallin ”injektiomalli”, jossa lä-
hettäjä lähettää viestin viestimen kautta ja se päätyy vastaanotta-
jalle kuin injektiolla ruiskutettu lääke suoraan suoneen. Tällaisen 
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ajattelumallin puitteissa yleisötutkimus keskittyi tarkastelemaan 
sitä, mitä viestit vaikuttavat yleisöön. 1940-luvulla syntynyt ja 1960- 
ja -70 -luvuilla uuden nousun kokenut käyttötarkoitustutkimus toi 
mukanaan ajattelun aktiivisesta yleisöstä. Tässä tutkimuksessa 
yleisö on tämän ajattelun mukaisesti toimiva ja tulkitseva subjekti, 
ei enää viestejä passiivisesti vastaanottava objekti. Yleisö käyttää 
medioita aktiivisesti tehden tietoisia tai tiedostamattomia valintoja. 
Yleisön näkeminen aktiivisena toimijana passiivisen vastaanottajan 
asemesta merkitsi 1980-luvulla sitä, että kriittisten lähestymistapo-
jen hallitsevan kulttuurin ja hallitsevan ideologian teoriat kyseen-
alaistettiin diskurssiteoreettisissa ja postmoderneissa subjektira-
kenteiden analyyseissa (Puoskari 1995, 71). Aktiivisesta yleisöstä 
askeleen vielä pidemmälle otti kanadalainen marxilainen taloustie-
teilijä Dallas Smythe, joka on kohottanut yleisöt, täsmällisemmin 
yleisövallan, monopolikapitalismin kaupallisten massamedioiden 
päätuotteiksi ohjelmien, sanomalehtien tai aikakauslehtien ase-
mesta. Hänen mukaansa uutiset ja muu ei-mainonnallinen aines ovat 
massamedioissa sivutuote, jota tuotetaan yleisön luomiseksi, jonka 
vallan massamedia sitten myy mainostajalle. (Smythe 1984, 22). 

Aktiiviseen yleisöön liitetään medioissa nykyisin lähes poikkeuk-
setta käsite interaktiivisuus, vuorovaikutteisuus. Tässä tutkimuk-
sessa lähden liikkeelle Nilssonin (1997) määrittelemästä ”aktiivi-
suus”-käsitteestä, joka pitää sisällään myös interaktiivisuuden. 
Nilsson (1997) on määritellyt aktiivisuuden ja passiivisuuden ku-
vaavan tilanteita, jossa ihminen kohtaa informaation. Aktiivisessa 
tilanteessa ihminen etsii informaatiota, passiivisessa se tavoitetaan 
aivan kuin sattumalta. Heinonen A. (1999) noudattaa toisenlaista 
lähestymistä ja puhuu yleisösuhteen järjestämisestä, johon hän 
sisällyttää vuoropuhelun (sähköposti, palautelomakkeet, mielipi-
dekyselyt), horisontaaliviestinnän (yleisönosastot, rupatteluosas-
tot, yleisöorganisoinnin, lähteiden/yleisön vuorovaikutuksen) sekä 
yleisön muodostumisen uusin tavoin (globaalisuus, paikallisuus, 
globaalisuus ja paikallisuus, asenneyhteisöllisyys). Omassa tut-
kimuksessani olen ryhmitellyt kaksi ensimmäistä kategoriaa ot-
sikon ”aktiivisuus” alle, koska kyse on ihmisten omasta tavasta 
määritellä aktiivisuus ja haluan selvittää, miten he itse rakentavat 
käsitteen ja kiinnittävät siihen esimerkiksi sellaisen termin kuin 
”interaktiivisuus”.
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Internetin mukanaan tuoma interaktiivisuus, mahdollisuus vuo-
rovaikutukseen, on muuttamassa ja on jo muuttanutkin käsitystä 
yleisöstä ja sen roolista. Kun käyttäjästä on tullut tuottaja, monet 
tutkijat ovat sitä mieltä, että perinteinen käsitys yleisö, on aikansa 
elänyt, koska se viittaa passiiviseen rooliin. Sen sijaan he puhuvat 
mieluummin ”käyttäjistä” (Lievrouw & Livingstone 2002, 10) tai 
jopa ”aktiivisista käyttäjistä” (Deuze 2004, 146). Kawamoto (2003, 
5) kutsuu heitä jopa ”informaation etsijöiksi”. Kun yleisö nähdään 
aktiivisena toimijana, sen osaamiselle asetetut vaatimukset kas-
vavat sen myötä. Mediakompetenssin näkökulmasta ei enää riitä, 
että kansalainen osaa pääasiassa tulkita medioiden tarjoamia si-
sältöjä. Hänen on entistä enemmän ja paremmin kyettävä myös 
tuottamaan erilaisia sisältöjä. 

Kaupalliset intressit ohjaavat nykypäivänä paljon joukkotiedo-
tusvälineiden kehitystä. Tästä antaa viitteitä yleisöä koskevan ter-
minologian muutos. Verkkomedian kohdalla termi yleisö korvataan 
usein termillä kuluttaja tai asiakas. Eikä tällaisen terminologian 
käyttö kuulu pelkästään markkinointiosastoille vaan sitä käyte-
tään yleisesti myös journalistisessa sisällöntuotannossa. Kehitys-
suuntaan ovat vaikuttaneet myös entistä paremmat mahdollisuudet 
tunnistaa medioiden käyttäjät ja muodostaa näistä kohderyhmiä 
niin sisällöille kuin markkinoinnillekin.

Käyttäjien entistä tarkempaan tunnistamismahdollisuuteen liit-
tyy toinen selkeä muutos, joka on kohdannut yleisö-käsitettä vuo-
sikymmenien myötä – yleisöjen pirstoutuminen, mitä on käsitelty 
paljon viestintätieteellisessä kirjallisuudessa. Tällainen yleisön 
käsitteen muuttuminen on seuraus medioiden pirstoutumisesta. 
Viestintävälineitä on entistä enemmän ja niiden kirjo on entistä laa-
jempi. Yleisöt ovat entistä pienempiä ja ihmiset siirtyvät sujuvasti 
yleisöstä toiseen, kun tilanne ja tarpeet vaihtuvat. Enää ei voida 
klassisessa mielessä puhua yhdestä suuresta yleisöstä, vaan ylei-
sön voi äärimmilleen vietynä muodostaa yksi ihminen. Esimerk-
kinä verkkomedia, johon käyttäjä on personoinut haluavansa tie-
toa ainoastaan urheilusta ja horoskoopeista. Kenelläkään muulla 
ei ole täysin samannäköistä mediaa.
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	3	Tutkimuksen	lähtökohdat
Miten lähestyä verkkomedian sisältöjen ja sen yleisöjen välistä 
suhdetta tutkimuksen kautta? Kun lähdin kymmenen vuotta sit-
ten hahmottamaan tutkimuksen asetelmaa ja pohtimaan sen mer-
kitystä, mielessäni taustalla vaikuttivat tietyt laajat kehityskulut 
ja ajatukset. Tutkimukseni kumpusi niistä ja niiden päälle tämä 
tutkimus on rakentunut vuosien ajan. 

Nämä lähtökohdat ovat väljiä ajatuksellisia rakenteita, jotka ovat 
ohjanneet ajatteluani. Tutkimuksen neljästä lähtökohdasta kaksi 
ensimmäistä ovat ensisijaisesti perusteluja tutkimusalueeni valin-
nalle ja valottavat alueen tärkeyttä ja olennaisuutta nykypäivän 
maailmassa. Kaksi muuta lähtöoletusta ovat pohjana niille poh-
dinnoille, joita käyn verkon tutkimisen metodologiasta ja verkko-
median olemuksen löytämisen mahdollisuuksista. Lähtökohdat 
ankkuroituivat alunperin vahvasti siihen maailmaan ja kehitysvai-
heeseen, jossa verkkomedia oli tutkimuksen liikkeelle lähdön ai-
koihin. Olen	tutkimuksen edetessä ja verkkomedian ja mediaym-
päristön kehittyessä täydentänyt lähtökohtiani, jotta niissä kuvatut 
maailmat ulottuvat nykypäivään asti. Kuitenkaan en ole joutunut 
puuttumaan alkuperäisten lähtökohtieni ytimiin. Ne ovat perus-
taltaan edelleen samanlaisia kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vuonna 2008 lähtökohdat olisivat 
samat, jos lähdettäisiin pohtimaan verkkomedian tai jonkun toi-
sen täysin uuden mediamuodon käytön keskeisiä taustatekijöitä. 
Minun valitsemani lähtökohdat ovat edelleen olemassa ja vaikut-
tavat kehitykseen, mutta ne eivät välttämättä ole enää kaikista 
keskeisimmät vaikuttajat. 

Tässä tutkimuksessa lähtökohdat ankkuroituvat ajatteluun, että 
elämme postmodernin kulttuurin aikaa. En lähde syvällisesti prob-
lematisoimaan modernin ja postmodernin välistä rajankäyntiä teo-
reettisesti. Postmodernin määrittely tässä tutkimuksessa on mer-
kityksellistä sen vuoksi, että se avaa sekä lukijalle että itselleni 
ajattelutavan, joka vaikuttaa vahvasti taustalla. Haluan paljastaa 
lähtökohtieni pohjalla olevan maailman.

Siinä missä modernismi kysyy ”Mitä tapahtuu todella?” kysyy 
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postmodernismi ”Mitä tapahtuu todelle?” (Wikipedia, ladattu 
27.4.2007). Merkityksellistä on myös ymmärtää se, että itse mo-
dernia ja postmodernia koskeva akateeminen diskurssi on viime 
kädessä luonteeltaan teoreettinen rakennelma, jota käytetään toi-
siinsa liittyvien ilmiöiden, tuotteiden ja käytäntöjen tulkinnassa ja 
selittämisessä (Sumiala-Seppänen 2001, 52).

Viestintäteknologialla on keskeinen rooli postmodernissa kult-
tuurissa. Teknologian avulla tarjoutuu globaali mahdollisuus päästä 
osalliseksi kulttuurin massatuotannosta (Sumiala-Seppänen 2001, 
52) ja Jean Baudrillardin käsittein simulaatiosta, jossa alkuperäistä 
muotoa ja sisältöä ei enää ole olemassa. Sumiala-Seppäsen (2001, 
52) mukaan postmodernia kulttuuria luonnehtii myös Michael Fo-
caultin argumentoima ”järjellisen” jatkumon katkeaminen ja frag-
mentoituminen Tietäminen ja kulttuuri muuntuvat epäjatkumojen 
muodoiksi, joissa ankkuroituja merkityksiä pysyviä periaatteita ei 
enää ole. Sumiala-Seppäsen mukaan tähän fragmentaatioon liittyy 
myös Zygmunt Baumanin kuvailema kulttuurin ”ylikuormittumi-
nen”. Sosiaalisessa elämässä tämä näkyy mielihyväperiaatteen, 
suhteellistumisen ja yksityistymisen korostamisena sekä yhteisöl-
lisenä skitsofreniana, jossa leikittely erilaisilla persoonallisuuksilla 
on arkipäivää (Sumiala-Seppänen 2001, 52). Postmodernin kulttuu-
rin ja siihen liittyvän elämäntavan väitetään olevan historiatonta, 
pinnallista ”tässä ja nyt” -tilanteissa realisoituvaa peliä erilaisilla 
tyyleillä ja rooleilla (ks. Jameson 1987). Ihmisten elämäntapa ja 
suhde omaan ympäristöön näyttää muuttuneen ohivirtaaviksi 
hetkiksi. Benita Luckmann on mennyt analyysissaan niin pitkälle, 
että hän kuvaa jälkiteollistuneessa yhteiskunnassa ihmisten joka-
päiväisen elämismaailman koostuvan useista pikkumaailmoista. 
Hän puhuu osa-aikaisesta olemassaolosta osa-aikaisessa yhteis-
kunnassa (Luckmann 1978).
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Taulukko 3.1 
Kulttuurinen muutos modernista postmoderniin (Real 1996, 261 cit in Sumiala-
Seppänen 2001 , 50–52).

On olennaista kysyä, mitä on postmoderni maailma? Johanna Sumi-
ala-Seppänen (2001, 50–52) esittää väitöskirjassaan Michael Realin 
näkemyksiä kulttuurisesta muutoksesta modernista postmoder-
niin kuvaavan kaavion ja mukaellut siitä postmodernia kulttuuria 
luonnehtivia piirteitä (Taulukko 3.1). 

Verkkomedian käytön tutkimisen neljä lähtökohtaani nouse-
vat em. postmodernista maailmasta. Ne keskustelevat keskenään 
muokaten toisiaan ja toisiinsa sisältyviä oletuksia ja näkemyksiä. 
Tästä syystä olen halunnut erottaa ne neljäksi erilliseksi kokonai-
suudeksi. Toinen syy erotteluun on se, että itsessään kukin lähtö-
kohdista on laaja pohdinnan ja tutkimuksen alueensa, johon voisi 
uppoutua useammankin väitöskirjan verran. Tämän kirjan tehtä-
vänä on synteesin tekeminen ja vuoropuhelun löytäminen lähtö-
kohtien välille. Väitöskirjani lähtökohdat ovat seuraavat:
– muuttuva media
– medioiden muutoksen historia
– medioituva maailma
– mediakäyttäytymisen kasvava kompleksisuus

Postmoderni

Suurten kertomusten katoaminen

Epäjatkuva, fragmentoitunut, pastissi-tyyli

Viestintäteknologiat

Simulaatio

Massatuotanto

Myöhäiskapitalistinen kulutuskulttuuri

Tuotteistuminen

Mielihyväperiaate

Monikulttuurisuus

Muutoksessa olevat olosuhteet

Moderni

Edistys tieteen ja järjen avulla

Tehokas, funktionaalinen tyyli

Teollistuminen

Kaupungistuminen

Koulutus

Rationaalinen tuotanto

Monopolimarkkinakapitalismi

Täydellistyvä ihminen

Sosiaalinen edistys

Artikuloituneet ideat
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Medioiden muutos ja medioituminen on syytä erottaa erillisiksi 
lähtökohdikseen. Voidaan kysyä, eikö tässä tutkimuksessa ole kyse 
nimenomaan yhden median mukanaan tuoman mahdollisen muu-
toksen tarkastelusta. Kyllä, mutta medioiden muutoksessa on kyse 
paljon muustakin kuin medioitumisesta. Medioiden muutoksen voi-
daan ajatella tapahtuvan ainakin kahdella hyvin erilaisella tasolla: 
mediarakenteiden muutoksena ja medioiden roolin muutoksina. 
Näillä molemmilla tasoilla tapahtuu nopeita ja voimakkaita muu-
toksia nopeassa tahdissa. Medioiden roolit muuttuvat niin tiedon-
välittäjinä kuin ihmisten mielissä ja arjessakin. Medioiden muu-
tos nivoutuu olennaisesti muihin yhteiskunnassa tapahtuneisiin 
muutoksiin, joille on ajassamme tyypillistä muutoksen nopeus ja 
ennakoimattomuus. Medioitumisessa puolestaan keskityn siihen 
prosessiin, jossa medioiden merkitys ihmisten elämässä ja yhteis-
kunnassa laajemminkin on kasvanut vuosien ja vuosikymmenien 
mittaan ja miten mediat tunkevat entistä voimakkaammin läpi 
koko yhteiskunnan ja yksittäisen ihmisen arjen. Erottamalla nämä 
kaksi lähtökohtaa toisistaan saan tilaa taustoittaa medioiden muu-
tosta laajemmilla yhteiskunnallisilla trendeillä ja niihin liittyvillä 
keskusteluilla.

	 3.1	 Muuttuva	media

Medioiden olemuksen, roolin ja yhteiskunnallisen perspektiivin 
näkökulmasta elinympäristömme on kovin erilainen kuin se, jossa 
elimme kaksikymmentä vuotta sitten. Ja kymmenen vuotta tästä 
eteenpäin ovat vaikeasti ennustettavissa. Monella tasolla liikkuvat 
kehitystrendit ovat aiheuttaneet muutoksia eri tasoilla. Niin yksi-
lön, häntä ympäröivän yhteisön kuin koko yhteiskunnan tasolla. 
Mitkä ovat ne mediamaailman ilmiöt, joiden pohjalle ajattelen 
muutoksen rakentuvan? 

Medioiden muutoksessa olennaisena piirteenä nähdään usein 
viestinnän lähes rajattomaksi ennustettu kasvu. Tätä ei kuitenkaan 
pidä sokeasti uskoa, sillä tutkimuksissa on saatu viitteitä myös siitä, 
että kehitys ei ole näin yksiulotteinen, vaan sen vauhdin voidaan 
nähdä myös hiljentyneen (ks. esim. Varis; 1995, Dennis 1991, 54). 

Määrällisen muutoksen rinnalla on tapahtunut ja tapahtumassa 
koko ajan voimakas laadullinen muutos. Makrotasolla on tapahtu-
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nut toisaalta voimakasta globalisoitumista (ylikansalliset mediayri-
tykset, sisältöjen tehokas jakelu yli rajojen) ja toisaalta lokalisoi-
tumista (ks. esim. Castells 1998). Listaan voidaan lisätä vielä me-
dioiden konvergoituminen ja yleisöjen pirstoutuminen. Tekninen 
kehitys, digitalisoituminen etunenässä on johtanut eri medioiden 
välisten rajojen jatkuvaan hämärtymiseen. Joukkoviestinten yh-
teensulautumista niin tuotannon kuin jakelunkin suhteen on ennus-
tettu jo pitkään. Kehityskulku on toteutunut, mutta ei systemaat-
tisesti läpi koko mediakentän. Kehitystä on tapahtunut myös toi-
seen suuntaan ja konvergoituvat tahot ovat löytyneet ehkä muualta 
kuin kymmenen vuotta sitten ajateltiin. Esimerkiksi Suomen mit-
takaavassa merkittävän mediatalon, Alma Median, strategiana lä-
hes koko 1990-luvun oli hankkia omistukseensa joukkoviestintä-
välineitä laidasta laitaan: sanomalehtiä, televisiota, radiota, nettiä. 
Tavoitteena oli toisaalta ottaa haltuun ihmisten mediakäyttö koko-
naisuudessaan ja toisaalta konvergoida eri välineiden sisällöntuo-
tantoa ja jakelua. 2000-luvun alkupuolella suunta kääntyi ja Alma 
Media luopui televisio- ja radiotoiminnasta kokonaan palaten ta-
kaisin perinteiseen sanomalehtitoimintaan. Internet säilyi edelleen 
uutena mediamuotona sanomalehden rinnalla ja sitä on alettu ke-
hittää voimakkaasti 2000-luvun puolivälin jälkeen. 

Viimeisten viiden vuoden aikana konvergoitumista on tapahtunut 
voimakkaasti erityisesti mobiililaitteiden puolella. Niiden kautta 
välitetään ääntä, tekstiä, kuvaa, videota yhä enenevässä määrin. 
Mobiilisuudesta on tullut vahva mediamaailmaa muuttava tekijä. 
Mobiliteetti ei ole enää pelkästään puhelimiin liitettävä ominaisuus, 
vaan esille on noussut vahvasti myös mobiili-tv. Median mobilisoi-
tuminen heijastuu voimakkaasti myös ihmisten mediakäyttöön 
sekä mediakäytön tutkimiseen. Se tuo mukanaan uudenlaisia käyt-
tökonteksteja, jotka vaikuttavat siihen, millaisia sisältöjä ihmiset 
haluavat ja käyttävät. Uudenlaiset ja muuttuvat käyttökontekstit 
myös asettavat mediakäytön tutkimiselle uudenlaisia haasteita, jota 
tarkastelen enemmän kohdassa 3.4 (Mediakäytön kasvava komp-
leksisuus). Tutkimuksen empiirisen osan toteutuksen aikana mo-
biilisuus ei ollut vielä merkittävä muutosvaikuttaja. Siksi sen hei-
jastuksia ei näy tutkimuksen empirian tuloksissa.

Toisaalta voidaan puhua myös divergenssistä, koska yleisöt ovat 
jo jonkin aikaa pirstoutuneet ja jakelukanavat alkaneet suunnata 
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tarjontaansa yhä pienemmille ihmisryhmille. On selvästi nähtävissä, 
miten joukkoviestinten yleisöt ovat yhä fragmentoituneempia ja in-
dividualisoituneempia (Burnett 1997). Aivan uuden ulottuvuuden 
pirstoutumiseen ovat tuoneet internetiin syntyneet erilaiset yhtei-
sölliset mediat, joissa käyttäjät ovat itse aktiivisia sisällöntuotta-
jia. Yhä pienemmät yleisöt löytävät itselleen kiinnostavia asioita. 
Toisaalta fragmentoitumisessa on hyvä muistaa, että välttämättä ei 
ole kyse mistään aivan uudesta ja ainutlaatuisesta ilmiöstä, koska 
yleisöjen pirstoutumisesta puhuttiin viestintätutkimuksen piirissä 
jo yli kolmekymmentä vuotta sitten. Myös näitä konvergenssin ja 
pirstoutumisen teemoja käsittelen tarkemmin kohdassa 3.4.

Joukkotiedotusvälineiden muutoksissa ei ole kyse vain yhden 
teollisuussektorin muutoksista, vaan vaikutus käy läpi koko yh-
teiskunnan (esim. Innis 1951, McLuhan 1994). Informaatio- ja kom-
munikaatioteknologian merkityksestä kehitykselle on erisuuntaisia 
näkemyksiä, joita tässä tutkimuksessa pohditaan tarkemmin koh-
dassa 5.3.2. Kiistatta voidaan kuitenkin sanoa, että teknologian ke-
hitys on ollut moottorina suurelle muutokselle, jota voidaan verrata 
höyrykoneiden tuloon vuosina 1760–1830 tai sähkövoiman keksi-
miseen ja käyttöönottoon vuosien 1880–1930 välisenä aikana. Mo-
lemmat edustavat pysyvän muutoksen aikaa ja kumpikin prosessi 
kesti kokonaisen ihmisiän verran. 

Nykyisen informaatio- ja viestintäteknologian tuoman muutok-
sen alku sijoittuu 1960–70 -luvuille, jolloin tietokoneet yleistyivät. 
1990-luvulla painopiste siirtyi yhä voimakkaammin telekommuni-
kaation alueelle matkapuhelinten ja niihin liitettävien palvelujen 
myötä. Myös internetin kehitys lähti voimakkaaseen nousuun 1990-
luvun taitteessa ja se on vaikuttanut siitä lähtien voimakkaasti me-
dioiden kehitykseen ja sen myötä ihmisten mediakäyttöön. Kuva-
puhelimet, joilla voi ottaa kuvia ja lähettää niitä sähköisesti toisille, 
tulivat Suomessa markkinoille kesällä 2002. Keväällä 2008 kuvapu-
helimet ovat vakiinnuttaneet Suomessa asemaansa ja kehityksessä 
on vaihe, jossa mobiililaitteisiin liitetään paljon erilaisia palveluja 
ja ne ovat muuttumassa monipuolisiksi mediavälineiksi. Kehitys-
kulut kuvastavat sitä, miten viestintälaitteiden käyttötarkoitukset 
ja -tavat ovat voimakkaassa liikkeessä. 

Yhteiskunnan tasolla informaatio- ja kommunikaatioteknologian 
kehitys on johtanut siihen, että vaikuttajiksi ovat tulleet monikan-
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salliset, globaalisti toimivat yritykset ja kansallisvaltioiden rooli on 
muuttunut. Jo 1990-luvun puolivälissä oli nähtävissä, että kansalai-
set pystyvät yhä enemmän muodostamaan globaaleja verkkoyhte-
yksiä. (Varis 1995, 132–133). Tämä kehitys jatkuu edelleen. Monet 
media- ja kulttuurintutkijat esittävät, että elämme globaalissa post-
modernissa mediakulttuurissa (Altheide & Snow 1991; Real 1989; 
Real 1996; Kellner 1998. Ks. myös; Bauman 1996; Vattimo 1989.) 
Tämä kulttuuri on olemukseltaan globaalia kaupallista teollisuutta, 
jonka pyrkimyksenä on tuottaa suuria yleisöjä ja isoja voittoja. Siinä 
medioiduista kuvista, äänistä ja erilaisista julkisista spektaakke-
leista on tullut olennainen osa jokapäiväistä arkea (Sumiala-Sep-
pänen 2001, 64). Ilmassa on kuitenkin vahva vastavoima globaalille 
kaupalliselle teollisuudelle mediakulttuurin sisällä. Yhteisöllinen 
media ja käyttäjien itsensä luomat mediasisällöt haastavat jo nyt 
monin paikoin valtateollisuuden tuottamat sisällöt.

Jos mietitään median muutosta tämän tutkimuksen kohteen, 
verkkomedian ja sen käyttäjien kannalta, onko mikään muuttu-
nut? Verkkomedian mahdolliseksi tehnyt www (world wide web) 
räjäytti internetin kasvuun 1990-luvun puolivälissä. Siitä lähtien 
kasvu on ollut hyvin voimakasta. Jo 1990-luvun lopulla arvioitiin 
maailmanlaajuisen internet-verkon tietokoneiden ja käyttäjien 
määrä kaksinkertaistuvan vuosittain ja niiden luovan tietoliiken-
teen kaksinkertaistuvan puolivuosittain (Tiedon valtatiet 1999, 
75). Entä mitkä ovat sitten tulevaisuuden merkittävimmät tren-
dit, jotka vaikuttavat verkkomedian kehitykseen? Vuonna 1999 
ennustettiin, että teknologian suuret trendit Suomessa aikavälillä 
2000–2005 ovat internet ja mobiilisuus, jotka ohjaavat infrastruk-
tuurin kehitystä kaikilla osa-alueilla. Vuoden 2008 perspektiivistä 
tarkasteltuna ennustusta voidaan pitää varsin oikeaan osuneena. 
Sisällöllisesti verkkomedian kehitykseen voimakkaasti vaikuttanut 
uusi piirre 2000-luvulla on ollut yhteisöllisen median merkityksen 
kasvu, jonka lopullista arvoa on vielä tässä vaiheessa kehitystä 
vaikea arvioida. Institutionaalisten medioiden kiinnostus kehittää 
verkkoa on kasvanut viime vuosina.

Verkon rooliin yhteiskunnassa on otettu kantaa myös moder-
nisaatiokeskustelussa. Sieltä nousee esille kysymys kulttuurin 
muutoksesta ja verkon osuudesta siihen. Näkemys muutoksesta 
on suhteellisen yleisesti hyväksytty, mutta erimielisyyttä on esi-
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merkiksi muutosten syvyydestä ja modernisaation perustrendien 
jatkuvuudesta. (Sassi 2000, 63). Modernisaatiokeskustelusta nou-
see kaksi hyvin erilaista näkemystä verkon suhteesta muutoksen. 
Toisessa päässä on voimakas muutosvaikuttaja, joka liittää verkon 
olennaiseksi osaksi murrosta sekä sen aikaansaannoksena että 
yhtenä aiheuttajana ja esittää murroksen enemmän katkoksena. 
Toisessa päässä on maltillinen lähestyminen, jossa yhdistyvät jat-
kuvuus ja muutos verkon ollessa mukana kummassakin (Sassi 
2000, 64). Kyse on nähdäkseni jatkuvuuden ja muutoksen yhdis-
tymisestä, vaikka verkolla onkin perustavanlaatuisia vaikutuksia 
kaikilla yhteiskunnan ja elämän alueilla. Niin ikään jatkuvuuden ja 
muutoksen yhteisvoimaan uskova Sassi toteaa, että modernin yh-
teiskunnan infrastruktuuri on täydentynyt sellaisella rakenteella, 
joka muuttaa toimintatapoja radikaalisti – osaksi huomaamatta. 
Hän vertaa näkemystä niihin makrotason teeseihin, joissa viestin-
täteknologioiden muutoksilla nähdään olevan aikakausia leimaa-
via vaikutuksia (emt. 64).

Samoilla linjoilla ovat monet muut tutkijat. Michael Tracey pohti 
viestinnän ja medioiden tulevaisuutta 2000-luvun kynnyksellä ja 
päätyi siihen, että muuttuva mediamaisema muuttaa oleellisella 
tavalla sekä sosiaalisia instituutioita, kuten liike-elämää, koulu-
tusta, joukkoviestintää, politiikkaa, kaupankäyntiä, hallintoa jne., 
että väestön elämäntapoja ja ajattelua (Tracey 1994, 209–229). Varis 
puolestaan arvioi 1990-luvun puolivälissä, että kehityksen myötä 
massayhteiskunnan poliittisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia il-
miöitä seuraa yksilöllisemmän kehityksen mahdollisuuden aika. 
Euroopassa ovat vanhat valtiolliset rajat menettämässä merkitys-
tään. Tilalle nousee eriytyvä ja alueellisesti uudelleenhahmottuva 
Eurooppa. Hän vei ajatusta edelleen ja näki Euroopan, kuten koko 
maailmankin olemassaolon hahmottuvan uudenlaisten ”henkisten 
karttojen”, mielikuvakarttojen avulla, kuten amerikkalainen Elise 
Boulding on sanonut (Varis 1995, 132–133). Internetin erilaisten yli-
kansallista yhteisöllisyyttä vahvasti tukevien sovellusten, esimer-
kiksi Facebookin myötä, Variksen ennustus on osoittautumassa 
oikeansuuntaiseksi.

Verkkomedian ja median muutoksen suhdetta on mielenkiin-
toista tarkastella myös postmodernin mediakulttuurin sisältämän 
medialogiikan kautta. David Altheide ja Robert Snow määrittä-
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vät, että postmodernissa yhteiskunnassa syntyvä kulttuurinen si-
sältö organisoituu ja määrittyy enenevässä määrin postmodernin 
mediakulttuurin sisältämän medialogiikan mukaisesti (Altheide 
& Snow 1991, 11–13 cit in Sumiala Seppänen 2001, 65–66).Tarkas-
telen seuraavassa lyhyesti tätä Altheiden ja Snown esittämää me-
dialogiikkaa siten, kuin Sumiala-Seppänen (2001, 65–66) on sitä 
tarkastellut. Vaikka tarkastelu keskittyy televisioon (uustelevisi-
oon1), sitä voidaan mielenkiintoisella tavalla peilata myös verk-
komediaan. Medialogiikkaa hallitsee Altheiden ja Snown mukaan 
kaksi peruspiirrettä:
1) modernina viestintävälineenä televisio on teknologi-

nen keksintö ja siten sisältää itsessään pyrkimyksen 
rationaalisuuteen.2

2) informaation esittämistapaa hallitsee viihteellisyys, infor-
maatiota pyritään esittämään synnyttämällä ja luomalla 
tunnekokemuksia.
Vaikka nämä ilmentymät ja puhe uustelevisiosta eivät suora-

naisesti koske verkkomediaa, voidaan verkkomedia nähdä jatku-
mona uustelevision edustamaan postmodernin mediakulttuurin 
tuomaan kehitykseen. Molemmat medialogiikan perusteet istu-
vat myös verkkomediaan. Sumiala-Seppänen tarkastelee post-
modernia televisiota modernin suurkaupungin laajentuman me-
taforan kautta:

”Se (postmoderni televisio) pitää sisällään käytännöllisesti 
katsoen kaiken sen mitä moderni suurkaupunkikin. Kuitenkin 
suunta, mihin postmoderni televisio on laajentunut, myös 
erottaa sen suurkaupungista. Postmoderni televisio operoi 
virtuaalimaailmassa. Se on irtautunut fyysisistä modernia 
suurkaupunkia määrittävistä ajan ja paikan sidoksista ja koor
dinaateista.”(Sumiala-Seppänen 2001, 72)

1	 Käsite	”uustelevisio”on	italialaisen	semiootikon	Umberto	Econ.	Uustelevision	edeltäjää	Eco	kutsuu	
”paleotelevisioksi”,	jolla	Eco	tarkoittaa	televisiota,	joka	on	hänen	mukaansa	menossa	jo	mailleen.	
Tämä	on	tai	oli	televisio,	jota	koko	kansakunta	katsoi	ja	jota	julkisesti	valvottiin.	Uustelevisiossa	
puolestaan	tarjonnan	kasvun	myötä	yleisöt	pirstaloituvat	pieniksi	alakulttuureiksi,	joille	uustelevisio	
vastavuoroisesti	pyrkii	räätälöimään	sopivaa	ohjelmaa.	Uustelevisiossa	kaupallisen	kilpailun	
kovenemisen	myötä	ohjelmatoiminta	kohdentuu.	Samalla	tarve	rakentaa	kontaktia	yksittäisen	
kanavan/ohjelman	ja	yleisön	välillä	vahvistuu.	Econ	mukaan	uustelevision	pääominaisuus	on	se,	että	
se	puhuu	yhä	vähemmän	ulkomaailmasta	ja	yhä	enemmän	itsestään	ja	kontaktistaan,	jonka	se	saa	
yleisöönsä	(Sumiala-Seppänen	2001,	57-58).

2	 Modernin,	rationaalisuuden	ja	viestintäteknologian	suhteista	ks.	myös	Carey	1992.
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Millaiseksi tällainen näkemys rakentaa verkkomedian postmo-
dernin kuluttajan? Postmoderni nomadi on vaeltaja ja peluri, joka 
kuljeskelee mediassa etsien itselleen mielenkiintoisimpia kulutus-
kohteita (Sumiala-Seppänen 2001, 72).  Verkossa kuluttaja selailee, 
poukkoilee ja siirtyy linkkien ja hakukoneiden kautta sinne, mistä 
löytyy mielenkiinnon vangitsevia kohteita. 

Miten edellä kerrottu medioiden muutoksen lähtökohta heijas-
tuu siihen, miten olen vienyt väitöskirjatyötäni eteenpäin? Pyrin 
tutkimuksessa tarkastelemaan muutoksen heijastumia verkkome-
diassa. Ajatus medioiden muutoksesta heijastuu vahvasti media-
kompetenssin tarpeellisuuden pohdintaan: kun ympärillä oleva 
maailma ja mediat siinä muuttuvat nopeasti, on kansalaisilla ol-
tava käytössään riittävät välineet säilyttääkseen toimintakykynsä 
yhteiskunnassa. Verkkomedian täysipainoiseen käyttöön eivät riitä 
enää entiset mediataidot. 

	 3.2	 Medioiden	muutoksen	historiasta

Menneisyydessä on tulevaisuuden avain. Sen hetken analyyttinen 
näkeminen, jossa elämme parhaillamme on vaikeaa, koska elämme 
liian voimakkaasti mukana siinä. Siksi historian – johon meillä on 
jo etäisyyttä – tarkastelu antaa avaimia hahmottaa ja jäsentää myös 
nykyisyyttä. Mediamaailman muutos ja verkkomedian rooli siinä 
avautuu selkeämmin, kun on näkemystä sitä, miten muut mediat 
on otettu vastaan, kun ne ovat olleet ”uusia”. Kun edellä käsittelin 
suurta globaalia muutosprosessia, jota yhteydestä	ja	näkökulmasta 
riippuen kutsutaan tietoyhteiskunnaksi, postmoderniksi yhteiskun-
naksi, mediayhteiskunnaksi tai informaatioyhteiskunnaksi, tässä 
peilaan näitä analyyseja siihen, miten mediat ovat omana aikanaan 
otettu vastaan ja miten ne ovat muokanneet aikanaan yhteiskun-
taa ja inhimillistä ajattelua.

Tämän tutkimuksen lähtökohdat eivät ole kiinni teknologiade-
terministisessä ajattelussa (ks. luku 5.3.2), mutta kehityskaarten 
tarkastelussa on tarkasteltu viestintäteknologian vaikutuksia niin 
aisteihin kuin kulttuureihinkin. Kunkin ajan uudet teknologiat aset-
tavat ehtoja sosiaaliselle muutokselle. Teknologioiden vaikutukset 
– olivatpa ne suoria tai epäsuoria, ennakoituja tai ennakoimattomia 
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– näyttävät kattavan koko historian. Höyrykone, auto, televisio ja 
atomipommi ovat olleet historiassa modernin ihmisen ja ajan luojia 
(Sirkkunen, 1998). Teknologioiden tarkastelussa on otettava huo-
mioon myös se, että inhimillinen toiminta muokkaa niitä.

Viestintäteknologioista on hyvä muistaa, että niitä on ollut jo en-
nen televisiota, internetiä tai jopa jo 1700-luvulla keksittyjä lennä-
tintä ja puhelintakaan. Esimerkiksi kirjoitus on teknologia, vaikka 
olemmekin sisäistäneet sen niin täydellisesti, että se ei tunnu tek-
nologialta (Ong 1988). Kirjoitusteknologiassa käytetään välineitä ja 
varusteita, kuten paperia, kyniä, siveltimiä, mustetta, tekstinkäsit-
telyohjelmaa tai printteriä. Median merkityksen ja medioiden käy-
tön ymmärtämisen kannalta on olennaista hahmottaa, että media 
on paljon enemmän kuin vain informaation välittämisen keino, ku-
ten Ong teorioissaan toisen asteen puhekulttuurin aikakaudesta on 
osoittanut. Jos medioilla ymmärretään ihmisaistien laajentumista, 
niin kulloinkin käytettävä media määrää myös sen, mitä ihmisais-
tia tiedonhankinnassa ja ajattelussa ensisijaisesti käytetään. Ajat-
teluprosessi riippuu siten myös mediasta ja sen tavasta välittää 
ärsykkeitä ihmisaivoihin. 

Eri aikakausina hallitseva media on ollut luonteeltaan hyvin eri-
lainen. Myös ihmisen ajattelutavat, tiede ja uskomusjärjestelmät 
ovat olleet hyvin erilaisia (Groenbeck 1991, 12). Kivikaudella ih-
misen hallitsevin aisti viestinnässä oli näkö, jota tarvittiin seinä-
maalausten tekemiseen ja tulkintaan. Kun viestintävälineeksi tuli-
vat rummut, aistien käyttö laajeni myös kuuloon. Kirjapainotaidon 
myötä tuli kirjoittaminen ja hiljalleen ihmiskunnan historiassa ol-
laan edetty kohti nykypäivää, jolloin ihminen käyttää viestinnäs-
sään useaa eri aistia hyvin monipuolisesti ja vaihdellen.

Lähden liikkeelle ympyrän sisäkehältä eli tarkastelen ensin eri-
laisten mediavälineiden kehityskaaria ja vaikutusvaltaa vuosisato-
jen aikana. Historiaa tarkastelemalla saa heti murrettua muutaman 
syvälle nykypäivän keskusteluun iskostuneen harhan medioiden 
kehityksestä. Taulukkoon 3.2 olen koonnut sellaisia ilmiöitä, jotka 
ovat toistuneet medioiden historiallisissa kehitysvaiheissa.
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Taulukko 3.2

Suuri harha, mikä murtuu historiaa tarkastelemalla on mullistuk-
sen ainutlaatuisuus. 90-luvun taitteessa alkanut kehitys ihmisten 
mediaympäristössä on epäilemättä ollut huima. Internetin ja eri-
tyisesti www:n vyöry sekä mobilisoituminen ja laajemmassa mit-
takaavassa viestintävälineiden digitalisoituminen ovat muuttaneet 
monta asiaa lähtemättömästi. Kuitenkaan länsimaisessa tarkaste-
lussa ihmisten viestintäympäristöt eivät koskaan aikaisemminkaan 
ole pysyneet kovin vakaina pitkiä ajanjaksoja. Suuriin kulttuuri-
siin tai yhteiskunnallisiin muutoksiin johtavia mullistuksia on var-
sin vähän, mutta pienempiä viestinnällisiä muutoksia on ollut ja 
on edelleen käynnissä koko ajan. Nykyistä muutostahtia pidetään 
usein myös nopeampana kuin aiemmat mediakentässä tapahtuneet 
muutokset. Tämäkin on hyvin pitkälle harhakäsitys. Paul Saffo on 
luonut käsitteen ”30 vuoden sääntö”, mikä tarkoittaa sitä, että uu-
den idean juurtuminen osaksi kulttuuria kestää keskimäärin kolme 
vuosikymmentä. Näin on käynyt hänen mukaansa ainakin viimeiset 

Mediavälineiden historiallisia kehityspiirteitä ja niiden heijastumia verkkomedian 
alkuvaiheen kehitykseen. 

Ilmentymiä verkkomediassa

Verkkomedian alkuvaiheissa sanomalehti oli suurin 
sopeutuja. Sen jälkeen muutosvaikutus on näkynyt 
mm. televisiossa.

Verkkomedia sijoittuu mediana perinteisistä medioista 
television ja sanomalehden kenttään. Sen tulo ei ole 
selkeästi uhkaamassa kokonaisuudessa kummankaan 
”vanhan” median käyttöä. 
 

Verkkomediaan kohdistui alkuvaiheessa suurimmat 
pelot sanomalehtien taholta. Nämä pelot osoittautui-
vat lähes kymmeneksi vuodeksi turhiksi. Nyt on uudel-
leen käynnistynyt keskustelu kannibalismista eli siitä, 
syökö verkkomedian sanomalehtien lukijakuntaa. Syy 
keskustelun uudelleen viriämiseen on osaltaan verkko-
median arkipäiväistyminen.

Internetin aiheuttama muutos on muuttanut jo ihmis-
ten arkea. Internetin elinvoimaisuutta on lisännyt sen 
irtautuminen tietokoneesta ja toisaalta muiden media-
muotojen (kuten tv) siirtyminen internetiin.

Median historiallinen kehityspiirre

Jo olemassaolevat mediat muuttuvat uusien 
medioiden tulon myötä. (Becker ja Schoenbach, 
1989;Comstock, 1982)

Yksikään ”vanha” media ei ole hävinnyt 
uuden mediantulon myötä. Käyttö vähenee 
sille tasolle, jolla ne pystyvät parhaiten vas-
taamaan ihmisten tarpeisiin (Lerg 1981; Riepl 
1913; Dimmick ja Rothenbuhler 1984a, 1984b; 
McCombs 1972; McCombs ja Eyal, 1980)

Uusia medioita pelätään ja niitä vastustetaan. 
(Wartella ja Reeves 1983) 
 
 
 
 

Pitkän aikavälin tarkastelussa jokin media voi 
kohota suuren yhteiskunnallisen muuttajan 
asemaan. (Becker Schoenbach 1989) 
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viisi vuosisataa (Fidler 1977). Saffon mukaan vaikutelma entistä 
nopeammasta kehityksestä uuden median kohdalla johtuu siitä, 
että useita teknologioita on kehittymässä samanaikaisesti ja ne 
vaikuttavat toisiinsa. Lisäksi monet teknologiat, jotka ovat muut-
taneet medioita merkittävästi, ovat olleet kehitystyön alla paljon 
pidempään kuin yleisesti tiedetään.

Mitä muuta medioiden historian tarkastelu voi opettaa meille? 
Yleisöjen kannalta tarkasteltuna uuden median tulo on merkin-
nyt aiemmille valtamedioille sopeutumista muuttuneeseen ympä-
ristöön. Sen paremmin lailliset toimenpiteet kuin tiettyjen intres-
siryhmien painostus ole pystynyt takaamaan ”entisille” medioille 
asemaa, joka sillä oli aiemmin (Becker ja Schoenbach 1989). Uusi 
media on esimerkiksi aina vaikuttanut siihen, miten paljon ihmi-
set seuraavat entistä mediaa. Television katselu johti siihen, että 
radion kuunteluun, aikakauslehtien ja kirjojen lukemiseen ja elo-
kuvissakäyntiin käytetty aika väheni (Comstock 1982). 

Verkkomedian kohdalla alkuvaiheessa suurin sopeutuja 1990-lu-
vulla oli sanomalehti, koska verkkomedia monilla tahoilla ikään 
kuin lähti liikkeelle siitä. Sanomalehdistössä oli varsinkin alkuvai-
heessa paljon pelkoa siitä, syökö sanomalehdistä esikuvansa saa-
nut verkkomedia painetun esikuvansa lukijakuntaa. 90-luvun lop-
pupuolella uhka häipyi, kun tutkimuksetkin osoittivat, että näin ei 
ole käynyt. Verkkomedia koettiin yleisöjen joukossa sanomalehteä 
täydentävänä mediana ja tilastotkin osoittivat molempien kehityk-
sen olevan kasvusuuntaista. (ks. luku 4.3) Tällä hetkellä tilanne on 
jo toinen. Verkko on selkeästi vahvistanut asemaansa osana ihmis-
ten mediakäyttöä. Alkuvaiheissa verkkomedia koettiin usein täy-
dentäväksi mediaksi sen vuoksi, että sen suhteen ei ollut syntynyt 
vielä vakiintuneita toimintatapoja. Nyt olemme jo vaiheessa, että 
suurten ihmisryhmien suhde verkkomediaan on jo arkipäiväistynyt 
huomattavasti ja tällä on heijastuksia myös heidän suhteeseensa 
esimerkiksi sanomalehteen. 

Yksikään ”vanha” media ei ole kokonaan hävinnyt uuden tieltä. 
Niiden käyttö vähenee sille tasolle, jolla ne pystyvät parhaiten vas-
taamaan ihmisten tarpeisiin (Lerg 1981). Saksalainen historioitsija 
Riepl (1913) kutsui tätä mediamuutoksen mallia ”laiksi” niinkin var-
hain kuin vuonna 1913. Dimmick ja Rothenbuhler (1984a, 1984b) 
toteavat puolestaan, että jokainen väline löytää oman toiminta-
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alueensa (niche), jossa se kestää muutoksen paineet. McCombs 
(1972) ja McCombs ja Eyal (1980) ovat osoittaneet, että vaikka 
ihmisten medioiden käytön määrässä tapahtuu muutoksia, nämä 
muutokset tapahtuvat kuitenkin varsin vakiintuneiden mediatuot-
teiden käyttötapojen asettamissa rajoissa. 

Jokaisen uuden median leviäminen ja kehitys on höystetty pe-
loilla ja jännitteillä. Wartella ja Reeves (1983) ovat jopa löytäneet 
tutkimuksissaan järjestelmällisyyttä näille tunteille. Heidän mu-
kaansa pelot alkavat fyysisellä tasolla: uuden median pelätään va-
hingoittavan ihmisten korvia, silmiä tai mitä tahansa välineen vaa-
timaa aistia. Toisessa vaiheessa esiin nousevat psykologiset pelot: 
uusi väline tekee ihmisistä apaattisia, levottomia tai tyhmiä. Kol-
mannessa vaiheessa väline uhkaa koko yhteiskunnan järjestystä. 
Esimerkiksi sanomalehden kohdalla keskustelu ”uuden” median 
vaaroista ja haitoista alkoi käydä kiivaana lähes alusta asti. 1600-
luvun lopulta lähtien on olemassa kirjoja, joissa varoitetaan luki-
joita näön menettämisestä liian sanomalehtien lukemisen vuoksi 
ja maalataan uhkakuvia yleisen laiskuuden leviämisestä, jos kaikki 
vain lukevat sanomalehtiä (Fritsch 1676; von Stieler 1695). Hyvin 
samanlaisia pelkoja kohosi esille, kun radio alkoi yleistyä 300 vuotta 
myöhemmin. Radion tuoma merkittävä muutos perustui puoles-
taan siihen, että informaatio oli entistä ajankohtaisempaa. Lisäksi 
se pystyi välittämään suoraan ajassa tapahtuvia tunnelmia ja vai-
kutelmia tapahtumista. Tämän seurauksena sanomalehti menetti 
asemaansa ensisijaisena tiedon lähteenä. Kehitys vain kiihtyi te-
levision tulon myötä 1940- ja 50-luvuilla.Tuoreiden uutisten välit-
tämisen ohella toinen tehtävä, jonka radio vei sanomalehdiltä, oli 
viihdyttäminen musiikin kuuntelumahdollisuuden myötä.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna jokin uusi media voi kohota 
sellaisen vaikuttajan asemaan, että se kääntää koko ihmiskunnan 
suuntaa vaikuttamalla pysyvästi ajatusrakenteisiin ja tapoihin toi-
mia. Esimerkiksi Becker ja Schoenbach (1989) erottavat yleisöjen 
kannalta tarkasteltuna kolme merkittävää muutosta mediaympäris-
töissä: painettu sanomalehti, radio ja televisio. Jokainen niistä on 
tuonut mukanaan olennaisia muutoksia ihmisten viestintäympäris-
töön ja johtaneet muutoksiin ihmisten viestintäkäyttäytymisessä. 
Esimerkiksi Saksassa vuosina 1608–09 päivänvalon nähnyt sano-
malehti oli ylivoimainen entisiin joukkotiedotusvälineisiin – kirjei-
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siin, lehtisiin, suullisiin tai käsinkirjoitettuihin raportteihin. Se oli 
ajaton ja ilmestyi säännöllisesti (Becker & Schoenbach 1989). 

Internet on ensimmäinen media television jälkeen, jolla on mah-
dollisuus kohota mullistajan asemaan. Internetin käyttäjämäärät 
kasvavat yhä erittäin nopeata tahtia (ks. luku 4.4). Internet myös 
eroaa ominaisuuksiltaan ja käyttötavoiltaan muista sitä ennen ol-
leista medioista. Internetin kohdalla ei välttämättä ole kyse yhdestä 
yksittäisestä mediasta, joka saa muutoksen aikaan, vaan kyse on 
useasta pienestä samaan aikaan tapahtuneesta asiasta, jotka te-
kevät muutoksen mahdolliseksi. Internetin elinvoimaisuutta vii-
meisten vuosien aikana on lisännyt sen osittainen irtautuminen 
tietokoneesta. Internetiä on mahdollista käyttää myös television 
ja erilaisten mobiililaitteiden kautta. Kyse ei ole pelkästään inter-
netin tai journalistisen verkkomedian sen osana, kohdalla tapah-
tuneesta kehityksestä, vaan kyse on yhtä paljon television tai mo-
biili- ja puhelinteknologian kehityksestä. Kun tässä tutkimuksessa 
internetiä tarkastellaan osana joukkoviestimiä, on hyvä muistaa, 
että internet ei ole yksi yhtenäinen, yhdellä yhteneväisellä toimin-
talogiikalla toimiva kokonaisuus. Journalismin välityskanavan li-
säksi internet on mm. keskinäisviestinnän kanava (sähköposti, 
keskusteluryhmät), fyysisiä palveluja korvaava väline (pankkipal-
velut, ostaminen) sekä yritysten ja instituutioiden tiedottamisen 
väylä. Näillä osa-alueilla toteutuvat erilaiset toimintalogiikat ja jo 
osittain erilaiset kehityspolut.

Erilaisten viestinnällisten kulttuurikausien tarkastelu nostaa 
esille pitkällä tähtäimellä tapahtuneita muutoksia, jotka ovat vai-
kuttaneet syvällisesti yhteiskuntien kehitykseen. Ranskalainen 
Regis Debray (Debray 1991) erottaa kolme mediahistoriallista 
kautta: sanan kausi, kirjoituksen kausi ja kuvan kausi. Samankal-
taista ajattelua ovat edustaneet myös kanadalaiset mediatutkijat 
Harold Innis (Innis 1951) ja hänen oppilaansa Marshall McLuhan 
(McLuhan 1964).3	Viestintäteknlogioita järjestelmällisesti tutkinut 
Ong (1981, 17) jakaa tähänastiset kulttuurit kolmeen vaiheeseen 
hallitsevan viestintävälineen mukaisesti:
1) oraalinen tai oraalis-auraalinen eli suullinen
2) kirjallinen

3	 Ks	myös	Varis	1995.	Innis	kiinnitti	mediahistoriallisessa	erittelyssään	erityistä	huomiota	siihen,	miten	
erilaiset	mediarakenteet	luovat	erilaisia	edellytyksiä	kulttuurin,	talouden	ja	yhteiskunnan	kehitykselle.	
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3) sähköinen eli sekundaarinen oraalisuus (toissijainen 
suullinen).
Lowe (1982, 29) on tehnyt tästä jaosta edelleen hienojakoisem-

man ja ryhmitellyt kirjallisen kulttuurin kahteen luokkaan, kiro-
grafiseen eli käsikirjoituksen kulttuuriin ja tyografiseen eli paino-
viestinnän kulttuuriin. Kirografisessa kulttuurissa korvan ja kuu-
lemisen asema säilyi keskeisenä, koska lukeminen tapahtui miltei 
aina ääneen messuten. Lowen mukaan vasta painoviestintä mer-
kitsi visuaalisen aistipiirin ylivaltaa.

Oraalisen eli suullisen puheen kulttuuri kattaa hyvin pitkän ajan 
ihmiskunnan historiasta. Oraalisuuden varassa toimivia ihmisyh-
teiskuntia lienee ollut olemassa jo 30 000–50 000 vuotta (Ong 1988, 
2). Varhaisimmat kirjoitukset ilmestyivät vasta 6000 vuotta sitten 
ja irtokirjasimiin perustuvalla painoviestinnällä ei ole ikää edes 
600 vuotta. Televisio alkoi yleistyä 50 vuotta sitten, mikrotietoko-
neiden ja internetin yleistyminen on viimeisen vuosikymmenen 
asia. Nykypäivänä vahvojen mediamuotojen historia on kokonais-
perspektiivissä hyvin lyhyt.

Mitä oraalinen kulttuuri on sitten merkinnyt ihmiskunnan kehi-
tykselle? Karvonen (1999, 198), jokamäärittelee oraalisen kulttuurin 
”tallentamattoman sanan” aikakaudeksi ei näe aikakaudessa histo-
riaa modernissa mielessä, mutta kylläkin kosmologia, jossa kerro-
taan miten maailma myyttisinä alkuaikoina luotiin sellaiseksi kuin 
se nykyään on. Meyrowitzin (1994, 54) tulkinta oraalisesta vaiheesta 
on toinen. Hänen mukaansa oraalinen kulttuuri on traditionaalinen 
ja konservatiivinen, koska sen pääenergia kuluu kulttuurisen ole-
massaolon säilyttämiseen. Meyrowitzin mukaan muutos on hidas 
oraalisissa kulttuureissa. Tähän Karvonen (1999) ihan oikeutetusti 
huomauttaa, että yhteiskunnallisen muutoksen syyt ja vauhti riip-
puvat myös yhteiskunnallisista mullistuksista, sosiaalisesta vuo-
rovaikutuksesta tai taloudesta. Karvonen myös toteaa (Karvonen 
1999, 198–199), että oraalisessa kulttuurissa puhe tapahtuu jossain 
erityisessä tilanteessa, eikä se jää elämään vaihtelevissa konteks-
teissa kuten kirjoitus. Meyrowitzin mukaan (1994, 56) oraalisessa 
kulttuurissa sanat ovat aina tapahtumia. Ong puolestaan arvioi, että 
oraalisessa kulttuurissa sanaa ei pidetä ”nimilappuna”, vaan sana 
on mystisessä yhteydessä kohteeseensa ja sillä on tämän suhteen 
”voimaa” (Ong 1988, 33).
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Vaikka kirjallisen kulttuurin aikakausi on ollut hyvin paljon ly-
hyempi kuin oraalisen kulttuurin, sen synty on muuttanut ihmis-
tietoutta enemmän kuin mikään muu yksittäinen keksintö (Ong 
1988, 78). Antiikista keskiajalle asti vallitsi kirografinen kulttuuri, 
jossa tekstejä kopioitiin käsin kirjoittamalla. Tässä vaiheessa kir-
joitus oli Ongin mukaan vielä puheilmaisulle alisteinen: sen tehtä-
vänä oli kierrättää tekstiä takaisin puhemaailmaan (Ong 1988, 78). 
Esimerkiksi äänetöntä lukemista ei tunnettu, vaan kaikki luettiin 
ääneen (ks. myös McLuhan 1964, 82; Lowe 1982, 7–8). Kirjoitus 
säilyi edelleen kirkon monopolina eikä päässyt leviämään suurten 
kansanjoukkojen keskuuteen. Aakkosiin ja irtokirjasimiin perus-
tuvan kirjapainotaidon keksiminen 1450-luvulla muutti asetelmaa 
merkitsevästi, sillä kirjoitetun sanan yleistyminen merkitsi aivan 
uudessa mitassa silmän voittoa korvasta. Painettu teksti on visu-
aalista informaatiota, nähty tulee luotettavammaksi kuin kuultu 
(Karvonen 1999, 201–201).

Monet tutkijat ovat samaa mieltä siitä, että kirjapainotaidon 
myötä tapahtui merkittävä ajatuksellinen muutos – astuttiin ”va-
listuksen valtakuntaan”, ”järjen keisarikuntaan”, kuten Neil Post-
man (1985, 53) asian ilmaisee. Typografia rohkaisee ihmisiä ajatte-
lemaan asioita neutraaleina, kylminä, objektiivisina faktoina (Ong 
1988,122). Typografinen kulttuuri synnyttää uudessa mitassa tie-
toisuuden intertekstuaalisuudesta sekä yksilöllisestä ja luovasta 
kirjallisesta työstä, jota ei sovi plagioida. Oraalisessa kulttuurissa 
ei ollut ”alkuperäistä” versiota, vaan kaikki toistelivat kuulemiaan 
juttuja estoitta (emt.133–134). Nykyisellä internetin aikakaudella 
on mielenkiintoista, miten ympyrä näyttää tässäkin sulkeutuvan. 
Internetissä on levinnyt laajalle kulttuuri, että käyttäjät poimivat 
toisten käyttäjien tekstejä, kuvia ja videoita, yhdistelevät niitä uu-
sin tavoin ja/tai laittavat internetiin toisten nähtäväksi ja edelleen 
muokattavaksi. Alkuperän merkitys on hämärtynyt. Neil Postman 
tulkitsi (1985, 67), että painettu sana näyttää maailman vakaana, 
yhtenäisenä paikkana, jota saattoi hallita järjellä sekä parantaa 
loogisella ja asiallisella arvostelulla. McLuhan (1964; 170, 212) 
esitti kuitenkin jo aiemmin, että ”kirjapainotaidon tuottama jako 
päähän ja sydämeen on trauma, joka on vaivannut Eurooppaa Ma-
chiavellin ajoista aina nykypäivään asti”. Karvonen vahvistaa tätä 
näkemystä 1990-luvulla toteamalla, että kirjoitus sallii etäännyte-
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tyn, kylmän objektiivisen järkeilyn, koska tekstin tuottaminen voi 
sananmukaisesti tapahtua kaikessa rauhassa ja kaukana sosiaali-
sesta tilanteesta. ”Kaukaa katsellen” tai ”sivusta katsellen” on hel-
pompi olla neutraali kuin osallisena ollen, hän toteaa ottaen esi-
merkiksi voimakkaat järkytyksen tunteet liikenneonnettomuuden 
paikan päällä kokeneella ja siitä jälkeenpäin kuitenkin neutraalisti 
havainnoineella henkilöllä (Karvonen 1999, 202). McLuhan (1964, 
180, 200) väitti myös, että taiteen ja tieteen erottaminen toisistaan 
samoin kuin runouden ja musiikin erottaminen toisistaan ovat pai-
noviestinnän mahdollistamia asioita. Saffar (1991, 182) sanoo, että 
myöskin erottelu mielen ja ruumiin välillä on kirjallisen kulttuu-
rin vahvistama ilmiö. Carey arvioi, että lennättimen käyttöönotto 
katkaisi lopullisesti tämän yhteyden (Carey 1992, 204). Tuolloin 
kuljettaminen (transportation) erosi viestinnästä (communica-
tion). Siihen asti viesti kulki samalla tavoin kuin nopein hevonen 
tai höyryveturi. 

Entä millaisessa kehitysvaiheessa nyt olemme? Viittasin sosi-
aalisen median 2000-luvulla mukanaan tuomaan tietynlaiseen pa-
luuseen oraalisen kulttuurin ”omistamattomuuden” tilaan. Mutta 
kehityksessä on näkynyt myös muunlaisia ilmentymiä. Karvosen 
mukaan internetin myötä ”tilan voittamisen projekti” on entisestään 
täydentynyt. Ihmisen ”henki” tai ”haamu” voidaan nähdä silmänrä-
päyksessä maapallon toisella puolella. Jos ajatellaan nykytilan al-
kavan jo 1900-luvun alusta, voidaan katsoa siirtymän tapahtuneen 
uudenlaisen havaitsemisen aikaan. Oraalinen kulttuuri on hyvin 
lähellä inhimillistä elämismaailmaa eikä oraalisuus juurikaan tue 
abstraktien erottelujen syntyä (Karvonen 1999, 199) ja kirjallinen 
kulttuuri puolestaan korosti järjen ja analyysin ylivaltaa (Postman 
1985, 53). Lowe (1982, 14, 109, 134) ajoittaa uuden havainnon ai-
kakauden alkavaksi 1905–1915. Tällöin moniperspektiivinen ajat-
telutapa syrjäytti valokuvauksen kehityksen vanavedessä visuaa-
lisen, objektiivisen lineaarisuuden. Lowe (emt.139) esittää, että 
uusi sähköinen media on onnistunut kääntämään ympäri suhteen, 
jonka havaitsemme kuvan ja todellisuuden välillä. Aikaisemmin 
kuva oli riippuvainen referentistä: ihmisten kuvat viittasivat aina 
johonkin todellisempaan, olipa se sitten platonista tai maailmal-
lista. Nykyään kuva viittaa vain itseensä arvona, sähköisillä medi-
oilla on kyky luoda todellisten tapahtumien raaka-aineesta näen-
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näistapahtumia. Kuvasta on tullut vetoavampi kuin todellisuudesta 
itsestään. Tähän kehityskulkuun palaan maailman medioitumisen 
tarkastelussa myöhemmin tässä luvussa. Ong puolestaan puhuu 
”sekundaarista oraalisuudesta”, johon teolliset yhteiskunnat ovat 
siirtyneet puhelimen, radion, television ja erilaisten nauhoituslait-
teiden myötä. Ongin mielestä televisio suosii osanoton mystiikkaa 
ja toistuvien kaavojen käyttöä, kasvattaa yhteisöllisyyden tunnetta 
ja keskittyy käsillä olevaan hetkeen samaan tapaan kuin oraalinen 
kulttuuri. Kuitenkin sekundaarinen oraalisuus perustuu kirjoituk-
sen käyttöön, ja se on harkittua ja itsetietoista oraalisuutta (Ong 
1988, 136). Myös Meyrowitz (1994, 57) on sitä mieltä, että elekt-
ronisen kulttuurin oraalisuus on hyvin erilaista kuin vanha oraali-
suus. Oraalisessa kulttuurissa tietojen saaminen ja kommunikaa-
tio liittyivät kiinteästi johonkin aikaan ja paikkaa; sekundaarissa 
oraalisuudessa sanomat leviävät ajan ja paikan rajoituksista riip-
pumatta välittömästi kaikkialle ihmisten koettaviksi. Sähköiset vä-
lineet voivat myös säilöä jossakin kontekstissa puhuttua puhetta 
ja esittää sen myöhemmin alkuperäisistä yhteyksistä irrotettuna. 
Puheesta tulee tässä suhteessa kirjoituksen kaltaista. Siinä missä 
kirjoitetut ja painetut sanat korostavat ideoita, sähköinen media 
korostaa tunnetta, ulkonäköä ja mielialaa. Totuutta koskevien ky-
symysten tilalle tulee kysymyksiä siitä, ”miltä se näyttää” ja ”miltä 
se tuntuu” (emt. 58). 

Fidlerin (1997) mukaan parhaillaan on käynnissä kolmas suuri 
mediamorfoosi, jonka olennainen elementti on digitaalinen kieli. 
Fidlerin mukaan tämä on verrattavissa puhutun ja kirjoitetun kie-
len merkitykseen inhimillisen viestinnän kehityksessä. Entä mul-
listaako uusi media ja sen myötä internet tapaamme ajatella tai 
yhteiskuntaa, jossa elämme? Pohjaksi voi hyvin ottaa Neil Postma-
nin lähtökohdan hänen tutkiessaan amerikkalaisessa kulttuurissa 
1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtunutta merkittävää muutosta 
kirjoituksen aikakauden muuttuessa television aikakaudeksi. Post-
manin (1985) mukaan kahteen näin radikaalisti erilaiseen viesti-
meen eivät samat ajatukset voi mitenkään sopia. Miten on käynyt 
siirryttäessä internet-aikaan? 
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	 3.3	 Medioituva	maailma

Vastausta edellisen kappaleen lopussa esitettyyn kysymykseen voi 
hakea sen maailman tarkastelusta, jossa nyt elämme. Mediat ym-
päröivät ihmistä entistä tiiviimmin, mediat ovat läsnä jokaisen elä-
mässä – puhutaan medioituvasta maailmasta. Arkisesti ajateltuna 
se merkitsee sitä, että ihmiset käyttävät päivittäin yhä enemmän eri-
laisia viestintävälineitä tai eri viestintävälineet ovat taustalla heidän 
muissa toimissaan. Syvällisemmin tarkasteltuna medioituminen 
voidaan nähdä elämisenä mediakulttuurissa, jossa ympäristömme 
kuvista, äänistä ja spektaakkeleista on tullut erottamaton osa ar-
kea: ne hallitsevat vapaa-aikaa, muovaavat poliittisia näkemyksiä 
ja ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä tarjoavat aineksia, joista 
ihmiset muovaavat omia identiteettejään (Kellner 2000, 9). 

Viime vuosisadalla tapahtunut medioiden muutos on myös mer-
kittävä sosiaalinen muutos, joka vaikuttaa nykypäivän teollistu-
neissa ja globaaleissa yhteiskunnissa. Sillä on taloudellisia, poliitti-
sia ja kulttuurisia seurauksia. Nykykulttuurimme medioituminen on 
läpitunkevampaa kuin se on ollut koskaan ihmiskunnan historian 
aikana. Muutoksen taustalla on ollut 1900-luvun loppupuoliskolla 
alkanut voimakas tieto- ja viestintäteknologian aikakausi. Tekno-
logiat ovat tavoittaneet sekä muodollisesti (mahdollisuus kommu-
nikoida entistä nopeammin ja entistä rajattomammin ajasta ja pai-
kasta riippumatta) että sisällöllisesti (ajatusten ja ideoiden liikku-
vuus) yhä laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia mikro- ja makrotason 
yhteisöjä (Sumiala-Seppänen 2001, 64). Medioitumisprosessi on 
ollut käynnissä jo vuosikymmeniä television synnyn kiihdyttäessä 
sen näkyväksi. Esimerkkinä siitä, miten kyse ei ole täysin uudesta 
ilmiöstä, vaan pitkästä prosessista, on Mastermanin (1989) 1980-
luvun lopulla laatima lista siitä, mitä ihmisten mediaympäristössä 
on tapahtumassa. Jos tätä listaa katsotaan vuoden 2008 perspek-
tiivistä, voidaan havaita, että samat kehitystrendit ovat voimassa 
edelleen. Osa listan kehityskuluista on puhtaasti medioitumiseen 
liittyviä, osassa on vahvasti esillä medioiden muutos:
1) mediakulutus on korkealla tasolla ja yhteiskunta täyttyy 

medioista
2) mediat ovat ideologisesti tärkeitä ja ne vaikuttavat 

tajuntateollisuuteen



57

3) informaation hallinta, tuottaminen ja levittäminen medioissa 
lisääntyy

4) mediat tunkeutuvat yhä enemmän keskeisiin demokraattisiin 
prosesseihin

5) visuaalinen kommunikaatio ja informaatio ovat entistä tär-
keämmässä asemassa

6) tarve kasvattaa tulevaisuuden haasteisiin vastaamaan kykene-
viä kansalaisia kasvaa

7) kansalliset ja kansainväliset paineet yksityistää informaatiota 
kasvavat voimakkaasti

 (Masterman 1989)
Medioitumisen tarkastelussa hyvä apuväline on mediakulttuurin 

käsite, jossa pohjaudun Douglas Kellnerin esittämään määrittelyyn 
mediakulttuurista. Hänelle mediakulttuuri on teknokulttuuria, joka 
yhdistää uusilla tavoilla kulttuuria ja teknologiaa ja tuottaa aina 
uudenlaisia yhteiskuntia, joiden kulmakiviä mediateknologiat ovat 
(Kellner 2000, 10).

”Radio, televisio, elokuvat ja muut kulttuuriteollisuuden 
tuotteet tuottavat malleja siitä, mitä on olla mies tai 
nainen, menestyjä tai epäonnistuja, voimakas tai voimaton. 
Mediakulttuuri vaikuttaa käsityksiimme luokasta, 
etnisyydestä ja rodusta, kansallisuudesta, seksuaalisuudesta, 
”meistä” ja ”muista”. Mediakulttuuri muokkaa myös 
vallitsevia käsityksiämme maailmasta ja perimmäisistä 
arvoista: se määrittää osaltaan, mitä pidetään hyvänä tai 
pahana, myönteisenä tai kielteisenä, oikeana tai vääränä. 
Median esittämät kertomukset ja kuvat tarjoavat symboleita, 
myyttejä ja aineistoa, joista rakentuu eri puolilla maailmaa 
asuville ihmisille yhteistä kulttuuria. Mediakulttuurin 
tarjoamista aineksista ihmiset luovat identiteettejä, joiden 
avulla he löytävät paikkansa nykyajan teknokapitalistisissa 
yhteiskunnissa. Näin mediakulttuuri tuottaa uudenlaista 
maailmanlaajuista kulttuuria.”(Kellner 2000)

Kellner laskee mediakulttuuriin kuuluviksi hyvin monenlaisia 
asioita: radio- ja äänentoistojärjestelmät, elokuvan ja sen levitys-
tavat, painetun sanan sanomalehdistä aikakauslehtiin sekä media-
kulttuurin ytimen muodostavan televisiojärjestelmän. Mediakult-
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tuuri on teollista kulttuuria, jolla on vakiintuneet genret ja joka 
noudattelee totuttuja kaavoja. (Kellner 2000, 9).

Todellisuus ja sen olemus on vahvasti läsnä mediakulttuuria ja 
medioitumista koskevassa keskustelussa. Maailma jäsentyy entistä 
useammin medioissa, joista uusimmat synnyttävät vain niissä itses-
sään koettavaa todellisuutta. Franc Biocca (Varis 1995, 55) näkee 
siirtymisen tietokoneitten luomaan, ihmisen aistimaailmassa hah-
mottuvaan kolmiulotteiseen virtuaalitodellisuuteen yhtä suurena 
laadullisena muutoksena ihmisten viestintäympäristössä kuin ai-
kanaan oli siirtyminen valokuvasta elävään kuvaan. Mediakulttuuri 
luo myös kielen oman aikansa yhteiskunnalliselle todellisuudelle, 
koska sen on käsiteltävä ajankohtaisia teemoja ja ongelmia saavut-
taakseen tavoittelemansa suuren yleisön (Kellner 2000, 9). 

Medioiden vahva läsnäolo on johtanut jo joidenkin tutkijoiden 
mukaan siihen, että virtuaalinen todellisuus on korvannut ”aidon” 
todellisuuden ihmisten elämismaailmassa. Mitä tarkoittaa virtu-
aalisuus ja mitä tarkoittaa eläminen virtuaalitodellisuudessa? Voi-
daankin perustellusti kysyä, onko ”aito”, fyysiseen aistimiseen pe-
rustuva kokemus oikeastaan sen aidompi tai arvokkaampi kuin 
virtuaalinen, kuvitteellinen ja keinotekoinen todellisuus? Sumiala-
Seppänen tarkastelee väitöskirjassaan yhteisöllisyyden luonnetta 
postmodernissa yhteiskunnassa (2001). Hän päätyy ajankuvassaan 
Baumania lainaten puhumaan postmoderneista yhteisöistä tyypil-
lisesti mielikuvayhteisöinä, joita pitää koossa ainoastaan usko nii-
den olemassaoloon ja auktoriteettiin (Sumiala-Seppänen 2001, 55). 
Jos nykyinen yhteiskuntamme ja elämämme on täysin medioiden ja 
virtuaalisten kokemusten läpitunkemaa ja mediakulttuuri altistaa 
ihmiset ennen kokemattomalle kuvien ja äänten virralle, eivätkö 
virtuaaliset kokemukset ole yhtä olennainen osa ihmisenä ole-
mista? Uudet viihteen, informaation, seksin ja politiikan virtuaali-
set maailmat muokkaavat käsityksiä tilasta ja ajasta ja häivyttävät 
todellisuuden ja mediakuvan välisiä eroja samalla kun ne tuottavat 
uusia kokemuksen muotoja (Kellner 2000, 25). 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana on selvästi ollut nähtä-
vissä kehitystä siihen suuntaan, että erityisesti nuoret muodosta-
vat vahvoja yhteisöjä internet-verkossa. Nämä yhteisöt ovat heille 
yhtä todellisia kuin fyysiset, ”perinteiset”, kaveriyhteisöt. Tämä 
antaa tukea ajatukselle, että nämä uudet ja uudenlaiset kokemuk-
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sen muodot ovat yhtä arvokkaita kuin entiset. Toden ja virtuaali-
sen rajan häipyminen voi positiivisten uusien kokemusten ohella 
saada aikaan myös vääränlaista todellisuudentajun hämärtymistä. 
Julkisuudessa tämä on näkynyt esimerkiksi viime vuosina käydyssä 
keskustelussa siitä, mikä on television ja internetin rooli erilaisissa 
nuorten tekemissä massiivisissa väkivaltarikoksissa. 

Vaikka maailman medioitumisen kohdalla ilmiö nähdään vah-
vasti globaalina kehityskulkuna, erilaisten viestintäkulttuurien 
ilmiötä monipuolistavaa merkitystä ei pidä unohtaa. Itse asiassa 
kulttuurien merkitys korostuu, sillä erilaistenlähtökohtien ja kult-
tuurisidonnaisuuksien ymmärtäminen nousee tärkeään asemaan. 
Varis on jakanut viestintäkulttuurit kolmeen ryhmään sen mukaan, 
mille viestinnän muodolle ne rakentavat ytimensä. Suomi kuuluu 
lukevan kulttuurin alueeseen, kuten myös Saksa ja Islanti. Italia, 
Ranska ja Espanja edustavat vahvan puhekulttuurin aluetta ja Yh-
dysvallat on tyypillinen esimerkki audiovisuaalisesta kulttuurista 
(Varis 1995, 12). Vaikka tällaiset jaot ovat osittain keinotekoisia ja 
rajat niiden välillä hyvin liukuvia, voidaan perustellusti sanoa, että 
suomalaisessa mediakulttuurissa kirjoitetulla tekstillä on yhä hy-
vin vahva asema. Suomalainen mediakäyttö on edelleen vahvasti 
sidoksissa kirjoitettuun tekstiin ja lukemiseen huolimatta siitä, 
että visuaalisuus on lisääntynyt myös meillä. Viestintäkulttuurien 
kulttuurillinen sidonnaisuus on hyvä pitää mielessä silloin, kun 
tarkastellaan sekä verkkoon kohdistuvan tutkimuksen metodo-
logisia kysymyksiä että verkkomedian olemusta. Se on tärkeä nä-
kökohta myös haettaessa esikuvia suomalaisille verkkomedioille. 
Nykyisin mallia verkkomediasovelluksille haetaan usein audiovi-
suaalisesta USA:sta

Medioitumisen taustaoletus heijastuu tässä väitöskirjassa pohdin-
noissa mielikuvien merkityksestä verkkomediasuhteessa (ks. luku 
3 Verkkomediasta) ja metodologisessa tarkastelussa herkkyytenä 
kulttuurisille tulkinnoille (ks. luku 5 Verkkomedian käytön tutki-
minen). Medioituminen tietyllä tavalla myös oikeuttaa tämän tut-
kimuksen olemassaoloa hyvin pitkälle, sillä se osoittaa medioiden 
keskeisen merkityksen nyky-yhteiskunnassa eläville ihmisille sekä 
tärkeyden ymmärtää medioiden vaikutusmekanismeja.
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	 3.4	 Mediakäyttäytymisen	kasvava	kompleksisuus

Ihmisten suhde medioihin on nykyisin paljon moniulotteisempi ja 
-muotoisempi kuin aikaisemmin. Tähän kehitykseen on vaikutta-
nut voimakkaasti nyky-yhteiskunnassa, kutsutaan sitä sitten post-
moderniksi tai ei, vallitseva individualismin korostus sekä viestin-
täteknologioissa tapahtunut voimakas kehitys. Viestimien kirjo on 
kasvanut ja sen myötä käyttäjien mahdollisuus rakentaa erilaisia 
mediasuhteita omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Media-
käyttäytymisen kompleksisuutta voidaan tarkastella kahden kä-
sitteen, viestimissä tapahtuneen konvergenssin ja yleisöjen di-
vergenssin kautta.

Konvergenssi eli lähentyminen, jota on tapahtunut niin teknolo-
gioiden, sisältöjen kuin markkinoidenkin tasolla, vaikuttaa voimak-
kaasti siihen, miten ja millaisessa arjessa ihmiset elävät suhteessa 
medioihin. Toisaalta esimerkiksi postmodernin medialogiikan mu-
kaiset uustelevisiomaiset muutokset ovat saaneet aikaan sen, että 
ihmiset eivät enää katso samoja ohjelmia samoina aikoina, vaan 
eri perustein valittuja eri ohjelmia eri aikoina (Hellman 1988, 2). 
Ihmisten mediakäyttö on pirstoutunut.

Keskustelu konvergenssista käynnistyi jo 70–80 -lukujen tait-
teessa lähinnä teknisen kehityksen aiheuttamana ( Villi 2006, 104). 
Laajempaa huomiota se alkoi kuitenkin saada vasta 90-luvun alku-
puolelta lähtien kiihtyvän digitalisoitumiskehityksen, internetin ja 
mobilisoitumiskehityksen ansiosta. Keskusteluissa käsite on ym-
märretty varsin monella eri tavalla ja konvergenssista on puhuttu 
monella eri tasolla. Tämä on aiheuttanut sekä hämmennystä että 
kyllästymistä ilmiöön ja sen merkitykseen. Myös kirjallisuudessa 
konvergenssia on määritelty usealla eri tavalla ja tasolla. Martti 
Soramäki (2003) jakaa konvergenssin markkinakonvergenssiin, 
sisältökonvergenssiin, paketointi/portaalikonvergenssiin, televerk-
kokonvergenssiin sekä päätelaitekonvergenssiin. Petros Iosifidisin 
(2002, 28) kolmitasoinen jako on puolestaan teknologinen, raken-
teellinen sekä palveluiden ja markkinoiden taso. Grahan Murdockin 
(2000, 36) mukaan konvergenssi on sitä, että a) mediakulttuurin 
ilmaisumuodot yhdistyvät ja sulautuvat toisiinsa multimediallisiksi 
tuotteiksi, b) viestintäjärjestelmät liittyvät yhteen tai c) viestintäins-
tituutiot alkavat toimia median eri kentillä ja mahdollisesti yhdis-
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tyvät toisten instituutioiden kanssa. Bolter ja Grusin (2000) ovat 
lähestyneet konvergenssiä remediaation (remediation) käsitteen 
kautta. Se merkitsee sitä, että mediat muokkaavat ja hyödyntävät 
toisiaan. Kehitys menee molempiin suuntiin – sekä uudet media-
muodot muokkaavat vanhoja, että vanhat mediamuodot vaikutta-
vat uusien kehitykseen. Samanlaista prosessinäkökulmasta tapah-
tuvaa tarkastelua korostaa myös Boczkowski (2005). Hänen mu-
kaansa medioiden konvergenssikehitystä tarkastellaan liian usein 
lopputuotosten näkökulmasta sen sijaan, että sitä tarkasteltaisiin 
prosessien näkökulmasta. Boczkowski näkee konvergenssikehi-
tyksen verkkomedian piirissä siirtävän ja muokkaavan uudelleen 
eri toimialojen, kuten painetun sanan, television tai telekommu-
nikaation, välisiä rajoja sen sijaan, että se poistaisi ne kokonaan. 
Monet ammatilliset rutiinit ja arvot ja teknologiainfratruktuurit tai 
organisaatioiden toimintatavat ovat jo nyt vaikuttaneet monissa di-
gitaalisen ajan konvergenssin ilmenemismuodoissa (Boczkowski 
2005, 181). Viestintäteknologian historiaa tutkinut Flichy toteaa 
myös, että teknologinen integraatio johtuu ennemmin rajojen siir-
tymisestä eri medioiden välillä kuin näiden rajojen häipymisestä 
(Flichy 1995, 173).

Mediakonvergenssin osa-alueina voidaan nähdä teknologioiden, 
sisältöjen ja eri markkinasegmenttien konvergenssit. Tällaisessa 
ajattelussa otetaan huomioon niin pohjalla olevat teknologiamuu-
tokset kuin myös taloudelliset tekijät. Niitä pidetään usein kes-
keisinä motivaattoreina mediakonvergenssin taustalla (Herkman 
2006). Tällöin markkinasegmenttien konvergoitumista ei tapahdu 
pelkästään mediateollisuuden sisällä, vaan myös eri teollisuuden 
alat (esimerkiksi kodinkonevalmistajat ja sisällöntuottajat) kon-
vergoituvat keskenään.

Konvergenssikehityksen rinnalla on edennyt toinen vähemmän 
esillä ollut, mutta myös voimakkaasti ihmisten mediakäyttäytymi-
seen vaikuttanut kehitystrendi, yleisöjen divergenssi. Se merkitsee 
yleisöjen pilkkoutumista entistä pienempiin osasiin. Äärimmilleen 
vietynä yleisön voi muodostaa yksi ihminen (ks. luku 2.2.2 Yleisö/
käyttäjä/kuluttaja/asiakas). Nykyisin osa ihmisistä on niin tottunut 
siihen, että on mahdollisuus valita useiden erilaisten viestintävä-
lineiden joukosta, että tuskin muistaa aikaa, jolloin valinnanmah-
dollisuuksia oli vain murto-osa nykyisestä. Esimerkkinä tv:n kat-



62

selu vielä 20 vuotta sitten, jolloin oli tarjolla vain yhdet tv-uutiset 
tiettynä aikana. Käytännössä koko Suomen televisio, molemmat 
silloin toiminnassa olleet televisiokanavat lähettivät saman klo 
20.30 tulleen uutislähetyksen. Muita vaihtoehtoja ei ollut tarjolla 
ja ihmiset sopeuttivat mediakäyttöään sen mukaisesti. 

Yleisöjen divergenssi on myös merkinnyt sitä, että osa medioiden 
käyttäjistä ei ota uusia välineitä käyttöön yhtä aktiivisesti kuin toi-
set, vaan on yhä pitäytynyt perinteiseen tapaan kuluttaa mediaa ja 
keskittyy vallitsevien joukkoviestintäsisältöjen seuraamiseen. Kun 
samanaikaisesti toiset hakeutuvat voimakkaammin vaihtoehtoisten 
medioiden ja uusien mediamuotojen periin, yleisöjen divergenssi-
kehitys voimistuu entisestään. On tärkeää huomata, että teknolo-
ginen konvergenssi ei automaattisesti johda median kulutuksen 
konvergenssiin (Theodoropoulou 2003, 285–294). Suomessa siir-
ryttiin kaapelitalouksia lukuun ottamatta digitaalisiin televisiolä-
hetyksiin 1.9.2007. Television digitalisoituminen tarjoaa katsojalle 
entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa henkilökohtaisia kat-
somismieltymyksiään. Yleisöjen käyttäytymisen muutokset tv:n 
digitalisoituessa on mielenkiintoinen tutkimuskohde, joka jää tä-
män tutkimuksen ulkopuolelle.

Yleisesti voidaan sanoa, että ihmisten mediavälineiden valinta-
perusteet ovat vapautuneet (väline ei määrää valintoja yhtä paljon 
kuin ennen), mikä on jo johtanut entistä kompleksisempiin raken-
nelmiin, kun yritetään hahmottaa mediakäyttöön vaikuttavia teki-
jöitä. Kun vielä nykyisin ihmisten päätöksentekoa monissa vies-
tintätilanteissa ohjaa vahvasti väline (tv:stä tulee tietyntyyppistä 
ohjelmaa tiettynä aikana), kehitys on menossa sitä kohti, että ti-
lannekohtaiset tekijät vaikuttavat entistä enemmän. Jo nyt moni 
ihminen valitsee haluamansa välineen, jota kautta hän saa halua-
maansa informaatiota haluamassaan muodossa. Mobiilit välineet 
ovat vapauttaneet myös käyttäjän paikan rajoituksista. Perintei-
sesti ihminen katsoo esimerkiksi sanomalehdestä, millaista tv-oh-
jelmaa on tänään tarjolla, ja sopeuttaa toimensa sen mukaisiksi. 
Digi-television myötä katsoja voi siirtää katsomisen haluamaansa 
ajankohtaan tai katsoa haluamansa ohjelman useamman päätelait-
teen kautta. Perinteisesti väline on määrittänyt hyvin pitkälle sekä 
tilannetta että myös sisältöjä. Välineen merkityksen vähenemistä 
vauhdittaa myös ubiikkimedian (jokapaikan media, ubiquous me-
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dia) voimakas kehitys. Ajatuksena on, että tietotekniikka on häi-
vytetty käyttäjän ympäristöön niin, että hänen ei itse tarvitse tehdä 
valintaa välineen suhteen, vaan järjestelmä osaa automaattisesti 
tarjota sisällön oikeassa muodossa. 

Mediakentän kirjon monipuolistuminen ja sen myötä valinnan 
vapausasteiden kehitys ei ole pelkästään digitalisoitumisen muka-
naan tuoma kehityspiirre, vaikka digitalisoituminen on kiihdyttä-
nyt sitä. Fidler on todennut, että sen jälkeen, kun sanomalehtien 
levikki kattoi yli puolet Yhdysvaltain väestöstä 1880-luvulla, jo-
kaista sukupolvea on kohdannut vähintään yksi joukkoviestinnän 
muoto. Vuosisadan vaihteessa valokuva ja mykkäfilmi, 1920–40 -
luvuilla AM radio ja äänielokuva, 1950- ja 1960-luvuilla televisio ja 
FM radio, 1970–80 -luvuilla satelliitti- ja kaapelitelevisio ja 1990-lu-
vulla internet monine eri muotoineen (Fidler 1997, 113). Jokainen 
näistä uusista mediamuodoista on vuorollaan lisännyt kuluttajalle 
tarjolla olevien vaihtoehtojen määrää.

Verkkomedian kohdalla välineen ylivoima näyttää murentuneen 
jo median ensimmäisistä vuosista lähtien. Eri tekijöiden väliset 
suhteet ovat tasoittuneet. Syitä käyttöön löytyy niin tilanteista, 
välineistä kuin sisällöistä. Tilanne, jossa mediaa käytetään, voi jo 
määrätä viestintävälineen valinnan eikä ihminen enää pääsääntöi-
sesti ”järjestä” itseään tilanteeseen, jossa ylipäätään on mahdol-
lista ottaa vastaan haluamiaan viestejä. Ihminen voi määritellä tar-
peensa (mikä ei ole aina tietoista toimintaa) kussakin tilanteessa ja 
valita kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan viestintävälineen. 
Mielenkiintoista kehityksessä on se, miten tilanteen ja haluttu-
jen sisältöjen välinen suhde kehittyy. Mediasisällöt ratkaisevat 
enemmän kuin yksilön tilanne. Kun ihmisillä on mahdollisuus 
saada haluamaansa informaatiota minkä välineen kautta tahansa, 
he myös vapautuvat tilanteen asettamista rajoituksista. On mah-
dollista, että verkkomedian kohdalla jo nyt ja tulevaisuudessa laa-
jemminkin medioiden kohdalla mediasisällöt ratkaisevat enemmän 
kuin tilanne, jossa yksilö on. 

Nykyistä käyttäjän mediavalintatilannetta voidaan kuvata kol-
miolla, jonka keskipisteessä on yksilö. Häntä ympäröivän kolmion 
kärjissä on kussakin yksi ihmisen mediavalintaan vahvasti vaikut-
tava tekijä: sisältö, väline, tilanne, joiden merkitys mediakäytössä 
on muuttunut kuten em. kuvauksesta todettiin. Kehitys merkitsee 



64

myös sitä, että kansalaisilla olisi oltava paljon nykyistä paremmat 
valmiudet informaation valintaan ja prosessointiin. Vaihtoehdot 
niin sisällöissä kuin välineissä ovat moninkertaistuneet ja mark-
kinavoimat vyöryttävät voimakkaasti päälle. 

Kuvio 3.1
Ihminen medioiden valintatilanteessa.

Teknologian kehitys on luonut edellytykset myös sille, että sisältöjä 
voidaan jakaa tehokkaasti eri viestintävälineiden kautta. Viestinnän 
kokonaismäärä on kasvanut, koska yhtä viestintävälinettä varten 
luotu sisältö voidaan helposti monistaa ja jakaa jotain toista kana-
vaa pitkin. Tämä toinen kanava ei välttämättä ole edes sama vies-
tintäväline kuin ensimmäinen. Esimerkiksi sanomalehteä vasten 
laadittu artikkeli tai television uutispätkä voidaan julkaista myös 
verkkomediassa. Tällaisen monistamiskehityksen myötä ihmisen 
on selvittävä entistä suuremmasta informaatiotulvasta. 

Toinen aspekti viestintäkentän monimuotoistumisessa on uu-
sien viestintävälineiden mukaantulo. Uudenlaisilla ominaisuuk-
silla varustettu matkapuhelin on yksi esimerkki uusista viestimistä, 
verkko mahdollisena joukkoviestimenä toinen. Tämä kehitys mer-
kitsee sitä, että ihmiset voivat valita entistä laajemmasta viestintä-
välineiden joukosta, kun he haluavat kommunikoida. Teknologian 
kehitys ja uusien viestintävälineiden mukaantulo on hämärtänyt 
myös joukkoviestimen käsitettä, Kun viestejä kyetään suuntaa-
maan entistä rajoitetummalle ihmisjoukolle, milloin tullaan siihen 
pisteeseen, että kyse ei ole enää joukkoviestinnästä vaan keski-
näisviestinnästä? 
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4	Verkkomedia 
joukkoviestimenä

	 4.1	 Verkkomedian	olemus	–	mistä	puhutaan,	kun	puhutaan	
verkkomediasta?

Tässä luvussa lähestyn verkkomediaa etsimällä kipupisteitä tai 
kulminaatiokohtia, jotka ovat verkkomedian käytön tutkimuksen 
kannalta olennaisia ja joiden tutkiminen avaa uudenlaisia perspek-
tiivejä journalistisen verkkomedian tutkimukseen. Vaikka verkko-
media on ilmiönä ollut olemassa jo yli kymmenen vuotta, siihen 
kohdistuva tutkimus ei muodosta vieläkään millään tavoin yhte-
näistä kokonaisuutta. Edelleen sekä käsitteestä että terminologi-
asta vallitsee erilaisia näkemyksiä. Verkkomedian tutkimuskentän 
hahmottamista tekee vaikeaksi myös se, että sen erottaminen in-
ternetiin kohdistuvan tutkimuksen kokonaisuudesta ei ole yksi-
selitteistä. Internet-tutkimuksenkin tieteenalamäärityksistä käy-
dään yhä avointa keskustelua (ks. Sterne 1999; Paasonen 2003; 
Baym 2005). Lisäksi internet ei ole selkeä tai yhtenäinen viittaus-
kohde, sillä sen alle yhdistyy monenlaisia ammattilaisuuksia, lii-
ketoimintaa, harrasteita, politiikkaa ja alakulttuureja (Paasonen 
2007, 25). Journalistisen verkkomedian tutkimus joutuu taiteile-
maan ”toisenlaisen” internet-tutkimuksen ja puhtaasti internetiin 
perinteisiin medioihin verrattavissa olevana mediamuotona koh-
distuvan tutkimuksen ristipaineissa. Jatkossa keskityn journalis-
tisen verkkomedian tutkimukseen, mikä on hyvä ottaa huomioon, 
kun viittaan alalla tehtyyn tutkimukseen. Vaikka en erikseen joka 
kohdassa mainitse tutkimuksen kohdistuvan internetiin ja verk-
komediaan erityisesti journalistisena ilmiönä, tarkastelen nimen-
omaan tätä ilmiötä. 

Kehityksen alkuvaiheissa oli luontevaa, että termiä ”verkko-
lehti” käytettiin monissa yhteyksissä. Elektroninen sanomalehti 
(Enlund 1993) kuvaa myös terminä 90 -luvun alkuvaiheen verkko-
median olemusta. Suuressa osassa journalistiseen verkkomediaan 
alkuvaiheessa kohdistuvista tutkimuksista tutkimuskohteena on 
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ollut verkkolehti. Näissä tutkimuksissa verkkolehdellä ymmärre-
tään internetin välityksellä luettuja sanoma- tai aikakauslehtiä (ks. 
esim. Verkkolehtitutkimus 2001, 7). Tällaisen rajauksen myötä ul-
kopuolelle jäävät monet huomattavia määriä journalistista sisäl-
töä verkossa tarjoavat lähteet, jotka ovat nousseet toisenlaisista 
journalistisista traditioista. Esimerkiksi vielä vuosituhannen vaih-
teessa verkkosivusto MTV3i jäi tällaisen tarkastelun ulkopuolelle, 
vaikka se oli kolmanneksi suosituin kotimainen verkkosivusto 
internetin kävijämääriä seuraavassa ja tilastoivassa Web Traffic 
Monitorissa. 

Viime vuosina voimakkaimmin esille noussut ja myös uudenlaista 
journalistista verkkomediaa luova ilmiö on kansalaisten aktiivi-
nen osallistuminen sisältöjen tekemiseen erilaisten sosiaalisen me-
dian ilmentymien, mm. blogien kautta. Niihin kohdistuva tutkimus 
on lähtenyt voimakkaasti liikkeelle. Tässä tutkimuksessa rajaudu-
taan journalistisen verkkomedian käytössä ensimmäisten vajaan 
kymmenen vuoden tarkasteluun. Tämän vuoksi vuosina 2001–2007 
tapahtuneita verkkomediaan liittyviä ilmiöitä ei tarkastella syväl-
lisesti, vaan tuodaan esille siinä laajuudessa kuin kokonaisilmiön 
ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä. 

Toinen tässä tutkimuksessa tehty rajaus on keskittyminen in-
stitutionalisoituneisiin verkkomedioihin eli sellaisiin verkossa il-
mestyneisiin/ilmestyviin julkaisuihin, joiden taustalla on jotain pe-
rinteistä mediaa – yleensä sanomalehteä – julkaiseva taho. Tämä 
rajaus perustuu siihen, että institutionaalisten medioiden kautta 
tarkasteltu verkkomedia on kovin erilainen kuin muista lähtökoh-
dista nouseva verkkomedia. Boszkowski (2005) on amerikkalaisia 
verkkolehtiä tutkiessaan havainnut, että sanomalehtitaloista liik-
keelle lähteneet verkkomediat ovat toteutustavoiltaan ja työpro-
sesseiltaan konservatiivisempia kuin täysin uusista lähtökohdista 
liikkeelle lähteneet verkkomediat. 

Journalistisen verkkomedian akateeminen tutkimus on käynnis-
tynyt voimakkaammin vasta viimeisten vuosien aikana. Kehityk-
sen alkuvaiheissa tehdyt tutkimukset olivat pääosin kaupallisista 
intresseistä kumpuavia. Niitä ohjasivat monessa tapauksessa hy-
vin pitkälle erilaiset markkinoinnin tarpeet, jotka myös ohjasivat 
ja ohjaavat edelleen tutkimuksia tietynlaisiin kysymyksenasette-
luihin. Verkkomedian käyttäjäkuntaan kohdistunutta akateemista 
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tutkimusta on vielä suhteellisen vähän, jos määrää verrataan kau-
pallisiin tarkoituksiin tehtyyn tutkimukseen. 

Olen aiempia tutkimuksia tarkastellessani havainnut, että verk-
komediaan kohdistuvat tutkimukset rakentuivat ensimmäisten 
kehitysvuosien aikana lähes poikkeuksetta kahdelle perusoletuk-
selle:
1) Jos verkkomediaa tutkittiin journalistisena tuotteena, sitä kä-

siteltiin verkkolehtenä eli rinnastettiin paperille painettuun 
sanomalehteen.

2) Jos verkkomediaa tutkittiin em. laajemmassa kontekstissa, si-
tä lähestyttiin internetin palvelupakettina, jolloin sisältöjen 
journalistinen merkitys usein hämärtyi.
Ensimmäisen perusoletuksen mukainen lähtöasetelma johdat-

teli ihmisiä rinnastamaan verkkomedian automaattisesti lehteen, 
mitä he eivät välttämättä muuten tekisi. Tämä johtaa, jos ei aina 
tutkimustulosten vääristymiseen, useissa tapauksissa vinoutumiin 
kuitenkin. Toisen perusoletuksen mukainen malli johti taas siihen, 
että journalistiset tuotteet nähtiin perusolemukseltaan samanlai-
sina kuin mitkä tahansa verkossa olevat palvelut, jolloin niiden 
journalistinen ominaislaatu häviää. Verkkomediaa koskeva kes-
kustelu lehdistössä lähti liikkeelle sanomalehteä lähellä olevasta 
verkkolehdestä kohti internetin palvelupakettia. Viime vuosina 
keskusteluun on tullut mukaan myös institutionalisoituneissa me-
diataloissa uutena elementtinä vahvasti yhteisöllisyys ja käyttäjien 
osallistuminen entistä vahvemmin sisältöjen tekemiseen.

Mitä väliä keskustelussa käytetyillä termeillä tai sillä, mitä verk-
komedialla ymmärretään, kuitenkaan on ? Ne vaikuttavat paljon sii-
hen, miten ihmiset näkevät verkkomedian, journalismin verkossa, 
oman suhteensa verkkoon ja omalta osaltaan ne myös ohjaavat 
julkista keskustelua elektronisesta viestinnästä. Kuten retoriikan 
tutkijat korostavat, metaforat rakentavat, tuottavat ja muovaa-
vat kuvaamaansa todellisuutta (Lakoff & Johnson 1981, 10, 41). 
Verkkomedian kohdalla kysymys on olennainen, koska sen juuret 
nousevat niin monista hyvin erilaisista lähtökohdista, toisin kuin 
useimpien ”perinteisten” joukkotiedotusvälineiden. Verkkomedian 
käytöstä voidaan saada kokonaisempi kuva, kun ymmärretään pe-
rinteisen lehden tekemisen dynamiikka, joka vaikuttaa tähän käyt-
töön (Boczkowski 2005, 178). 
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Yksi hedelmällinen tapa lähestyä verkkomedian moninaisia tul-
kintoja on tarkastella siihen liitettyjä imagoja. Imagot ovat mer-
kityksellisiä, koska niiden avulla ihmiset määrittelevät, mikä on 
keskustelussa olennaista ja mitkä asiat jätetään joko kokonaan 
käsittelemättä tai niille annetaan vähäisempi painoarvo. Seuraa-
vassa lähestyn teemaa ensin tarkastelemalla medioista käytävissä 
keskusteluissa esillä olevia medioihin liitettyjä imagoja. Medioihin 
liittyvät kulttuuriset imagot järjestävät ja ohjaavat julkista keskus-
telua ja henkilökohtaisia näkemyksiä elektronisesti välitetystä 
viestinnästä. Tällä tavoin imagot ovat hyvin väkevä väline siinä 
prosessissa, jossa arvioidaan verkkomedian asemaa ja merkitystä 
yhteiskunnassa ja yksittäisten ihmisten mielissä.

Alasuutari on jakanut yleisimmät medioihin liittyvät kulttuuriset 
imagot kolmeen eri kategoriaan:
1) metafora kanavasta tai ikkunasta
2) metafora tilasta
3) yksityisen ihmisen suhde mediaan
 (Alasuutari 1999, 87)

Tämä jako perustuu ajatteluun, että sosiaaliseen todellisuuteen 
liittyvää tietoa koskevia objekteja – kuten ’media’ – ihmiset käsit-
televät mielissään metaforien kautta. Toisin sanoen ilmiöt mielle-
tään jonkin arkielämästä tutun ilmiön kautta. Metaforat ohjaavat 
ihmisten käsityksiä erittäin paljon erityisesti siksi, että lähtökoh-
taisesti ihmisille medioiden olemassaolo on niin itsestään selvää, 
että he eivät kiinnitä siihen mitään huomiota. Tästä syystä he myös-
kään eivät usein kyseenalaista medioista käytävien keskustelujen 
perusasetelmaa.

Alasuutari sijoittaa ensimmäiseen metafora-ryhmään linkki-me-
taforat ja esitys-metaforat, joita yhdistää se, että ne molemmat 
korostavat selkeästi yleisön näkemistä ja kokemista lähinnä kan-
salaisina. Linkki-metaforassa teknologia on tehnyt mahdolliseksi 
sen, että voimme saada tietoa asioista, jotka tapahtuvat kaukana 
meistä (Alasuutari 1999). McLuhan (1964) on kuvannut samaa asiaa 
sanomalla, että mediat ovat ’minuutemme jatkeita’ (’extension of 
ourselves’). Esimerkiksi verkkomedian kautta välitetyt uutiset maa-
ilmalta ovat tämän metaforan mukaisessa keskustelussa selvityk-
siä siitä, mitä on tapahtumassa jossain kaukana. Esitys-metafora 
puolestaan painottaa instituutioiden ja teknologian merkitystä me-
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dioissa. Sitä, miten ne voivat monin tavoin vääristää sitä, millaisen 
kuvan saamme todellisuudesta. Verkkomedian kohdalla voidaan 
keskustella siitä, onko vaikkapa median kautta saatava uutistieto 
luotettavaa ja painopisteeltään oikeata. Kanava- tai ikkunametafo-
rassa mediasisältöjä arvioidaan sen mukaan, miten hyvin ne kyke-
nevät kouluttamaan ihmisiä, informoimaan heitä ja muodostamaan 
hyvä ja monipuolinen kuva maailmasta. Fiktion puolella medialla 
nähdään rooli viihdyttämisen lisäksi hyvien mallien ja arvojen tar-
joajana (Alasuutari 1999). 

Tila-metaforassa media toimii joko markkinapaikkana tai kansa-
laisten keskustelufoorumina. Vaikka näkemykset ovat vastakkai-
set, niitä yhdistää se, että yleisö tai kuluttaja on kuningas. Molem-
mat metaforat perustuvat siihen, että ihmiset itse tekevät valinnat 
(Alasuutari 1999). Verkkomediaa koskevassa keskustelussa oli 
tila-metafora korostuneesti esillä aina viime vuosiin asti. Nyt on 
verkon avautumisen, blogien ja yhteisöllisen tekemisen lisäänty-
misen myötä palannut näkemys verkosta kanavana tai ikkunana, 
joka tarjoaa monipuolisen kuvan maailmasta. Erona aiempaan 
ikkuna-metaforaan on se, että nykyisin sisältöjen luojat eivät ole 
välttämättä journalistisen ammattiosaamisen ytimessä sijaitsevat 
mediatalot, vaan kuka tahansa, joka kokee olevansa tietyn asian 
tai alan asiantuntija. 

Kolmas mediaimagoryhmä muodostuu mielikuvista, joita ihmi-
sillä on medioista osana omaa elämäänsä. Medioiden ajatellaan vai-
kuttavan ihmisten elämään ja persoonallisuuksiin informoimalla, 
viihdyttämällä ja keskinäisten suhteiden faktorina. Medioiden voi-
daan esimerkiksi kuvitella vaikuttavan perheen sisäisiin voimasuh-
teisiin (Morley 1986). Tämän metaforan puitteissa keskustellaan 
esimerkiksi siitä, onko medioilla liian suuri vaikutusvalta ihmis-
ten elämässä. Kansalaisten mediakompetenssin tarvetta perustel-
laan usein juuri sillä, että kompetenssin kautta voidaan hallita me-
dioiden suurta vaikutusvaltaa.

Karvonen (1999, 85) määrittelee puolestaan kaksi erilaista jul-
kisuutta, joissa kukin media ilmenee yleisöihin päin. Toisaalta on 
uutislähteen maksama mainosjulkisuus ja toisaalta journalistien 
omista intresseistään käsin luoma uutisjulkisuus. Mainosjulki-
suudessa tiedotusväline on lähteeltä tulevan tekstin välittäjä. Uu-
tisjulkisuus puolestaan toteuttaa tiedotusvälineiden portinvartijan 
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roolia: journalistit valitsevat omien kriteereidensä mukaan julki-
suuteen pääsevät asiat ja toisaalta myös päättävät sen, mistä vaie-
taan. Verkkomedian kohdalla tähän parivaljakkoon voidaan liittää 
myös kolmas julkisuuden laji – palvelujulkisuus. Olennainen osa 
verkkomedian sisältöjä ovat erilaiset palvelut aina junien aikatau-
luista aina elokuvalippujen ostamismahdollisuuksiin ja erilaisiin 
teemoitettuihin keskustelupalstoihin. Perinteisesti mainosjulkisuus 
ja uutisjulkisuus ovat selkeästi erottuneet toisistaan. Medioiden 
kaupallistumiskehityksen myötä raja niiden välillä on hälventynyt. 
Palvelujulkisuuden roolin voimistumisen myötä on ero muuttunut 
entistä häilyvämmäksi. 

Tällä hetkellä mediakeskustelua hallitsevat metaforat eivät takaa 
sitä, että mediakeskustelua käydään niillä myös tulevaisuudessa. 
Alasuutari (1999) muistuttaa, että kulttuuriset imagot eivät ole ikui-
sia. Sosiaalisten muutosten myötä syntyy jatkuvasti uusia metafo-
ria ja imagoja, joiden avulla jäsennämme sosiaalista todellisuutta. 
Myös uusien medioiden ilmaantuminen saattaa vaikuttaa myös jo 
olemassa olevien medioiden metaforiin. Yleisenä trendinä on sel-
västi kuitenkin se, että ihmisillä on entistä enemmän viestintäkana-
via käytössään. He voivat monen eri kanavan kautta hankkia uuti-
sia, informaatiota tai viihdettä. Verkkomedia on 1990-luvun alussa 
tullut lenkki tähän ketjuun. Se on muuttanut muotoaan ja siihen 
liittyvät metaforat ovat vaihdelleet vuosien mittaan vaihdelleen 
sanomalehdestä television kautta tietokoneeseen. Verkkomedian 
jälkeen esille nousseita uusia kanavia ovat mm. erilaiset mobiili-
laitteet ja netin kautta välittyvät blogit. Alasuutari (1999) ennustaa, 
että tämän kehityksen myötä julkisen keskustelun painopiste siir-
tyy pois sisältöjen vääristymistä ja ’yleisö-kansalaisena’ -näkökul-
masta. Entistä useammin ihmiset nähdään medioiden käyttäjinä 
etusijassa kuluttajina, jotka valitsevat erilaisia tuotteita ja palveluja, 
joita mainostajat vielä usein sponsoroivat. Verkkomedian kohdalla 
tällainen painopisteen siirtymä on jo selvästi nähtävissä. Kun pu-
hutaan verkkomedian käyttäjistä, puheesta eivät nouse käsitteet 
”yleisö”, vaan ”kuluttaja” ja ”käyttäjä”. Tätä kehitystä vahvistaa ja 
nopeuttaa se, että verkkomediassa journalistiset sisällöt nivoutuvat 
tiukasti erilaisiin palvelusisältöihin. Yleisölle päin niitä markkinoi-
daan nimenomaan kokonaispaketteina, joissa journalististen sisäl-
töjen lisäksi on mukana myös muunlaisia sisältöjä. Keskusteluun 
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on tullut vahvasti myös näkökulma käyttäjistä aktiivisina ja merkit-
tävinä sisällöntuottajina. Näkyvä ilmentymä tästä ovat blogit, hen-
kilökohtaiset päiväkirjat. Toinen voimakkaasti viime vuosina esille 
tullut tematiikka liittyy yhteisöllisyyteen, yhdessä tekemiseen ja 
jakamiseen. Myös tämä tematiikka heijastuu voimakkaasti siihen, 
millä periaatteilla sisältöjä tehdään erityisesti internetiin. Ajattelu 
rikkoo perinteisen, mediassa vallitsevan käsityksen siitä, että on 
olemassa tietty taho, joka kykenee suodattamaan informaatiosta 
tietoa ja jolla sen perusteella on oikeus jakaa sitä kansalaisille. 
Avoimuuden myötä syntyy ajatus siitä, että jokainen voi olla mu-
kana luomassa uutta tietoa. Esimerkkejä uudesta avoimuudesta ja 
yhdessä tekemisestä on Wikipedia-tietosanakirja. Sen olemassaolo 
perustuu siihen, että kuka tahansa voi kirjoittaa näkemyksensä jos-
tain tietystä asiasta. Kuka tahansa voi täydentää tai korjata jonkun 
toisen kirjoittamaa näkemystä. Näin yhteisö luo ja kontrolloi syn-
tyvää tietoa. Wikipedian suosio niin sisältöjen lisääntymisen kuin 
sen käytön suhteen on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina. 
Lisäksi sisällön taso on vertailevien tutkimusten mukaan verratta-
vissa perinteisin tavoin – pienen asiantuntijaryhmän piirissä – koot-
tuihin tietosanakirjoihin.

4.1.1	 Verkkomedia	–	television	vai	sanomalehden	jatke?	
Vai	ihan	muuta?

Päällimmäinen ristiriita ja hämmennys verkkomedian ensimmäi-
sinä vuosina syntyi erityisesti julkisessa keskustelussa rinnakkain 
esiintyneistä näkemyksistä verkkomediasta joko television, sano-
malehden tai tietokoneen liitännäisenä. Eri tahot kävivät keskus-
telua omista lähtökohdistaan usein tiedostamatta sitä, että kunkin 
tahon näkemys verkkomedian erityisestä ominaislaadusta kum-
puaa kunkin omista taustakäsityksistä verkkomedian ”oikeasta” 
olemuksesta. Nykyisin keskustelussa erilaisten verkkomedioiden 
ilmiasujen ominaislaatu on hyväksytty – toiset ovat sanomalehden 
kaltaisia ja toiset ovat enemmän omaksuneet verkolle ominaisia, 
interaktiivisuuden luonteisia uusia ilmaisutapoja. Verkkomedian 
alkuvaiheissa pohdittiin paljon sitä, miten löydetään verkkome-
dialle ominaislaatuiset ilmiasut ja muodot. Nykyisin keskusteluun 
on tullut lisäulottuvuutena myös ajatukset siitä, että teknologian 
kehittyminen tekee mahdolliseksi sen, että ihmiset voivat lukea 
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päätteeltä aivan sanomalehden kaltaista käyttöliittymää. Tarjolla 
voisi olla nykyinen sanoma- tai aikakauslehti sähköisenä. Tietyllä 
tavalla tässä ajattelussa ympyrä on sulkeutunut ja ollaan palattu 
takaisin kohti perinteisen lehden formaattia ja metaforaa.

Käytetyillä metaforilla ja niiden taakse kätkeytyvillä imagoilla 
on suuri merkitys, sillä ne heijastuvat ihmisten verkkomedioihin 
kohdistuviin odotuksiin toimivuudesta, luonteesta, tarpeellisuu-
desta yms. Ristiriitainen ajattelu pätee myös keskustelussa verk-
komedian journalistisista sisällöistä. Myös tämä tarkastelu voidaan 
jakaa useampaan eri lähestymistapaan, joiden juuret löytyvät eri 
viestintävälineiden historian alkuvaiheista ja synnyn syistä. Eri-
tyisesti televisiojournalismi on lähtökohdiltaan aivan toisenlaista 
kuin sanomalehtijournalismi. Perinteiset sähköiset viestimet, puhu-
mattakaan uusista verkkomedioista, voivat nähdä journalismin ja 
journalistien roolin tietoyhteiskunnassa toisin kuin sanomalehdet. 
Verkkomedioiden näkökulma journalistisiin traditioihin voi poiketa 
radikaalistikin sanomalehtijournalismin konventioista (Heinonen 
1997, 54). Tässä tutkimuksessa käsitellään sekä sanomalehtijour-
nalismin että televisiojournalismin lähtökohtia, koska institutio-
nalisoituneiden tahojen julkaisemassa verkkomediassa näyttävät 
kehityksen myötä molempien traditioiden elementit joko yhdis-
tyvän tai kulkevan rinnakkain. Kun alkuvaiheessa mallia otettiin 
enemmän sanomalehdestä, nykyisin kenttä on monipuolistunut ja 
televisiolle ominainen journalistinen ote on vallannut alaa. Nykyi-
sin kehitys näyttää kulkevan vahvasti myös kasvavan interaktiivi-
suuden ja käyttäjien itse tuottamien sisältöjen suuntaan.

Lähden liikkeelle sanomalehtijournalismista, koska se edustaa 
journalismin pitkäikäisintä muotoa. Tärkein journalismin itselleen 
määrittelemistä tehtävistä on tiedon välittäminen. Myös toimitta-
jien näkemys omasta tehtävästään lähtee usein ajatuksesta tarjota 
yleisölle ”oikeaa ja olennaista tietoa”. (Sirkkunen 1996, 63). ”Oi-
kean ja olennaisen tiedon” määrittelyjä on olemassa runsaasti (ks. 
esim. Ahmavaara 1969; Hémanus & Tervonen 1980). Journalistit itse 
määrittelevät uutiskriteereiksi monia toimituksissa ääneen lausu-
mattomia asioita. Tällaisia ovat tärkeys (vaikutus monien ihmis-
ten elämään), ilmiön epätavallisuus, ajankohtaisuus tai läheisyys 
(lähellä olevat asiat kiinnostavat enemmän kuin kaukana olevat, 
uusi enemmän kuin vanha), konflikti (vastakkainasettelu kiinnos-
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taa enemmän kuin harmonia). Lisäksi entistä enemmän mukana on 
human interest-aspektit: julkkikset, juorut ja inhimilliset tragediat, 
vaikka ne eivät suoraan koskettaisikaan ihmisten elämää. 

Ihanteet ovat olleet sanomalehtijournalismissa kuitenkin vain 
lähtökohta, joka on joutunut ympäristönsä muokkaamaksi. Käytän-
nössä journalismi ei elä omaa itsenäistä elämäänsä, vaan se joutuu 
sopeutumaan moniin ympäristönsä asettamiin rajoituksiin. Kauko 
Pietilä (1980) on esittänyt, että 1800-luvun loppupuolella aatteelli-
sesti innoittunut poliittinen lehdistö alkoi muuttua liiketoiminnaksi. 
Linjaukset jakaantuivat toisaalta ”objektiivista” informaatiota tarjo-
avaan laatujournalismiin ja toisaalta kevyemmin kirjoitettuun po-
pulaarijournalismiin. Jälkimmäinen keskittyi alkuaikoinaan noin 
150 vuotta sitten rikosuutisiin, yhteiskunnan skandaalien paljasta-
miseen, nykypäivänä uutta on faktan ja fiktion sekoittuminen. Ylei-
senä linjana voidaan todeta, että populaarijournalismi on vallannut 
alaa viime vuosikymmeninä laatujournalismilta. Esimerkiksi Eng-
lannissa on viitteitä siitä, että pitkistä harmaista tekstimassoista 
koostuva laatujournalismi joutuu antamaan periksi kevyemmälle 
uutisoinnille (Karvonen 1999, 82). Kevyemmän uutisoinnin kasvu 
näkyy myös suomalaisessa lehdistössä, päivälehtien uutisointi on 
lähestynyt iltapäivälehtien tapaa raportoida asioista. Kehitys on yh-
teydessä lehtien kaupallistumisen lisääntymiseen. Nykyisin monet 
suomalaiset lehdet ovat pörssiyhtiöiden omistuksessa, joiden tär-
kein päämäärä on tuottaa voittoa osakkailleen. Tällöin tärkeäksi 
lehden tekemisen kriteeriksi nousee se, miten hyvin lehti myy. Kau-
pallistuminen ja sisältöjen keveneminen on lisännyt myös verkon 
puolella keskustelua siitä, millaisista sisällöistä ihmiset olisivat 
valmiita maksamaan. Talousuutiset ovat osoittautuneet ainoiksi 
journalistisiksi sisällöiksi, joilla sisällöntuottajat ovat onnistu-
neet saamaan merkittäviä tulovirtoja. Sen lisäsi seksi ja urheilu on 
koettu potentiaalisiksi kaupallisesti kannattaviksi sisältöalueiksi. 
Ehkä tulevaisuudessa myös luotettavuus ja laadukas informaatio 
kohoavat niin tärkeiksi kriteereiksi, että niiden mukaisesta sisäl-
löstä ollaan valmiita maksamaan.

Näkökulma verkkomediaan on toisenlainen, kun sitä tarkastel-
laan televisiojournalismin näkökulmasta. USA:ssa 1940 -luvun lo-
pulla alkunsa saanut televisiojournalismi on alusta asti ollut lähtö-
kohdiltaan varsin kaupallista ja tähdännyt mahdollisimman suurien 
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yleisöjen saavuttamiseen viihteellisin keinoin. Koko television kehi-
tyksen ajan on ollut luontevaa seurata katsojamäärien kehitystä ja 
ohjata ohjelmien sisältöjä sen mukaan, mikä on houkutellut enem-
män väkeä kuvaruudun eteen. Television puolella on nähty myös 
nopeammin yleisöjen pirstoutumiskehitys ja pyritty kohdistamaan 
ohjelmia tietyille ryhmille. Tämänsuuntaiseen kehitykseen on kan-
nustanut voimakkaasti mainostajien intressit. Sisällöntarjoajien 
näkökulmasta on mielekkäämpää kohdistaa yleisölle sellaista mai-
nontaa, josta se on kiinnostunut. Verkkomedian sisältöjen kehitys 
voidaan nähdä kulkeneen voimakkaammin televisiojournalismin 
kuin sanomalehtijournalismin periaatteiden mukaisesti. Tässä on 
mielenkiintoinen ristiriita siihen, että verkkomedioiden ulkoasu 
oli hyvin pitkään sanomalehden ulkoasun kaltainen. 

Verkkomedian journalismia voidaan tarkastella myös uusien, 
verkkomedialle ominaisten ja osittain ainutlaatuistenkin, mahdol-
lisuuksien näkökulmasta. Tällaisia verkon tuomia lisäarvoja ovat 
interaktiivisuus, tiedon syvyys, tietoarkistot, nopeus, kohdistettu 
mainonta sekä parempi suhde median ja yleisön välillä (Heinonen 
1997). Perinteistä joukkotiedotusta harjoittaneet tahot näkevät 
tällaiset ominaisuudet alisteisina perinteisille journalismikäytän-
nöille. Sen sijaan täysin joukkoviestintäkentän ulkopuolelta mu-
kaan tulleet toimijat lähtevät helpommin tarkastelemaan verkon 
journalismia joko teknologian tarjoamien mahdollisuuksien tai 
yleisöjen toiveiden näkökulmasta. 

Heinonen (1998) hahmotti noin 50 verkkojulkaisua analysoi-
malla, millaisia uusia mahdollisuuksia tietoverkko avaa julkaisu-
välineenä journalismille. Taulukossa 4.1 on tuotu esiin raportissa 
”Tyrkytystä ja räätälöintiä” esille nousseet verkkojulkaisemisen 
piirteet. Taulukkoon on koottu myös esimerkkejä eri piirteiden 
toteutustavoista.
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Taulukko 4.1
Verkkojulkaisemisen piirteitä ja niiden toteutustapoja (Heinonen 1998). 

	 	 				Toteutustapoja 
	

Sähköposti,	Palautelomakkeet,	Mielipidekyselyt

Yleisönosastot,	Rupatteluosastot,	Yhteisö-	
organisointi,	Lähteiden/yleisön	vuorovaikutus

Globaalisuus,	Paikallisuus;	Globaalisuus	ja		
paikallisuus;	Asenneyhteisöllisyys

Räätälöinti,	Älykkäät	agentit

Hyperteksti,	Arkistot;	Hakumahdollisuus

Laajat	jutut,	Jatkuva	päivitys;	Juttujen	elinkaari;	
Prosessiuutiset,	Pikauutiset

Ääni,	Liikkuva	teksti;	Video,	Multimedia

Pysyvät	palvelupaketit,	Reaaliaikaiset	palvelut,	
Vuorovaikutteiset	palvelut

Pelit,	Visailut,	Tietotestit

Synergia,	Symbioosi,	Transformaatio,	Kvasijulkaisut

Sponsoroidut	julkaisut,	Kilpailijat	uusilta	aloilta,	
Linkitykset	kaupallisiin	palveluihin,		
Ulkopuoliset	sisällöntuottajat

Rekisteröinti,	Cookie;	Kyselyt

Lukijakirjeet,	Uutisikkunat;	Ruudunsäästäjät

Verkkojulkaisun	piirteitä 
 

Vuoropuhelu

Horisontaaliviestintä	

Yleisön	muodostuminen		
uusin	tavoin

Varsinaisia sisällön piirteitä

Yksilöllinen	journalismi

Kontekstointi

Tilan	ja	ajan	avartuminen	

Multimediaesitys

Palvelusisällöt	

Toiminnallinen	viihde

Instituution/mediatason piirteitä

Välineiden	lähentyminen

Journalismin	sumentuminen	
	

Lukijayksilön	profilointi

Aktiivitarjonta

Tuoreemmat media-analyysit ovat entistä rohkeampia arvoissaan 
medioiden muutoksista. Bozckowskin (2004) mukaan online-me-
diaa muokkaa laajempi joukko toimijoita kuin tyypillisiä printti- 
tai broadcastmedioita. Tämän eron vuoksi uutiset verkkomediassa 
ovat journalistikeskeisten, useimmiten paikallisten, monologien 
asemesta entistä enemmän yleisökeskeisiä, osa monen keskeistä 
keskustelua sekä mikrolokaaleja (2004, 183). Burns puolestaan 
uskoo, että teollisen journalismin (industrialized journalim) käyn-
nissä oleva muutosprosessi on niin hurja, että perinteinen modus 
operandi ei tarjoa enää riittävää viitekehystä matkalla kohti jälki-

Yleisösuhteen järjestämisen piirteitä 
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teollista, digitaalista ja käyttäjävetoista aikaa. Hänelle perustavan-
laatuisia eteenpäin vieviä voimia journalismin muutoksessa ovat 
ajatus vapaasta pääsystä (open access) ja osallistumisesta (Burns 
2005). Burnsin mukaan tässä kehityskulussa internet ja siihen liit-
tyvät tekniikat ovat ennemmin esimerkkejä muutoksen mahdolli-
seksi tekevistä teknologioista kuin kehityksen suuntaa määrittä-
viä komponentteja. 

Verkkojournalismi on synnyttänyt uutta keskustelua myös jour-
nalismin etiikasta. Perinteisissä medioissa, erityisesti sanomaleh-
dessä, on totuuden tavoittelu yksi keskeinen, journalismin teke-
mistä ohjaava tekijä. Verkossa objektiivisen tiedon välittämisen 
arvo näyttää olevan siirtymässä syrjään, nopeus on usein sitä tär-
keämpi tekijä käyttäjien näkökulmasta (ks. 4.1.2). Verkossa on 
myös keskustelu totuuden suhteellisuudesta noussut pinnalle voi-
makkaana. Kimmokkeena tähän ovat erilaiset kansalaisten itse 
tuottamat ja ylläpitämät tietosanakirjat. Tunnetuin näistä on tie-
tosanakirja Wikipedia, jonka toimintaperiaate on yksinkertainen: 
käyttäjät voivat itse tuottaa tietoa eri hakusanojen alle, muokata 
toisten kirjoituksia ja kommentoida niitä. Wikipediassa julkaistu-
jen artikkeleiden määrä on noussut eksponentiaalisesti viimeisten 
neljän vuoden aikana. Lisäksi informaatio, jonka järjestelmä tuot-
taa, on täysin vertailukelpoinen perinteisten, ennalta määriteltyjen, 
asiantuntijoiden kirjoituksiin nähden. Lisäksi mahdollisuus nähdä 
kunkin asian kirjoitus- ja kommentointihistoria näyttää totuuden 
aivan uudessa valossa. Se muuttuu absoluuttisesta ja ennalta mää-
rätystä suhteelliseksi ja alati muuttuvaksi.

Nämä kovin erilaiset näkemykset siitä, millainen on verkkome-
dian journalistinen olemus, tuovat korostetusti esiin laadullisen 
ja määrällisen tutkimusotteen yhdistämisen. Kvantitatiivinen ana-
lyysi kertoo luetun määrän, mutta ei paljasta syvemmin käyttäjien 
ja välineen välistä suhdetta.

4.1.2	 Verkkomedian	uusia	mahdollisuuksia	–	vapaus	
ajasta,	luotettavuus	ja	interaktiivisuus

Verkkomediassa nähdään mahdollisuus uudenlaiseen ilmaisuun 
ja uudenlaisiin informaation välittämisen muotoihin. Kiinnostava 
kysymys verkkomedian kohdalla on se, onko verkko uusi media 
vai ainoastaan uudenlainen tekninen jakelukanava perinteisille me-
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dioille. Tässä tutkimuksessa on lähdetty liikkeelle siitä olettamuk-
sesta, että verkkomedia on oma itsenäinen mediansa, joka tosin 
ensimmäisinä vuosina kehittyi kiinteästi yhteydessä jo olemassa 
oleviin mediamuotoihin (ks. metaforakeskustelu luvussa 4.1.1).

Verkkomedian uutuutta voidaan lähestyä useasta eri näkökul-
masta. Sitä voidaan tarkastella verkon mukana tulleiden informaa-
tio- ja viestintäteknisten ominaisuuksien kautta. Tällaisia ovat hy-
perteksti, multimedia ja interaktiivisuus, joista viimeksi mainittu 
vaikuttaa voimakkaimmin yleisösuhteeseen. Uutuutta voidaan tar-
kastella myös uuden journalismin kautta (ks. luku 4.1.1). Verkko-
mediassa journalismi nivoutuu toisaalta tiiviisti yhteen teknisten 
ominaisuuksien kehityksen kanssa ja toisaalta se on saanut voi-
makkaasti kimmokkeita uusista, journalististen perinteiden ulko-
puolelta tulevista toimijoista. 

Verkkomedia synnyttää myös uudenlaista käyttäytymistä me-
dioiden parissa – niin verkkomedian kuin perinteisten medioiden 
(ks. luku 3.2. medioiden muutoksista historian valossa), koska me-
diat ovat varsin kiinteä osa ihmisten arkielämää. Mallia siihen, mi-
ten ihmisten suhde medioihin muuttuu ja millainen sen merkitys 
on arjen jäsentäjänä, voidaan lähestyä esimerkiksi kuluttajakäyt-
täytymisen kautta. Pantzar on jakanut kulutuksen itsetarkoituk-
selliseen, välinearvoiseen ja kyseenalaistavaan vaiheeseen (Pant-
zar 1996). Ensimmäisessä vaiheessa välineen hankkiminen on tär-
keintä. Esimerkiksi television katselun alkuvaiheessa pääasia eivät 
olleet niinkään ohjelmat vaan television hankkiminen omaan kotiin 
ja kollektiivinen katsomistapahtuma. Välinearvoisessa vaiheessa 
hyödykkeelle asetetaan tarkempia vaatimuksia ja se alkaa myös 
vaikuttaa arkisen elämään. Näin esimerkiksi televisiosta aletaan 
vaatia parempia ohjelmia ja samalla television katsominen alkaa 
jäsentää perheen ajankäyttöä. Viimeisessä vaiheessa suhde väli-
neeseen käy kyseenalaistavammaksi ja kriittisemmäksi. Vuonna 
1998 arvioitiin (Kuluttajatutkimukset 2/1998), että verkkomedian 
ja internetin käytön suhteen ollaan edelleen itsetarkoituksellisessa 
vaiheessa, mutta merkkejä on ilmassa jo siitä, että välinearvoinen 
käyttö on astumassa jo osittain kuvaan mukaan. Tutkimuksessa 
tarkastelen verkon arkipäiväistymistä käytön alkuvuosina.

Eräs merkittävimmistä verkon tuomista lupauksista journalisti-
sille sisällöille on ollut ajan rajoituksista vapautuminen. Uutiset 
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ovat muuttuneet jatkuvasti käynnissä olevaksi, avoimeksi proses-
siksi. Toimittaja lisää informaatiota sitä mukaa, kun tapahtuma ke-
hittyy tai siitä saadaan lisätietoa toimitukseen (Jankowski & van 
Selm 2000). Aloituspistettä voidaan pitää ”ensimmäisenä versiona” 
(Hall 2001: 55), ensimmäisenä perustietona asiasta, jota täydenne-
tään tulevien minuuttien, tuntien tai päivien aikana.

Käytännössä prosessinomainen etenemien on osoittautunut 
verkkomedian vahvuudeksi. Suurimmat käyttäjäluvut verkossa 
olevat uutismediat saavat uutisoidessaan yllättäviä tapahtumia, 
joista tietoa saadaan vähitellen. Tällaisista tapahtumista ovat esi-
merkkejä Myyrmannin pommiräjähdys Vantaalla vuonna 2002 ja 
Aasian tsunamikatastrofi vuonna 2005. Myyrmannin pommiräjäh-
dyksestä oli alkuvaiheessa tietoa vain siitä, että vantaalaisessa os-
toskeskuksessa oli räjähtänyt jotain. Tämän jälkeen alkoi tietoa 
tulla hitaasti ja verkkomedia kykeni jatkuvasti tarjoamaan lisää 
kokonaiskuvaan, kunnes kuva itse tehdyn pommin räjäyttäneestä 
nuorukaisesta ja tapahtuman laajuudesta täydentyi. Vastaavanlai-
sia esimerkkejä siitä, miten verkko on toiminut vahvana välineenä 
uutisoinnissa ovat mm. joulukuussa 2005 Thaimaassa tapahtunut 
tsunamikatastrofi tai kesällä 2006 tapahtunut Katrina-hurrikaanin 
isku Yhdysvaltojen etelärannikolle. Myös Iltalehti Onlinen/Iltalehti.
fi:n kävijäennätykset on saavutettu uutisoitaessa yllättäviä ja laaja-
alaisia tapahtumia mm. uutisoitaessa Englannin prinsessa Dianan 
kuolemasta, Lahden hiihdon MM-kisojen doping-skandaaleista tai 
11.9.2001 Yhdysvaltoihin kohdistuneista terrori-iskuista. 

Ajan murtaminen ei ole saavuttanut kiistatonta suosiota kaikkien 
keskuudessa. Jotkut kyseenalaistavat loputtomasta päivittämisestä 
saatavan hyödyn (Kansas & Gitlin 1999; Singer 2003:152), koska 
jatkuva päivittäminen vahvistaa audiovisuaalisen kulttuurin välit-
tömyyttä, joka aliarvioi analyysia ja kontekstia (Seib 2002) sekä 
faktojen tarkistamista, toteennäyttöä ja vahvistamista (Seib 2002; 
Hall 2001) keskeisinä journalistisina käytäntöinä. 

Ajan rajoituksista vapautuminen on käytännössä merkinnyt myös 
sitä, että perinteisistä journalistisista arvoista luotettavuus on jou-
tunut vastakkain nopeuden kanssa sisällön tekemistä ohjaavana 
arvona. Perinteisessä journalismissa tiedon oikeellisuutta pyritään 
vaalimaan esimerkiksi velvoitteella tarkistaa tieto vähintään kah-
desta luotettavasta lähteestä. Verkkomediassa on nähtävissä irtau-
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tumista tästä ajattelusta, mihin yksi syy on se, että virheellinen tai 
puutteellinen tieto on helposti korjattavissa helpommin kuin mis-
sään muussa perinteisessä mediassa. Olennaisempaa kuin saada 
tieto heti alusta lähtien oikein esille, on saada se esille nopeasti.	

Tätä ajattelua tukee myös yleisöjen tapa käyttää verkkomediaa. 
Ainoat tilanteet, joissa verkkomedia ohittaa muut perinteisemmät 
mediat joukkotiedotusvälineenä on silloin, kun tapahtuu jotain hy-
vin yllättävää tai tapahtuman luonteesta ei saada heti selvää. Tapa-
uksissa, kun kokonaiskuva tapahtumasta tai asiasta syntyy pala-
sista ja hiljalleen. Tyypillinen esimerkki tästä on em. Myyrmannin 
pommiräjähdys. Tällaisessa tipoittain täydentyvässä uutisoinnissa 
ja verkon vahvassa roolissa on mielenkiintoista luottamus, joka 
käyttäjillä on uutisointia kohtaan. Yllättävien ja laaja-alaisten uu-
tisten uutisointiin on tullut uutena piirteenä internetin ja verkko-
medioiden myötä uudet uutislähteet. Esimerkiksi Thaimaan tsuna-
mikatastrofin yhteydessä ensimmäiset tilanteesta todellista kuvaa 
– jota käyttäjät myös uskoivat – antaneet tiedot tulivat internetin 
ja siellä toimineiden yksityisten ihmisten kautta. Perinteiset jouk-
koviestimet välittivät alussa tietoja, jotka osoittautuivat päivien 
mittaan virheellisiksi tai puutteellisiksi. Vastaavanlaisia esimerk-
kejä on useita.

Verkossa oleviin journalistisiin tuotteisiin kohdistuvaa luotta-
mus oli selvitysten mukaan verkon alkuvaiheissa kohtuullinen 
Suomessa. Suomalaiset nuoret pitivät journalistista verkkomediaa 
varsin luotettavana. Suomen Gallupin helmikuussa 2001 tekemän 
tutkimuksen mukaan 59 prosenttia 15 –24 -vuotiaista nuorista piti 
verkkosanomalehtiä erittäin tai melko luotettavina. Tutkimuksen 
mukaan luottamus väheni tasaisesti vanhempia ikäryhmiä kohti 
mentäessä. Yli puolet 517 haastatellusta ei osannut ottaa kantaa 
verkkosanomalehtien luotettavuuteen. Erityisen vieraita verkko-
lehdet ja Internet ylipäätään olivat yli 50 vuotta täyttäneille. Heistä 
80 prosentilla ei ollut mielipidettä verkkosanomalehtien luotetta-
vuudesta ja vain 15 prosenttia heistä arvioi ne erittäin tai melko 
luotettaviksi. (Suomen Gallup 2001)

Luotettavuuskeskustelussa on sosiaalisen median myötä noussut 
esille myös luotettavan tiedon lähteen etsintä. Burns (2005) haas-
taa objektiivisen journalismin käsitteen muistuttaen objektiivisuu-
den mahdottomuudesta. Valtamediassa ”raha ja valta filtteröivät 
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julkaistavat uutiset, marginalisoivat eriävät näkemykset ja ja 
päästävät valtiovallan ja hallitsevat kiinnostustahot välittämään 
viestinsä kansalle.” � Burnsin (2005) tarjoamat sosiaalisen uutis-
tuotannon ja sosiaaliset julkaisemisen mallit tarjoavat mielenkiin-
toisen vaihtoehdon, jossa jaettu ”omistajuus” ja monien erilaisten 
(myös vastakkaisten) näkemysten synnyttämä vuoropuhelu syn-
nyttävät uusia entistä avoimempia uutistuotannon prosessin ide-
aaleja. Hän myös uskoo vakaasti siihen, että kansalaiset haluavat 
itse tehdä tulkintoja todellisuudesta yksittäisten journalistien tar-
joamien vaihtoehtojen asemesta. Itse uskon yhä perusteltujen tul-
kintojen tärkeyteen. Koska informaation määrä lisääntyy eikä ih-
misillä ole aikaa käydä lävitse eri vaihtoehtoja, laadukkaiden tul-
kintojen kysyntä kasvaa.

Mitä nämä journalismissa tapahtuneet muutokset merkitsevät 
käyttäjille? Uudenlaiset ja erilaiset journalistiset toimintatavat hei-
jastuvat käyttäjiin niin, että heillä pitäisi olla kykyä ja tietoa analy-
soida esimerkiksi verkkomedian luotettavuutta aivan toisella ta-
solla kuin aiemmin. Palaamme jälleen tarpeeseen kehittää ihmis-
ten mediakompetenssia.

Eniten yleisösuhteeseen vaikuttanut uusi, teknologiaan pohjau-
tuva, ominaisuus, jonka internet tarjoaa journalismille verkossa on 
interaktiivisuus. Internet murtaa perinteisen ajattelun siitä, että 
journalistit tietävät ja voivat päättää siitä, mitä ihmiset tarvitsevat 
(Deuze 1999, 358). Internet on media, joka pysäyttää joukkovies-
tinnän yksisuuntaisen paradigman. Se on joukkoviestin, mutta ei 
pelkästään sitä; ja varmasti internetin joukkoviestinnälliset käyt-
tötavat eivät ole ainoita (Morris &Ogan 1996). Käyttäjät voivat säh-
köpostin välityksellä luoda kahdenkeskistä tai monenkeskistä kes-
kinäisviestintää, web-foorumeja, chatteja ja viestintäpalveluja. He 
voivat julkaista informaatiota, mielipiteitä ja tietoa varsin helposti 
omilla www-sivuillaan tai weblogeissaan (Domingo 2006, 78). Jo-
kaisesta tulee sisällöntuottaja (Punie et al. 2001, 7). 

Interaktiivisuus tarjoaa käyttäjälle myös mahdollisuuden aset-
taa etusijalle sisältöjä, joita hän haluaa seurata. Tämä antaa käyt-
täjille paljon valtaa, koska he voivat muokata tuotetta ja käyttää 
sitä parhaalla mahdollisella tavalla – ja parhaaseen katsomaansa 

� Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass 
Media (London: Vintage, �994 [�988]), p.2)
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aikaan. Automaattinen uutisaiheiden valinta käyttäjän toiveiden 
perusteella on yleisimmin käytetty muoto tästä ilmiöstä. Jotkut 
tutkijat ovat esittäneet huolensa räätälöityjen sisältöjen johdosta: 
ilmiö saattaa uhata joukkoviestinnän roolia sosiaalisen yhteisyy-
den synnyttäjänä (Jankowski & van Selm 2000, 87). 

Burnsin (2005) mukaan perinteisen median suurin haaste on 
nimenomaan vuorovaikutteisuuden määrän kasvussa. Toiminta 
muuttuu yksisuuntaisesta viestinnästä verkostoajatteluksi. Tämä 
on hänen mukaansa erityisen haasteellista, koska uudenlaiset käyt-
täjät, joita hän kutsuu produsereiksi, ovat sekä hyvin yksilöllisiä 
(vaativat suoraa ja henkilökohtaista huomiota) että hyvin kovaää-
nisiä (tuovat voimakkaasti ja julkisesti esille, jos heitä ei palvella 
hyvin). Teollinen palvelu-asiakas -suhde ei enää toimi tässä kon-
tekstissa, vaan sen sijan pitäisi kehittää journalistien ja kansalaisten 
tasavertaiseen yhteistyöhän pohjautuvia malleja (Burns 2005). 

Interaktiivisuus lisää mahdollisuuksia vuorovaikutukseen toi-
mittajien ja käyttäjien välillä sähköisen palautteen muodossa. Pa-
lautteen antaminen on paljon helpompaa, kun sen voi tehdä säh-
köpostitse kirjeen asemesta. Toimittajien ja yleisön välinen suhde 
saattaa muuttua rikkaammaksi, kun ensimmäistä kertaa toimitta-
jat voivat systemaattisesti tietää, mitä heidän yleisönsä odottavat 
heiltä (Deuze 1999, 387; Seib 2002, 89).

Vaikka interaktiivisuuden käyttö ei ollut runsasta 1990-luvun lo-
pun verkkomediassa, sitä on jo tutkittu jonkin verran. Kenney et 
al. (2000) mittasivat interaktiivisuuden ulottuvuuksia 100 online-
uutissivustolla ympäri maailmaa (62% yhdysvaltalaisia). Keskimää-
räinen interaktiivisuuden taso oli alhainen eikä tarjonnut käyttä-
jille paljoakaan mahdollisuuksia vaikuttaa kulutukseensa. Quinn 
ja Trench (2002) päätyivät samankaltaisiin tuloksiin tehdessään 
vertailua 24 eurooppalaisesta uutissivustosta internetissä. Heidän 
tutkimuksensa mukaan pelkästään online-uutisia tarjoavat mediat 
tarjosivat hivenen enemmän interaktiivisia toimintoja kuin sellaiset 
verkkomediat, jotka toimivat kytköksissä perinteiseen mediaan.

Hyperteksti on internetille ominainen sisällön rakenne, jossa eri-
laiset tekstit2 liittyvät toisiinsa joko semanttisin tai rakenteellisin 
kytköksin. Olennaista sille on ei-lineaarinen kerronta, joka on hyvin 

2 Hyperteksti tekee mahdolliseksi liittää toisiinsa minkälaista informaatiota tahansa: kirjoitettua, 
ääntä, videota, still-kuvaa sekä kuvia. Teksti-termiä käytetään tässä yhteydessä tarkoittamassa mitä 
tahansa kommunikaation muotoa, oli se missä formaatissa tahansa (Landow �992).



82

leimaa-antavaa internetille ja siellä oleville teksteille. Käytännössä 
on todettu, että nimenomaan internetin tarjoama ei-lineaarinen ker-
rontatapa aiheuttaa hankaluuksia ihmisten opetellessa internetin 
käyttöä, koska perinteiset mediat ovat totuttaneet heidät lineaari-
seen kerrontaan. Tällaisia käytännön kokemuksia on esimerkiksi 
tamperelaisessa internet-bussissa Netti-Nyssessä, joka kouluttaa 
kansalaisia internetin käytössä (Harju 2006, 22). 

Internetiä kutsutaan usein hypertekstien hypertekstiksi, koska 
siinä on niin laaja määrä toisiinsa liittyviä tekstejä. Uutisten koh-
dalla hyperteksti voidaan nähdä mahdollisuutena rakentaa asioihin 
ja tapahtumiin monia näkökulmia. Näin kyetään luomaan rakenne, 
joka sopii paremmin kompleksisten sosiaalisten todellisuuksien 
esittämiseen kuin tuottavuusvetoinen sisäänpäin kääntynyt pyra-
midi (Fredin 1997). Pavlik (2001, 17) uskoo, että uutiset eivät ole 
enää analogisen median teknisten rajoitteiden vankeja. Hänen 
mielestään ainoa todelliset rajoitukset internetille journalistisena 
välineenä ovat kaistanleveys (tiedonsiirtokapasiteetti), yhteys 
(verkkoon) sekä sisällön luotettavuus (emt. 2001, 4). Hyperteksti 
tarjoaa myös mahdollisuuden murtaa tilan asettamat rajoitukset, 
koska esimerkiksi uutisoinnissa voidaan itse juttuun linkittää taus-
toittavaa tietoa, kuvamateriaalia yms. Hyperteksti on tehnyt inter-
netistä valtavan tiedon verkoston sekä journalisteille että yleisölle 
(Fredin & David 1998; Pavlik 2001, 16). Tämä parantaa uutisten 
kontekstointia sekä läpinäkyvyyttä, lähteiden ja niiden omien ar-
gumenttien näkyvyyttä sekä käyttäjän mahdollisuutta hankkia niin 
paljon yksityiskohtaista tietoa haluamastaan asiasta kuin mahdol-
lista (Domingo 2006, 74).

Hypertekstin tarjoamia mahdollisuuksia ei ole otettu läheskään 
täysimittaisesti käyttöön. Kenney et al. (2000) havaitsivat tutki-
muksessaan, että 52 % verkkosivuista tarjosi jonkinlaisen linkin 
uutissisältöihin. Van der Wurff ja Lauf (2005) havaitsivat, että vain 
harvalla heidän tutkimastaan 60 eurooppalaisesta verkkolehdestä 
oli linkkejä ulkopuolisiin lähteisiin.

Multimedialla on myös mahdollisuudet tehdä täysin uusia ava-
uksia journalismille internetissä. Se saattaa johtaa eri medioiden 
( televisio, radio, sanomalehdet, web, kannettavat päätelaitteet) 
toimitusten yhteen liittämiseen tai ainakin yhteiseen koordinoin-
tiin, joilla tuotetaan monialustaisia uutisia (Quinn 2005, 29). Käy-
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tännössä multimediaa on hyvin vähän tarjolla sanomalehtisidon-
naisissa verkkomedioissa (Massey&Levy 1999; Dibean & Garrison 
2001; van der Wurff &Lauf 2005) verrattuna broadcastereiden si-
vustoihin (Jankowski & van Selm 2000). Sama ilmiö on nähtävissä 
myös suomalaisten verkkomedioiden joukossa.

	 4.2	 Journalismi	verkossa	–	verkkomedian	historiaa

Verkon olemuksen ja kehitykseen vaikuttavien tekijöiden tutkimi-
sen jälkeen on aika siirtyä hahmottelemaan sitä, miten verkkome-
dia on muotoutunut sellaiseksi kuin se on 15 vuodessa ja toisaalta 
sitä, millaisia sen käyttäjät olivat ilmiön alkuvaiheessa. Yleisöjen ja 
verkossa olevien journalististen tuotteiden suhdetta on helpompi 
ymmärtää, jos ensin ymmärtää internet-verkon taustaa, verkossa 
olevan journalismin taustaa, syntyhistoriaa ja ominaisluonnetta. 
Lähden tämän vuoksi tutkimusmatkalle verkkomediaan perehty-
mällä ensin verkon syntyhistoriaan ja sitten käymällä läpi journa-
lististen verkkotuotteiden vaiheita olemassaolonsa ensimmäisellä 
vuosikymmenellä. Tämän jälkeen tarkastelen tutkimustiedon va-
lossa sitä, mitä tiedetään verkkomedian yleisöistä ja niissä tapah-
tuneista muutoksista. Tässäkin analyysissa painopiste on verkko-
median kymmenen ensimmäisen vuoden tarkastelussa. Myöhem-
mät vaiheet ovat kyllä mukana tutkimuksessa, mutta niitä tarkas-
tellaan varsin pinnallisesti. Syy tähän on se, että koko tutkimuksen 
kohteena on verkkomedian käytön tutkiminen ilmiön kehityksen 
alkuvaiheissa. 

Internet loi edellytykset verkkomedian synnylle ja olemassa-
ololle. Verkkomedian historia on varsin lyhyt, jos sitä verrataan 
internetin historiaan kokonaisuudessaan. On hyvä muistaa, että 
verkkomedian taustalla on internetin vuosikymmenien mittainen 
kehityskaari, joka on vaikuttanut myös siihen, millaiseksi verk-
komedia on muotoutunut. Tänä päivänä internetissä on miljoonia 
erilaisia käyttäjiä ja käyttötapoja sekä laaja kirjo kommunikaatio-
käytäntöjä virtuaalisista yhteisöistä ja keskusteluryhmistä aina 
yritysjohtamiseen, e-kauppaan tai joukkoviestintään. Internet on 
perustavanlaatuisesti heterogeeninen (Flichy 2002, 147). Nykyisin 
tuntemamme internet on tulos monien eri toimijoiden yhteistyöstä 
ja konflikteista (Abbate 1999). 
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Verkko joukkoviestimenä eroaa historialliselta kehityskaareltaan 
muista joukkotiedotusvälineistä siinä mielessä, että journalistinen 
laajoille massoille suunnattu julkaiseminen on tullut mukaan var-
sin myöhäisessä vaiheessa. Esimerkiksi televisio, radio tai eloku-
vat toimivat alusta alkaen massoille suunnattuna joukkoviestiminä. 
Internet-tietoverkot luotiin johonkin muuhun toimintaan kuin kau-
palliseen journalistiseen julkaisemiseen. Voidaankin väittää, että 
journalistiset julkaisut eivät ole alunperin olleet verkolle ominaista 
viestintää (Heinonen 1998, 4). Nämä erilaiset juuret ovat vaikutta-
neet siihen, millaiseksi viestimeksi verkko on muodostunut myös 
journalistisena tuotteena ja siihen, millaiseksi sen ja yleisöjen vä-
linen suhde on muodostunut. Oman ulottuvuutensa verkkomedian 
kehitykseen antaa erilaiset kehityskulut toisaalta institutionaalisten 
medioiden kehittämien verkkomedioiden ja toisaalta perinteisen 
journalismikentän laidoilta tai ulkopuolelta tulleiden toimijoiden 
kehittämien verkkomedioiden toteutuksissa. 

Internet-tietoverkon juuret ulottuvat jo 1960-luvulle. Ensin verk-
koviestintää kehitti ja hyödynsi armeija ja sitten tiedeyhteisö. Kum-
pikin käytti sitä omiin, lähinnä keskinäisviestinnällisiin tarpeisiinsa. 
Eikä kummankaan ryhmän sisäisessä viestinnässä ollut kyse yleis-
julkisuudesta, huomioarvosta, visuaalisuudesta tai muista jour-
nalismiin tavanomaisesti liittyvistä piirteistä (Heinonen 1998, 4). 
1960-luvun alussa USA:n puolustusministeriö oli keskeinen toimija 
internetin kehityksen alkuvaiheissa (Winston 1998, 327), vaikka 
siinä vaiheessa sitä ei tunnettu vielä nykyisellä nimellään. Puolus-
tusministeriön ARPA (The Advanced Research Projects Agency) 
rahoitti ensimmäisen toiminnallisen ja vakaan tietokoneverkon, 
joka yhdisti monia olemassa olevia tai suunnitteilla olevia teknisiä 
ratkaisuja samaan aikaan, kun tiedeyhteisö ei ollut tehnyt paljoa-
kaan, pääasiassa teknologian kehittämisen korkeiden kustannusten 
vuoksi (Rosenzweig 1998, 1535). Internetin ensimmäinen versio oli 
ARPAnet, joka yhdisti vuonna 1969 neljä supertietokonetta USA:
n yliopistoissa. Sen tarkoituksena oli olla halpa ja luotettava tapa 
välittää sensitiivistä informaatiota. Vuonna 1983 armeija erotti AR-
PAnetin yliopistoverkosta ja nimesi oman sotilaallisen verkkonsa 
Milnetiksi. Tästä eteenpäin internet ei ollut enää sotilaallinen, vaan 
tieteellinen projekti, joka säilyi jo vakiintuneiksi muodostuneiden 
käyttötapojensa vuoksi. 
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Internetin kehityksen alkuvaiheissa keskeisiä arvoja olivat jous-
tavuus ja teknisen järjestelmän monitoimisuus, jotka takaisivat 
sen toiminnan ja luotettavuuden myös sotaolosuhteissa. Nämä 
päämäärät olivat USA:n puolustusministeriölle tärkeämpiä ar-
voja kuin esimerkiksi halpa hinta, yksinkertaisuus tai kaupalli-
set mahdollisuudet. (Domingo 2006, 48). Internetin alkuvaiheissa 
törmäsivät mielenkiintoisella tavalla sotilaallisen maailman sulje-
tun järjestelmän ajattelu ja tiedeyhteisön avoimeen tiedonjakoon 
perustuva toimintamalli. Jo tässä vaiheessa näkyi käyttäjien voi-
makas vaikutus teknologiaan: internetin alkuvaiheessa syntyi tie-
deyhteisön paineesta teknologiat, jotka ovat vielä nykyään inter-
netin suosituimpia, sähköposti ja tiedostonsiirtoprotokolla (FTP) 
(Domingo 2006, 48).

1980-luvulla internet levittäytyi maailmanlaajuiseksi yhdistäes-
sään yliopistojen tietokonekeskuksia eri puolilla maailmaa. Vähi-
tellen sen hallinnointi siirtyi julkiselta sektorilta yksityiselle. Tie-
tojenkäsittelytutkijoiden synnyttämä virtuaalinen yhteisö 1980 -lu-
vulla kukoistaneiden verkostojen ympärillä oli se kriittinen massa, 
joka tarvittiin 1990-luvun kasvun alustaksi. He kehittivät uusia 
välineitä, uutisryhmät, chat-keskustelut, jotka veivät verkon ke-
hitystä kohti henkilökohtaista viestintää (Abbate 1999, 200–204; 
Rosenzweig 1998, 1543).

Internet lähti leviämään voimakkaasti yliopistojen ulkopuolelle 
Word Wide Webin (1989) ja graafisten internetselainten (1993) kek-
simisen myötä. 1980 -luvun lopulla, jolloin käyttöjärjestelmät olivat 
jo graafisia ja intuitiivisia, internet perustui yhä tekstikomentoihin. 
Abbaten mielestä www ei ollut yksilöiden inspiraation tuote, vaan 
vastaus kasvavaan tarpeeseen. Se tarvitsi oikeanlaisen ympäristön: 
yhä avoimemman pääsyn internetiin sekä käyttäjille tarvittavan 
teknologian web-selaimen käyttöön (henkilökohtainen tietokone)�. 
WWW auttoi lujittamaan internetin hajautetun mallin filosofiaa, 
koska se synnytti systeemin, joka salli avoimen, horisontaalisen 
ja demokraattisen informaation vaihdon (Abbate 1999).

Internet-pohjaista verkkomediaa edelsi joukko muita teknologi-
sia innovaatioita, jotka tasoittivat tietä kohti tänä päivänä tunte-

� Henkilökohtaiset tietokoneet tulivat �970-luvun alussa ja niiden leviävä sosiaalinen käyttö muodosti 
pohjan kaupallisen internetin käyttäjille. Toisin kuin videotexin kaltaiset teknologiat, jotka pääasiassa 
perustuivat erillisiin päätelaitteisiin ja yleensä kärsivät kriittisen massan puutteen ongelmista menes-
tyäkseen (Rosenzweig �998; Schneider 2000).
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maamme verkkomediaa. 1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä 
sanomalehtikustantaminen oli kannattavaa toimintaa, mutta in-
dikaattorit eivät olleet suotuisat: lukijamäärät laskivat tasaisesti, 
erityisesti nuoria lukijoita houkuttivat audiovisuaaliset tuotteet, 
kuluttajakäyttäytymisen segmentoituminen, televisio söi osuutta 
mainoskakusta (Heinonen 1999, 42; Boczkowski 2004). Ei ihme, 
että tässä sosio-ekonomisessa kontekstissa amerikkalaiset päivä-
lehdet alkoivat 1970-luvulla tehdä kokeita henkilökohtaisilla tieto-
koneilla, televisiolla, faksilla tai tavanomaisella puhelimella tarjo-
takseen informaatiota suurelle yleisölle (Boczkowski 2004)

Sanomalehtituotannon digitalisoituminen kiihdytti kokeita digi-
taalisen tuotannon jakelussa, sillä se tarjosi mahdollisuuden tal-
lettaa painetussakin muodossa jaettu tieto digitaaliseen muotoon 
tietokantoihin. 1970-luvulla vallinnut teknologiadeterministinen 
diskurssi vei lehtitaloissa eteenpäin ajattelua digitaalisen jakelun 
välttämättömyydestä. Kuitenkin ensimmäisten kuluttajilla tehtyjen 
testien jälkeen, ajatukset muuttuivat nopeasti. Videotex-kokeilut 
lopetettiin monessa maassa muutama vuosi niiden aloittamisen 
jälkeen, koska asetettuja tulostavoitteita ei saavutettu. Selityksinä 
kuluttajien haluttomuudelle ottaa uutta teknologiaa käyttöön oli 
päätelaitteiden korkeat hinnat ja käyttökustannukset, alkuperäisen 
uutissisällön puute (sanomalehdet ainoastaan siirsivät sanomaleh-
den sisällön videotex-muotoon) ja tietoliikenneyhteyksien hitaus 
(puhelimen välityksellä) (Carlson 2003, 41–42). 

Ranskalainen versio videotex-järjestelmästä, Minitel, on kiin-
nostava poikkeus. Se on saavutti laajan suosion käyttäjien kes-
kuudessa. Menestyksen takana oli kuitenkin vahvasti se, että sen 
toiminta oli pitkälle valtion tukemaa. Esimerkiksi päätelaitteet 
annettiin ilmaiseksi kuluttajille. Myös Minitelin tapauksessa en-
simmäisinä sisältöinä tarjotut uutiset eivät saavuttaneet suosiota. 
Kun uudet, viihteeseen ja viestipalveluihin keskittyneet, sisällön- 
ja palveluntuottajat tulivat mukaan järjestelmään ja käyttäjät näyt-
tivät kiinnostuvan enemmän henkilökohtaisesta viestinnästä kuin 
uutisten selaamisesta, sanomalehtipohjaiset videotex-hankkeet 
lähtivät kehittymään tähän suuntaan 1970-luvun jälkipuoliskolla. 
Lukuun ottamatta hyvin erikoistuneita ammatti-yleisöjä, jatku-
valle uutisvirralle ei ollut sosiaalista tilausta. Sähköiset sanoma-
lehdet eivät vielä tässä vaiheessa osanneet käyttää hyväkseen vä-
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lineen interaktiivisuutta (Carlson 2003, 42), vaan palvelu nähtiin 
yksisuuntaisena, mainosten ylläpitämänä, uutisten jakelukana-
vana. Pettymysten4 myötä, monissa kokeiluissa päädyttiin siihen, 
että digitaalinen jakelu ei ollut uhka painetulle sanomalehdelle ja 
tämän myötä menettivät kiinnostuksensa kehittää sitä edelleen 
(Boczkowski 2004b, 28).

1970-luvulla kehitettiin myös teletext- (jossa käytettiin televi-
sion broadcast-signaalia) ja audiotex- (puhelimen kautta toimiva 
automaattinen äänijärjestelmä) järjestelmät. Ennen internetiä digi-
taalisen informaation parhaasta jakelukanavasta oli vallalla suuri 
epätietoisuus. CD-rom -levyistä tuli elinkelpoinen, mutta ei kilpai-
leva vaihtoehto digitaaliselle tiedonsiirrolle 80-luvulla ja litteitä 
näyttöjä painetun paperin korvikkeena kokeiltiin (Fidler 1997, 
239–242). Kaikilla kokeiluilla oli kuitenkin samoja yhteisiä piirteitä: 
sanomalehdet yleisesti ”kopioivat olemassa olevaa informaatiota 
ja toimintamalleja sen sijaan, että ne olisivat luoneet jotain uutta 
uuteen digitaalisen informaation levityskanavaan (Boczkowski 
2004). Käyttäjien palautetta ei pidetty palveluissa tärkeänä omi-
naisuutena (Domingo 2006, 44).

Ensimmäiset kaupalliset pc-pohjaiset online-palvelut kehittyivät 
voimakkaasti USA:ssa 1970- ja 80-lukujen taitteessa. Internetin kal-
taiset kaupalliset verkot tarjosivat sanomalehdille joustavamman 
tavan uutissisältöjen levittämiseen kuin videotex. CompuServe, 
Prodigy ja AOL tarjosivat esimakua siitä, mitä Word Wide Web tu-
lisi tarjoamaan muutaman vuoden kuluttua.

Vaikka suurin osa kokeiluista oli kaupallisia floppeja, ne herkisti-
vät mediayrityksiä digitaalisen jakelutekniikan kehitykselle ja teki-
vät mahdolliseksi aloittaa kokeilut internetillä (Boczkowski 2004). 
Internetin kaupallisen menestyksen ensi vaiheessa (1992–1995) re-
toriikka oli uuden median vallankumouksellisuutta ja kävijämää-
rien voimakas kasvu synnytti ajatuksen siitä, että kehityksessä on 
oltava voimakkaammin mukana kuin aiemmissa teknologioissa. 
World wide webin käyttäjäystävällisyys ja avoimuus tekivät siitä 
nopeasti de facto standardin sanomalehtien digitaaliselle jakelulle 
(Carlson 2003, 48). Sähköinen media seurasi trendiä epäilevämmin, 
mutta 1996 suurin osa mediayrityksistä oli jollain tavoin läsnä we-

4 Fidler (�997, �5�-�59) tarjoaa kokonaisanalyysin syistä, jotka johtivat yhden USA:n merkittävimmän 
videotex-järjestelmän (ViewTron) epäonnistumiseen.
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bissä. Vaikka aiemmat kokeilut olivat avanneet tietä internetille, 
kuitenkaan opetukset kuluttajien tarpeista ja sisällöistä olivat kai-
kuneet kuuroille korville. Huolimatta kymmenen vuotta aiemmin 
saaduista kokemuksista siitä, miten sisällön reproduktio ei houkut-
tanut käyttäjiä, ensimmäisinä vuosina sanomalehtien web-palvelut 
toteutettiin samalla periaatteella (Boczkowski 2002, 274).

Journalististen tuotteiden ilmestymisajankohdasta verkkoon ol-
laan varsin yksimielisiä. Ensimmäiset verkon journalistiset tuotteet 
syntyivät 1980- ja 90-lukujen taitteessa USA:ssa. Voimakas sysäys 
tällä kehitykselle oli internet-verkossa käyttöön otettu hyperteksti 
ja siihen perustuva World Wide Web. Hypertekstissä tekstin sol-
mukohdat linkittyvät toisiin relevantteihin kohtiin ja näin kerronta 
on epälineaarista ja hyppivää paikasta toiseen, toisin kuin perintei-
sissä medioissa toteutettu lineaarinen kerronta. World Wide Web 
(www) puolestaan teki mahdolliseksi hypertekstin käytön ja siihen 
liittyviä toimintoja. Alkuvaiheessa tämäkin oli hyvin kömpelö rat-
kaisu ja verkon journalistiset tuotteet kiihdyttivät kasvuaan vasta 
uusien selainohjelmien kehittämisen myötä. Kun verkossa olevia 
dokumentteja voidaan selata (katsoa, lukea ja nykyisin myös kuun-
nella) hiiren avulla toimivilla ohjelmilla, kun dokumenttien tekijät 
voivat suunnitella ainakin kohtuullisen visuaalisia verkkojulkaisuja 
ja kun tämä graafinen www on myös helpommin navigoitavissa 
kuin aiempi merkkipohjainen www, alkoi verkkoon ilmaantua 
myös julkaisuja viestinnän eri muotojen rinnalle. (Feldman 1997). 
Kun teknologia oli edennyt näin pitkälle, verkossa alkoi olla jo yli-
tarjontaa journalistisista tuotteista. 

Journalististen instituutioiden, erityisesti uutisvälineiden, intoa 
lähteä kokeilemaan verkkoviestintää journalistisena julkaisuväli-
neenä on kuvattu jopa kultaryntäykseksi, jossa lähdettiin paalut-
tamaan valtauksia, vaikka hankkeiden elinkelpoisuus oli kaikkea 
muuta kuin itsestään selvää (Dahlgren 1996, 60). Suomalaiset sa-
nomalehdet kokivat, että niiden on hankittava kokemusta verkko-
julkaisemisesta, vaikka toiminnan liiketaloudellinen kannattavuus 
oli hyvin epävarma (Heinonen 1997). Sanomalehdet ovat olleetkin 
niin Suomessa kuin USA:ssakin eturivissä verkkojournalismin luo-
jina. Ennen vuotta 1995 vain kourallinen sanomalehtiä olivat jul-
kaisseet webissä, kun vuoden loppuun mennessä 175 sanomalehteä 
oli rakentanut omat www-sivunsa (”Number of papers with online 
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edition tripled,” Editor &Publisher, February 24, 1996, 39). Tästä 
eteenpäin kehitys jatkui nopeana. Vuonna 1996 USA:ssa tehdyn 
kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa sanomalehdistä ilmoitti julkai-
sevansa myös verkkolehteä. Verkossa oli jo tuolloin huomattava 
määrä myös pieniä lehtiä, sillä jokainen alle 20 000 kappaleen le-
vikin sanomalehti ilmoitti olevansa verkossa. Jacksonin ja Paulin 
(1998) kokoamalla listalla oli 702 yhdysvaltalaista päivälehteä, joilla 
oli web-toimintoja. Kaksi vuotta myöhemmin ainoastaan kahdella 
USA:n sadasta suurimmasta sanomalehdestä ei ollut webissä toi-
mivia online-toimituksia (Dotinga 1999). 

Myös sanomalehtien web-sivujen käyttö laajeni voimakkaasti 1990-
luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Internet-liikennöintiä seuraava Me-
dia Metrix -yritys raportoi joulukuussa 1998 USAToday.com-sivustolla 
2,5 miljoonaa vierasta (Outing 1999).5 New York Timesin webbitoi-
mittaja Bernard Gwertzman arvioi, että verkkolehtien käyttö kasvoi 
noin 50 prosenttia puolivuosittain (Outing 1999).

1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla mediayritykset tekivät mer-
kittäviä investointeja www-sivustojen kehittämiseen, jopa erillisiä 
yrityksiä perustettiin hoitamaan verkkoliiketoimintaa (Scott 2005,  
92–96). Alussa websivustot toistivat perinteisen median bisneslo-
giikkaa: ne myivät yleisöjä mainostajille. Vapaasta sisällöstä tuli 
vallitseva periaate verkkomedioiden julkaisussa ja mediatalot eivät 
olleet halukkaita laskemaan online-uutisten todellisia kustannuksia 
(Hall 2001, 160–161). Mainostulot eivät osoittautuneet kuitenkaan 
toivotunlaiseksi tulonlähteeksi. Lisäksi ilmeni, että korkeatasoisen 
journalismin tuottaminen verkkoon on lähes yhtä kallista kuin pe-
rinteisempiin medioihin. Ainoa ero oli siinä, että verkossa kukaan 
ei ole halukas maksamaan sisällöstä (Scott 2005, 96).

Vuonna 2001 tapahtui verkkomediakuplan puhkeaminen ja verk-
komediaan kohdistuneet suuret odotukset murenivat. Vuonna 2001 
tilanne oli suurimmalla osalla verkkomedioista epävakaa: ilmaista 
sisältöä käytettiin runsaasti, mutta koska mainostuloilla ei kyetty 
kattamaan toimintaa, suurin osa verkkomedioista tukeutui emo-
yhtiön perinteisten medioiden tuomiin rahavirtoihin. Mediateolli-
suus kokeili tilausmalleja ja artikkelikohtaisia maksujärjestelmiä 
siinä toivossa, että käyttäjät muuttaisivat yleistä, ilmaista sisältöä, 
suosivaa asennettaan (Scott 2005, 96–98).

5 Painetun USA Todayn arkipäivän levikki samana ajanjaksona oli �,6 miljoonaa lukijaa.
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Perinteisessä sanomalehdessä tapahtunutta kehityskaarta ver-
kossa voidaan kuvata määritelmillä reaktiivinen, puolustava ja 
käytännöllinen (Boczkowski 2004, 173). Sanomalehdet yleensä 
seurasivat sellaisia toimijoita, jotka kehittivät asioita potentiaali-
sesti relevanttien teknisten ja sosiaalisten kehityskulkujen suun-
taan. Tällaisella innovaatiokulttuurilla oli Boczkowskin (2004) mu-
kaan ristiriitaisia seurauksia. Toisaalta sanomalehdistöstä nousseet 
verkkomediat ovat kehittyneet hitaammin ja konservatiivisemmin 
kuin sellaiset organisaatiot, joilla on löyhemmät siteet perinteiseen 
mediaan. Tämä tulee hyvin esille vertailtaessa johtavia verkkome-
dioita kuten Times on the Web, washingtonpost.com ja Chigago.
Tribune.com verkossa syntyneisiin sivustoihin kuten CNET, Feed, 
Monster.com ja Geocities, jotka ovat vallanneet perinteisiltä verk-
kolehdiltä markkinoita mm. uutisissa, artikkeleissa, luokitelluissa 
ilmoituksissa sekä käyttäjäkeskeisissä sisällöissä. Toisaalta vuo-
sikymmenien aikana tapahtuneen kehityksen myötä sanomalehti-
talojen tarjoamissa verkkomedioissa on tapahtunut huomattavia 
muutoksia (Boczkowski 2004, 174). 

Verkkomedian kehitykseen erityisesti institutionalisoituneissa 
medioissa on vaikuttanut hillitsevästi painetun sanomalehden ja 
verkkomedian kohtalonyhteys – mikä on selvästi löystymässä. 
Kannibalismia pelkäävät uskovat, että jokainen verkkomedian 
lisäkäyttäjä vähentää paperisen esikuvan lukemista. Esimerkiksi 
Andersen Consulting teki vuoden 1998 lopulla tutkimuksen Ilta-
lehti Onlinesta. Siinä selvitettiin muun muassa verkkomedian vai-
kutusta iltapäivälehtien ostamiseen. Analyysi tuki jossain määrin 
kannibalismipelkoja, sillä analyysissa sanottiin näin:

 ”On tunne, että nuorten kohdalla Iltalehti Online ei juurikaan 
syö paperiversion lukemista, enemmänkin se syö IltaSano-
mien lukemista. Vanhempien kohdalla lehti ostetaan, kun net-
tiversiota ei pysty syystä tai toisesta lukemaan, koska tällöin 
kiinnostaa paljon muukin kuin vain lööpissä esitetty tiiseriuu-
tinen. Kuitenkin usein lehti jää nyt ostamatta normaalitilan-
teessa.” (Andersen Consulting 1998)

Negatiivisen vastakkainasettelun ohella on koko ajan valtaamassa 
mielipide, että printti ja verkkomedia tukevat toisiaan. Esimerkiksi 
USA:ssa, verkkomedian pioneerimaassa, ollaan huomattavasti 
edellä alan kehityksessä ja siellä kannibalismisyytösten rinnalla 
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voimistui varsin nopeasti näkemys erityisesti painetun lehden ja 
verkon toisiaan täydentävästä vaikutuksesta. Jo helmikuussa 1999 
Interactive Newspapers ´99 -konferenssissa Yhdysvalloissa esitet-
tiin useaan otteeseen näkemys, että näiden kahden välille on luo-
tava synergiaa.

Yksi näkökulma verkkojournalismiin on yhdysvaltalaisesta jour-
nalismikeskustelusta alkunsa saanut kansalaisjournalismi (public 
journalism), joka perustuu lehtien pyrkimykseen rohkaista paikal-
lisesta demokraattisesta päätöksenteosta syrjäytyneitä kansalaisia 
ja kansalaisryhmiä ottamaan osaa poliittiseen prosessiin. Kansa-
laisjournalismi kumpuaa yhteisön ja yhteisöllisyyden korostami-
sesta, piirteestä, joka on erityisen leimallinen yhdysvaltalaisessa 
poliittisessa filosofiassa (esim. Rosen 1991; Heikkilä & Kunelius 
1995). Tässä journalistisessa perinteessä verkkomedialla voi olla 
tärkeä tehtävä yhdessä perinteisen lehden kanssa, sillä verkko tar-
joaa nopean vuorovaikutuskanavan kansalaisiin päin.

Domingo (2006) on tarkastellut väitöskirjassaan verkkomedian 
kehitystä siihen liitettyjen utopioiden kautta. Hän erottaa hyper-
teksti- , multimedia- ja interaktiivisuusutopiat, jotka kuitenkaan ei-
vät ole saaneet laajemmin jalansijaa verkkomedian kehityksessä. 
Perinteisten mediatalojen medialogiikka (broadcast, printti, on-
line) (Altheid & Snow, 1991) määrittää edelleen eniten internetin 
käyttöä uutismediana. Itsenäiset online-projektit ovat niitä, jotka 
todennäköisimmin kehittyvät online-utopioiden mukaisesti eli ke-
hittävät uudenlaista mediaa samaan aikaan, kun lehti- tai broad-
cast- yritykset reprodusoivat olemassa olevia mediarutiinejaan, 
määritelmiään ja toimintojaan siten minimoiden utopiamallien 
vaikutusmahdollisuudet (Domingo 2006, 506). 

Verkkojournalismin kehitysvaiheista 1990-luvulla on rakennettu 
erilaisia luokituksia. Mediajournalisti J.D. Lasica (1997) jakaa yh-
dysvaltalaisen verkkojournalismin kehityksen kolmeen vaihee-
seen. Ensimmäinen vaihe oli 90-luvun alku, jolloin verkkojulkai-
sut olivat kömpelöitä ja tekstivoittoisia ja ne olivat tarjolla Com-
puServen, Prodigyn tai American Onlinen kaltaisten palveluiden 
jäsenille. Toinen vaihe alkoi vuoden 1995 paikkeilla, jolloin entistä 
suurempi yleisö ja suuret mediat löysivät verkon ja nykyiset sadat 
lehtien verkkoversiot avautuivat käyttäjille. Kolmatta vaihetta La-
sica nimittää push-teknologian vaiheeksi. Push-teknologia tarkoit-
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taa työpöydälle tai näytölle itsestään latautuvaa ohjelmavirtaa. Suo-
malaisen verkkomedian alkutaival ajoittuu Lasican luokituksessa 
hieman ennen USA:n toista vaihetta. Ensimmäisinä verkkojourna-
lismia lähtivät toteuttamaan Suomessa Turun Sanomat ja Iltalehti 
vuonna 1995. Suomessa ensimmäinen kehitysvaihe on jäänyt käy-
tännössä huomaamattomaksi, koska täällä ei ollut suomenkielisiä 
hakupalveluja ja ulkomaistenkin käyttökulttuuri oli ohutta. Suo-
messa astuttiin tietyllä tavalla suoraan toiseen vaiheeseen, että 
verkon journalistisissa tuotteissa oli alusta lähtien mukana sekä 
tekstiä, kuvia että linkityksiä. Siinä mielessä oltiin ehkä kuitenkin 
ensimmäisessä vaiheessa, että käyttäjien määrät eivät olleet alussa 
kovin suuria. Teknologian siirtyminen paikasta toiseen ja mante-
reelta toiselle tapahtuu nopeammin kuin ihmisten sopeutuminen 
uusien teknologioiden käyttäjiksi. Pavlik puolestaan teki samana 
vuonna kuin Lasica hieman toisesta näkökulmasta asiaa katsovan, 
mutta kuitenkin hyvin samansuuntaisen kolmijaon verkkojourna-
lismin kehityksestä (Pavlik 1997, 36). Ensimmäisessä vaiheessa 
tyydyttiin lähinnä kierrättämään paperilehden aineisto verkkoon 
sellaisenaan, verkkolehtiä ”lapioitiin”. Heinonen arvioi, että vielä 
vuonna 1997 Suomen sanomalehtien verkkojulkaisuista yli puolet 
oli sellaisia, joiden sisältö koostui pelkästään paperilehteä varten 
tehdyistä aineistoista (Heinonen 1997, 25). Suuri syy tähän ”sano-
malehtimäisyyteen” lienee se, että Suomessa ensimmäiset journa-
listiset tuotteet verkossa olivat vahvasti sanomalehtien käsissä. 
Tästä samasta syystä verkkojournalistisista tuotteista ei käytetty 
alkuvaiheessa nimitystä ”verkkomedia” lainkaan, vaan ”verkko-
lehti”, mikä kuvaa hyvin sen silloista läheistä suhdetta paperiseen 
esikuvaansa. Toisessa vaiheessa verkkoon tuotettiin myös originaa-
liaineistoa, jota usein täydennettiin verkon ominaisilla palveluilla, 
kuten linkityksillä muihin verkkoaineistoihin. Kolmas vaihe perus-
tuu täysin verkon omiin mahdollisuuksiin, vaikka sisällöllinen ydin 
olisikin paperilehden sisällössä. (Pavlik 1997, 36). 

Pavlikin luokittelu on hyvin samansuuntainen kuin Suomessakin 
verkon ympärillä käyty keskustelu 1990-luvulla, jolloin julkisessa 
keskustelussa tapahtui painopisteen siirtymä verkkokeskustelussa. 
Tähän keskusteluun vaikuttivat niin tekninen kehitys sen muka-
naan tuomine uusine palvelumahdollisuuksineen kuin myös ajan 
ja tottumisen myötä muuttuneet näkemykset verkon luonteesta 
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ja mahdollisuuksista. Tarkalleen esikuvansa näköisistä verkko-
lehdistä siirryttiin verkon uusia ominaisuuksia entistä paremmin 
hyödyntävän verkkomedian kauden kautta erilaisia journalistisia 
ja ei-journalistisia palveluja tiukassa kytkennässä tarjoaviin verk-
kopalveluihin. Tällainen painopisteen muutos näkyi verkkomedian 
ympärillä käydyssä keskustelussa 1990-luvulla. 

Internetin kehityksessä on alusta asti keskeisinä piirteinä ollut 
sekä käyttäjien vahva rooli sen kehityksessä että yhteistyöhön pe-
rustuva kulttuuri. Verkkomedian kehityksessä näyttää olleen välillä 
vaihe, missä tämä internetin vahva perusta on unohdettu ja nähty 
sen perinteisten medioiden kaltaisena ja toteutettu ratkaisuja tältä 
pohjalta. 2000-luvulla on uudelleen herätty yhteisöllisyyteen ja yh-
dessä tekemiseen.

Internetin perusfilosofiana olevaa yhteisöllistä kulttuuria hyödyn-
sivät 1990-luvulla vaihtoehtoiset ja ei-kapitalistiset liikkeet, jotka 
alkoivat hyödyntää internetiä sosiaalisen muutoksen välineenä ja 
sananvapauden areenana (Castells 2001). Perässä tuli kuitenkin no-
peasti uusi toimintalogiikka: yrityskapitalismin ja joukkoviestinnän 
logiikka (Rosenzweig 1998, 1549–50; Flichy 1999; Hall 2001). 

Tämän uuden logiikan mukaisesti internetin sisältöjä lähti mu-
kaan kehittämään perinteisten joukkoviestimien lisäksi myös 
muita toimijoita, operaattoreita, laitevalmistajia. Winstonin (1998, 
333–334) mukaan teollisuuden tapa ottaa internet käyttöön on 
selkeä esimerkki teknologian ”radikaalin potentiaalin tukahdut-
tamisesta”. Teollisuus tuli mukaan verkkoon ennen kuin se ehti 
muodostua uhaksi niiden taloudelliselle järjestelmälle ja yrittävät 
sopeuttaa sitä massakulutuksen logiikkaan, jossa tuotteet kulke-
vat vertikaalisesta ylhäältä alas. Tärkein syy myös sanomalehdille 
lähteä mukaan verkkoon oli mahdollisten tulevien markkinoiden 
puolustaminen kun televiestintäyritykset ryhtyivät sisällöntuotta-
jiksi ja markkinoille tuli myös uusia online-sisällöntuottajia, jotka 
saattoivat muodostua kilpailijoiksi massaviestinnän online-logii-
kalle 6 (Heinonen (1999, 43). Hänen mukaansa informaatioverkon 
ominaisuudet eivät täysin menneet yhteen journalistisen julkaisun 

6 Punie (200�) kuvaa online-mediasektorin evoluutiota Euroopassa kriittisinä vuosina �997–200�, 
jolloin siellä oli start-up -yritysten ja televiestintäonline-palvelujen nousu (ja loppuvaiheessa tuho), 
joiden tavoitteena oli pitää käyttäjät kytkettyinä portaaleihin niin pitkään kuin mahdollista (200�,��). 
Ajanjakson aikana portaalit saavuttivat keskimäärin 80 prosenttia käyttäjistä ja 95 minuutin sessioita, 
mitä perinteisessä mediassa pidetään jo massayleisönä. Sanomalehtien ja tv-toimijoiden sivustot 
houkuttelivat niin ikään merkittäviä yleisöjä (�0% user reach ja 2� minuutin sessiot), mutta ne jäivät 
jatkuvasti jälkeen portaaleista, jotka yhdistivät sisältöä ja laajan kirjon erilaisia palveluja (erityisesti 
sähköposti ja verkkoyhteys).
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tavoitteiden kanssa, mutta internet hyväksyttiin, koska se tarjosi 
väylän monialaisen sisällön tarpeisiin ja www tarjosi toimivan kon-
tekstin uutisten jakelulle (1999, 69). Uusien tuotteiden täytyi sopeu-
tua välineen teknisiin rajoituksiin (kapea kaistaleveys, näyttöjen 
alhainen resoluutio) priorisoimalla tekstisisältöä, mutta samanai-
kaisesti uutismedia vei internetin kehitystä eteenpäin kohti massa-
yleisöille sopivia monipuolisempia multimediaominaisuuksia sekä 
hardwarerakenteita. Rosenzweigin (1998, 1550) mukaan yritykset 
pyrkivät viemään kehitystä kohti ”suljettua internetiä”, jossa sekä 
sisällöntuotanto että rakenne ovat keskitetysti kontrolloituja.

Internetin tulevaisuuden suunnasta on ollut matkan varrella hyvin 
erilaisia näkemyksiä. Winston (1998) uskoi, että internetin määrit-
tely massamediaksi valtaa alaa. Flichy (1999) sen sijaan uskoi, että 
horisontaalisesti avoimen internetin filosofia on niin houkutteleva, 
että suurin osa poliitikoista, ammattilaisista ja liike-elämän edus-
tajista kannattaa sitä. Rosenzweig (1998, 1550) hälvensi liiallista 
optimismia muistuttamalla, että sekä yritykset että monet 1990-
luvun internet-gurut ovat omaksuneet ja uudelleenmuotoilleet al-
kuperäisen käsitteen ”avoin internet” ja alkaneet puhua ”vapaasta 
internetistä”, verkostosta, joka toimii kapitalismin mukaisesti va-
paiden markkinoiden periaatteella. Viime vuosien kehitys on kui-
tenkin osoittanut, että horisontaalisten viestintätapojen suosio ei 
ole lainkaan vähenemässä. Internetissä on syntynyt web 2.0 kal-
taisia ilmiöitä, millä tarkoitetaan www-selaimen uutta sukupolvea, 
joka koostuu uusista sosiaalisista palveluista ja konsepteista. Yh-
teisenä nimittäjänä sille löytyy käyttäjien yhteisö, yhdessä tuotettu 
palvelua ja sisältö. Vaikka web 2.0 on käsitteenä melko nuori, sii-
hen löytyy jo 410 000 000 viitettä google-tietopalvelussa. (www.
google.fi, ladattu 13.3.2007). 

Boczkowski on rakentanut Latourin (1987) toimija-ajattelun 
pohjalle ajatuskehikon online-uutisten muuttumisesta. Hänen mu-
kaansa online-ympäristössä tapahtuvassa uutistuotannossa on ai-
nakin kolme perustavanlaista eroa perinteisempiin printti- tai tv-
medioihin: 1) uutistuotantoon osallistuu suurempi ja laajempi toi-
mijajoukko ja 2) uutiset muuttuvat journalistikeskeisistä, pääosin 
paikallisista monologeista enenevässä määrin yleisökeskeisiksi, 
osaksi laajoja keskusteluja sekä 3)mikrotasolla toimiviksi. Nämä 
uutistuotannossa tapahtuneet perustavanlaatuiset muutokset saat-
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tavat Boczkowskin (2005) mukaan aiheuttaa muutoksia sekä uu-
tissisällöissä että -muodoissa. 

Ensimmäinen merkittävä mahdollinen muutos on uutisten muut-
tuminen journalistikeskeisistä käyttäjäkeskeisiksi. Online-ympäris-
tössä käyttäjillä on perinteistä mediaa paljon suurempi mahdolli-
suus vaikuttaa suoraan uutisiin. Keinot vaihtelevat sähköpostivaih-
dosta toimittajien kanssa ja omien näkemysten esittämisestä toi-
mittajien kirjoittamista jutuista aina omien uutiskirjeiden julkaise-
miseen verkkolehdessä (Boczkowski 2004, 185). Käyttäjäkeskeisen 
julkaisemisen trendin vahvistuminen saattaa syventää ”civic” tai 
”public” journalismiliikettä, missä yritetään vahvistaa kansalaisten 
osallistumista toimitusprosessiin ja ”kaikkien kansalaisia kiinnos-
tavien uutisten” julkaisua (Charity 1995, 19). Myös markkinointi- 
ja mainontahenkilöstön kasvava vaikutusvalta, jotka kuuntelevat 
hyvin herkällä korvalla kuluttajien tarpeita ja preferenssejä, saat-
tavat joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa verkkomedian käyt-
täjäkeskeisyyteen. (Boczkowski 2004, 185). 

Bozckowskin (2004) mukaan toinen verkkomediassa vahvistu-
nut piirre on monologiaan perustuvan, yksisuuntaisen viestinnän, 
jossa on hyvin vähän – jos lainkaan – lukijoilta tullutta palautetta, 
muuttumisesta verkossa laajemmaksi keskusteluksi, josta osan 
muodostavat perinteisen viestinnän yksisuuntaiset viestit. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että uutistapahtumasta raportointi 
sisältää entistä laajemman kirjon erilaisia ääniä sekä ajatusten-
vaihtoa näiden välillä. Boczkowskin tutkimukset osoittavat, että 
keskusteleva sisältö – riippumatta siitä pitävätkö toimittajat sitä 
uutismateriaalina – on tulossa entistä tärkeämmäksi uutisosioksi 
uuden median uutisissa.

Boczkowskin (2004) kolmas hypoteesi on se, että paikallisen ja 
kansallisen painotuksen lisäksi verkkouutisissa on vahvasti läsnä 
mikrolokaali näkökulma, joka tuo esille pienten yhteisöjen, joko 
yhteisiin intresseihin tai maantieteelliseen läheisyyteen perustu-
vien, näkemyksiä. Jos otetaan huomioon online-viestinnän talou-
dellinen pohja ja käyttäjien kasvava rooli uutismaailman dynamii-
kassa, mikrolokaali sisältö saattaa saavuttaa huomattavan aseman 
verkkouutisissa, kun yhä suuremmalla osalla väestöstä on mahdol-
lisuus käyttää verkossa tarvittavia teknologioita ja tulevat tutuksi 
sisällön yhteistuotannon kulttuurille (Boczkowski 2004, 187).
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4.2.1	 Suomalaisesta	kehityskulusta	vuosina	1995–2000

Suomalaisen verkkojournalismin vahva sanomalehtisidonnaisuus 
löi alkuvaiheessa leimansa koko suomalaiseen verkkojournalis-
miin. Sanomalehdet tarkastelivat alkuvaiheessa – ja jotkut tarkas-
televat edelleen – uutta tulokasta nykyisen sanomalehtijournalis-
min konventioiden näkökulmasta. Käytännössä tämä merkitsi sitä, 
että uusia menetelmiä pyrittiin ja pyritään sovittamaan tuttuihin 
rakenteisiin ja työtapoihin. Verkossa on usein hyvin samankal-
taisia tuotteita kuin paperisessa esikuvassaan. Toinen syy tähän 
yksinkertaiseen ulkoasuun ja rajattuun uusien ominaisuuksien 
käyttöön on jo aiemminkin mainitut teknologian asettamat rajat. 
Alkuvaiheessa ei sen paremmin tekstin palstoittaminen kuin ku-
vien sijoittaminen tekstin lomaan onnistunut. Myös vastaanotta-
jien käytössä ollut laitekanta ei ollut ihanteellinen runsaiden kuva-
materiaalien katsomiseen. Teknologian asettamat rajoitukset ovat 
kuitenkin antaneet ja antavat koko ajan myöten sille, että sisällöt 
alkavat monipuolistua ja monimuotoistua.

Tarkastelin verkkolehtikeskustelussa tapahtunutta muutosta 
verkkolehti – verkkomedia – verkkopalvelu (portaali) analysoimalla 
suomalaisessa lehdistössä käytyä keskustelua vuosina 1997–2000. 
Tarkastelun kohteena olevat lehdet muodostuivat merkittävimmistä 
kotimaisista julkaisuista, jotka käsittelevät media-alaan ja viestin-
täteknologiaan liittyviä ilmiöitä. Lähdin tutkimaan lehtijutuista va-
paalla tekstihaulla kolmen termin esiintymisfrekvenssejä:
– verkkolehti
– verkkomedia
– verkkopalvelu(portaali).

Analyysi on pinnallinen havainnointi siitä, millaisia muutoksia 
verkkomediassa tapahtui vuosina 1996–2001. Tarkastelun taus-
talla on ajatus, että aiheesta käytävä keskustelu ja siinä käytetty 
terminologia toisaalta heijastelevat verkkomedian kehitystä ja 
toisaalta myös vaikuttavat siihen. Tässä analyysissa en ota kantaa 
siihen, miten eri termit on ymmärretty eri ajanjaksoina ja mikä on 
niiden sisältö. Termien vertailua verkkomedian muutoksen mitta-
rina voidaan kiistää myös toteamalla, että kyse on käydyn keskus-
telun analyysista, ei todellisista muutoksista. Julkisen keskustelun 
analysointi puoltaa kuitenkin paikkaansa, jos asiaa tarkastellaan 
innovaatioteorioiden näkökulmasta. Viime vuosina alan kirjallisuu-
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dessa on osoitettu, että uutuustuotteista käytävällä keskustelulla 
lehdistössä on oleellinen vaikutus innovaatioiden omaksumiseen 
(esim. Agarwal & Prasad 1998). Ajatuksia levittävät erilaiset ”äly-
mystöt”, tutkijat, journalistit ja opettajat (Hård & Jamison 1998, 
13). Tiedon levittäjät toimivat aina tiettyjen keskustelukehikkojen 
puitteissa ja myös luovat tulkintakehikkoja muille (Pantzar 2000, 
11). Analyysin tulokset ovat taulukossa 4.2.

Taulukko 4.2
Vuosina 1997–2000 kirjoitettujen artikkelien määrä aiheista verkkkolehti, 
verkkomedia, verkkopalvelu (portaali)

1997 1998 1999 2000

Verkkolehti 4 17 17 17

Verkkomedia 1 81 80 88

Verkkopalvelu – 2 41 47

Yhteensä 5 100 138 152

Jo määrällinen tarkastelu paljasti selviä eroja eri termien käytössä 
vuosina 1997–2000. Aihepiirien yhteenlasketussa kirjoittamisessa 
näkyy selvästi kiinnostuksen lisääntyminen aihepiiriä kohtaan. 
Kasvu on ollut huikeaa erityisesti vuodesta 1997 vuoteen 1998. 
Vielä vuonna 1997 aihepiiristä ei kirjoitettu kokonaisuutena pal-
joakaan, ainoastaan viisi juttua. Mutta näistä jutuista peräti neljä 
käsitteli verkkolehteä eikä yksikään portaalia.

Seuraavana vuonna tilanne oli jo muuttunut. Kokonaiskirjoitta-
misen määrä oli kasvanut voimakkaasti ja aihealueiden määrälli-
sissä painopisteissä oli tapahtunut selkeää muutos. Ylivoimaisesti 
suurin osa kirjoitetuista jutuista käsitteli verkkomediaa (81%), 
verkkolehden absoluuttinen kirjoitusmäärä oli kasvanut, mutta 
suhteellinen osuus kokonaiskirjoittelusta oli laskenut 17 prosent-
tiin. Portaalia koskevia juttuja oli jo ilmestynyt, mutta vasta vain 
muutama. Seuraavana vuonna kokonaiskirjoittaminen mitattuna 
juttujen määrällä kasvoi edelleen. Verkkomedia säilytti suosituim-
muusaseman, verkkolehti-verkkomedia-portaali -mittarilla mitat-
tuna sitä käsitteleviä juttuja oli 58 prosenttia. Portaali oli kuitenkin 
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kohonnut selvästi toiseksi 29,7 % osuudellaan. Verkkolehti-kirjoitta-
minen on edelleen säilynyt samalla tasolla, mutta sen suhteellinen 
osuus on laskenut edelleen 12,3 prosenttiin. Vuonna 2000 tarkas-
telujakso ulottuu kesäkuuhun asti. Mutta jo alkuvuosi antaa viit-
teitä verkkolehti – verkkomedia – verkkopalvelu –keskustelussa 
tapahtuneesta muutoksesta. Verkkomedia on edelleen suosituin 
kirjoitusaihe ja absoluuttisesti mitattuna siitä on jo ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla kirjoitettu enemmän kuin koko edellisenä vuonna 
yhteensä. Kuitenkin se on menettänyt suhteellista etumatkaansa 
lähinnä portaaliin, joka on kasvattanut osuutensa 30,9 prosenttiin. 
Verkkolehdestä on alkuvuoden aikana kirjoitettu täsmälleen yhtä 
monta artikkelia kuin edellisenä vuonna kokonaisuutena.

Suuntaa-antavaa kuvaa kehityksestä vuonna 2006 saa tarkastele-
malla samojen termien esiintymistä internet-tietoverkossa vuosien 
2006 ja 2007 taitteessa. Google-hakukoneella termillä verkkolehti 
tuli 190 000 osumaa, verkkomedia 312 000 osumaa ja verkkopalvelu 
521 000 osumaa (www.google.fi), ladattu 1.1.2007). Ero aiemmin 
tehtyyn analyysiin termien käytöstä lehtikirjoittelussa on huomat-
tava, vaikka Google-tarkastelun pohjalla oleva otos on laajempi. 
Termien käytön kasvu on niin suurta, että se ei selity pelkästään 
laajemmalla otoksella. Määrän lisääntymisen taustalla on myös 
se, että erityisesti termit ”verkkomedia” ja ”verkkopalvelu” ovat 
saaneet uudenlaisia merkityksiä. Nykyisin ne pitävät sisällään laa-
jemman kirjon mediamuotoja ja palveluja kuin 90-luvulla ymmär-
rettiin. Myös Mäkinen (2004) on tutkinut uuden median leviämistä 
lehtikirjoittelun kautta.

Vaikka verkkojournalismin kehitys oli alkuvaiheissa Suomessa 
hyvin sanomalehtivetoista, on sanomalehtien innokkuus lähteä 
mukaan luomaan verkkojournalistisia tuotteita ollut hyvin vaihte-
levaa. Suomalaisen sanomalehdistön keskuudessa on ollut kahden 
tyyppistä suhtautumista verkon journalistisiin mahdollisuuksiin 
– yhtäältä visioidaan radikaalejakin uusia mahdollisuuksia, toi-
saalta niihin suhtaudutaan ehkä jopa vähätellen (Heinonen 1997). 
Heinonen jakaa alkuvaiheen kehityksessä suomalaisen sanoma-
lehdistön suhteessa internetiin kahteen luokkaan: varautujiin ja 
tarkkailijoihin. Varautujia kuvaa ennen muuta melko vahva nä-
kemys siitä, että uuden viestintäteknologian vaikutukset saattavat 
todella olla merkityksellisiä sanomalehdistön kannalta. Toinen, sel-
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västi pienempi, ryhmä ovat tarkkailijat, joilla ei ole kovin varmoja 
mielipiteitä internetin vaikutuksista sanomalehdistön tulevaisuu-
teen (Heinonen 1997). 

Suomalaislehtien päätoimittajien keskuudessa tehty haastatte-
lututkimus paljastaa, että tärkein motiivi verkkomedian tekoon 
oli viime vuosituhannen lopussa uusien mahdollisuuksien avau-
tuminen lehden ja yleisön suhteen kehittämiselle. Yhtä yleisesti 
arveltiin, että verkkolehden avulla on mahdollista saavuttaa uusia 
lukijoita. Verkkomedian perustamiseen saattaa motivoida myös 
näkemys siitä, että tietoverkkoa hyödyntävä ja sitä julkaisuka-
navana käyttävä journalismi avaisi uusia mahdollisuuksia perin-
teisissä välineissä tehtävään journalismiin verrattuna. Erityisesti 
sanomalehteen verrattuna verkkolehden uusiksi ominaisuuksiksi 
journalismin kannalta mainitaan usein tiedon välittämisen nopeus, 
välittömät palautemahdollisuudet yleisöltä journalisteille ja mah-
dollisuus tarjota pääsy päivittäistiedon ohella arkistoituun journa-
listiseen aineistoon (Heinonen 1997, 33).

Keväällä 2001 Sanomalehtien Liitto julkisti tutkimuksen Sano-
malehtien verkkojulkaisut 2001, jossa selvitettiin sanomalehtien 
verkkojulkaisujen tilanne sekä sisällön että toimituksellisten re-
surssien kannalta (Kiviranta 2001a). Toimituksellisia resursseja sel-
vitettiin sanomalehdille lähetetyn kyselyn avulla. Sisältöä tutkittiin 
käymällä verkkojulkaisuja läpi verkossa. Tutkimuksen kohteena 
olivat kaikki Sanomalehtien Liittoon kuuluvien lehtien verkkojul-
kaisut, joilla oli vähintään yksi vaihtuva juttu. Journalistisia juttuja 
sisältäviä verkkojulkaisuja löytyi Sanomalehtien Liiton verkkoleh-
tiluettelosta 80, joista kyselyyn vastasi 61 eli 74 prosenttia lehdistä. 
Sisällön tarkastelussa olivat mukana kaikki 80 verkkojulkaisua. Sel-
vityksessä saadut tulokset osoittivat, että olemassaolonsa kuuden 
ensimmäisen vuoden aikana verkkojulkaisut eivät ole aktiivisesti 
hakeneet omaa ominaislaatuaan ja erityistä ilmaisumuotoaan:

 ”Verkkojulkaisujen sisältöä tarkasteltaessa hämmästyttää se, 
että lehtitalot eivät ole juurikaan kokeilleet verkon mahdol-
lisuuksia journalistisissa jutuissa…Useimmiten jutut on syö-
tetty paperilehdestä suoraan verkkoon, Erilaisia multimediaa-
lisia elementtejä käytetään hyvin vähän.” (Kiviranta 2001b).

Verkkojulkaisun toimittajan ensisijainen tehtävä on paperilehden 
juttujen siirtäminen sellaisenaan verkkoon 61 prosentille kyselyyn 
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vastanneista. Haastatteluun osallistuneista lehdistä vain kolmannes 
oli palkannut omia työntekijöitä verkkojulkaisemista varten. Verk-
kojulkaisujen sisältö koostuu pääosin paperilehden aineistosta, eri-
laisia multimediaalisia elementtejä käytetään tutkimuksen mukaan 
edelleen hyvin vähän. Esimerkiksi ääntä, videokuvaa tai animaa-
tiota löytyi vain muutamista tutkimuksessa mukana olleista verk-
kojulkaisuista. Juttuja tehtäessä ei myöskään oltu käytetty verkon 
mahdollistamaa hierarkisuutta, jossa juttukokonaisuuksia raken-
netaan useille eri tasoille linkkien avulla. Sen sijaan mahdollisuutta 
reaaliaikaisuuteen ja interaktiivisuuteen oli käytetty enemmän. Jo 
kolmasosalla julkaisuista oli reaaliaikaiset sähkeuutiset sivuillaan. 
Vuorovaikutteisuus näkyi esimerkiksi lukijoille tarjottuina palau-
tekanavina. Palautelomake toimitukseen löytyi 84 prosentilta jul-
kaisuista ja sähköpostiosoite toimitukseen tai toimittajalle vielä 
useammin. Osassa julkaisuista yleisöä myös rohkaistaan keskinäi-
seen viestintään. (Kiviranta 2001b). Verkkojournalismi sinänsä ei 
ole tutkimuksen mukaan kehittynyt vuosien mittaan paljoakaan. 
Sen sijaan julkaisut tarjosivat verkossa innokkaasti myös monen-
laisia palveluja. Verkosta löytyvät esimerkiksi yrityshakemisto, ta-
pahtumakalentereita sekä rivi-ilmoituspalveluita.

Jos lähtökohtana on ajatus, että verkkomedia journalistisena 
tuotteena lähti alunperin liikkeelle kiinteässä yhteydessä sanoma-
lehtiin, voidaan kehityksestä sanoa, että useat verkkomediat muut-
tuivat vuosituhannen vaihdetta kohti mentäessä journalistisilta lin-
jauksiltaan lähemmäksi televisiojournalismia – tai sitten irtosivat 
linjauksiltaan perinteisistä journalismiperinteistä kokonaan. Verk-
komediassa näkökulman irtoaminen perinteisestä journalismista 
yleensäkin juontaa juurensa siihen, että niitä ovat lähteneet teke-
mään useat sellaiset tahot, joilla ei ole juuria journalismissa.

Vuonna 2008 tilanne ei ole kehittynyt paljoakaan eteenpäin. Web 
2.0 ja sosiaalinen media ovat tuoneet uusia, verkolle tyypillisiä omi-
naisuuksia verkkomediaan. Vuorovaikutus ja uudet sisällöntuot-
tajatahot ovat tulleet mukaan kehitykseen ja samalla haastaneet 
myös perinteiset mediatalot tarkastelemaan journalistisia konven-
tioitaan verkossa uudelleen. 
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	 4.3	 Verkkomedian	käyttö	ja	käyttäjät	vuosituhannen	
vaihteessa

Paradoksaalisesti verkkomedian käyttäjät ovat laiminlyöty tekijä 
verkkojournalismin akateemisessa tutkimuksessa, vaikka inter-
aktiivisuutta ja käyttäjän aktiivista roolia on käytetty tärkeimpinä 
argumentteina mediavallankumouksen ennustamisessa (Domingo 
2006, 119). Tehty akateeminen tutkimus on keskittynyt kahteen 
pääteemaan: toisaalta verkossa olevien uutisten käyttötapoihin ja 
käyttäjien asenteisiin niitä kohtaan ja toisaalta eri foorumeille osal-
listuvien motivaatioihin ja käytäntöihin. On-line -uutisten käytön 
tarkastelun suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut tilastollisesti 
edustavan aineiston aikaansaaminen. Otantatutkimusten valtavien 
budjettien välttämiseksi ratkaisuksi on tullut web-lomakkeilla va-
likoituneet vastaajat. Tämän strategian heikkoutena on saatujen 
prosenttiosuuksien validiteetti. Tätä voidaan kuitenkin pitää hy-
vänä lähtölaukauksena trendien paljastamiseen, sillä monet tutki-
mukset ovat osoittaneet, että näin saadut tulokset eivät ole vält-
tämättä vääristyneitä verrattuna tilastollisesti edustavaan dataan 
(Weir 1999, 69–70).

Online-uutisia käsittelevässä kirjallisuudessa nousee Boczkows-
kin mukaan esille sen metodologisia puutteita. Koeasetelmiin, sur-
vey-tutkimuksiin, haastatteluihin ja lokitiedon antamiin tietoihin 
perustuva tutkimus ei onnistu valaisemaan ydintä, joka muodostaa 
verkkomedioiden käyttötavoista ja merkityksistä. Tarvitaan enem-
män tutkimusta, joka tarkastelee diskurssia ja käyttäjien toiminta-
tapoja (practice of users). (Boczkowski 2002, 280).

Jos tarkastellaan verkkomedian käyttöä globaalilla tasolla, sa-
manlaiset suuntaukset näyttävät vallitsevan eri puolilla maailmaa. 
Verkkomediaa paljon käyttävät lukijat niin USA:ssa kuin Saksassa-
kin lukevat paljon myös sanomalehtiä ja pitävät www-sivuja painet-
tua lehteä täydentävinä (Chyi&Larosa 1999; Althaus&Tewksbury 
2000; Rathmann 2002). Tutkimuksessaan flaamilaisista online-uu-
tisten lukijoista Beyers (2005) havaitsi, että verkkolehti7 oli ensisi-
jainen vaihtoehto vain 7 prosentilla vastaajista, mikä jäi selvästi jäl-
keen televisiosta (34%) ja painetusta sanomalehdestä (23%). Verk-
komedian välitön saatavuus kohosi korkealle tärkeimpänä syynä 

7 Käytän tässä yhteydessä termiä verkkolehti osoittaakseni, että kyse on nimenomaan sanomalehden 
sähköisestä muodosta.
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verkkouutisten lukemiselle motivaatiota tarkastelleessa tutkimuk-
sessa (Neuberger et al. 1998; Rathmann 2002; Beyers 2005), mutta 
sen jälkeen motivoivissa tekijöissä oli runsaasti hajontaa. 

Kokeellisempi tutkimusote on ollut vallalla selvityksissä, joissa 
fokus on ollut internetin vaikutuksissa uutisten kulutukseen ja nii-
den muistamiseen. Bucy (2003) havaitsi, että enemmän interaktii-
visia piirteitä sisältävät www-sivustot aiheuttivat koehenkilöissä 
enemmän tunnetta kompleksisuudesta ja hämmensivät heitä sa-
manaikaisesti kun ne koettiin osallistavammiksi ja sitouttavam-
miksi. Toisessa tutkimuksessa (Sundar 2000) käyttäjät, jotka luki-
vat vain tekstipohjaisen version samasta uutispaketista muistivat 
yksityiskohtaisemmin tietoja kuin sellaiset koehenkilöt, jotka tu-
tustuivat multimediaversioon samasta uutispaketista. Tewksbury 
ja Althaus (2000) havaitsivat, että vähemmän hierarkisella raken-
teella ja väljemmällä taitolla websaitille sijoitetut uutiset vähensi-
vät käyttäjien kykyä muistaa poliittisia uutisia verrattuna saman sa-
nomalehden paperiversioon. Verkkoversiossa käyttäjät kiinnittivät 
vähemmän huomiota uutisiin ja heiltä puuttui lukemista ohjaavia 
vihjeitä. D’Haenens et al. (2004) ei löytänyt merkittäviä eroja uu-
tisten kulutuksessa ja muistamiskäytännöissä verratessaan hollan-
tilaisen sanomalehden painettua ja verkossa ollutta versiota. Tut-
kimuksia, jotka keskittyvät verkkouutisten vastaanottoprosessiin 
eivät ota huomioon verkkolehtien lukijoiden käyttöä ja vaatimuk-
sia luonnollisessa ympäristössä huomioon (Rathmann 2002:486). 
Erilaisten foorumien käyttäjiä tutkittaessa on havaittu, että aktii-
viset toimijat muodostavat hyvin pienen osan kokonaiskäyttäjistä. 
Light ja Rogers (1999) tutkivat Guardian online-foorumeja vuoden 
1997 vaalien aikana. Kaikkein aktiivisimmat osanottajat perusteli-
vat osallistumistaan oman mielipiteen esittämisen tarpeella (80%). 
Ainoastaan 53% ilmoitti reagoineensa johonkin jo olemassa ollee-
seen viestiin. Schultz (2000) tutki foorumin käyttäjiä New York Ti-
mesin web-sivustolla. Hän havaitsi, että keskimääräinen käyttäjä 
lähetti 25 viestiä kymmenen kuukauden aikana. Keskusteluja do-
minoi hyvin pieni aktiivisten käyttäjien ryhmä.

Suomessa verkkolehtien käytön tai sitä sivuava akateeminen tut-
kimus on ollut vähäistä (ks. Lindgren 1999; Oksman 1998; Räikkö-
nen & al. 1996; Valpas 1998). Sen sijaan kaupalliset toimijat ovat 
mitanneet verkkolehtien käyttöä 1990-luvun lopulta lähtien. Alussa 
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tämä käytön tarkastelu keskittyi verkkolehtien keskinäisen suo-
sion mittaamiseen – mitä tehdään edelleenkin runsaasti. Nykyisin 
on olemassa paljon markkinalähtöistä sekä kvantitatiivista että 
kvalitatiivista tietoa verkkomedian käytöstä. Vertailukelpoista ja 
luotettavaa markkinalähtöistä tutkimustietoa Suomesta on saata-
vissa vuosituhannen vaihteesta lähtien. 

Yleisesti voidaan sanoa, että verkkomediat ovat saavuttaneet tiet-
tyyn mittaan asti vakiintuneen aseman osana ihmisten viestintä-
käyttäytymistä, vaikka käyttö ei ole levinnyt kattamaan läheskään 
kaikkia suomalaisia. Taloustutkimuksen kesällä 2001 tekemän pu-
helininformoidulla omnibus-menetelmällä tehdyn selvityksen mu-
kaan noin 0,9 miljoonaa iältään 15–74 -vuotiasta suomalaista on 
lukenut verkkolehtiä eli internetin välityksellä luettuja sanoma- tai 
aikakauslehtiä viimeisen kuukauden aikana (Verkkolehtitutkimus 
2001, 7). Kuitenkin tutkimukseen osallistuneista vielä 72% ei ollut 
lukenut lainkaan verkkolehtiä viimeksi kuluneen kuukauden ai-
kana ja vain viisi prosenttia luki verkkolehtiä päivittäin tai lähes 
päivittäin. Estimoinnin tuloksena tutkimuksessa kuitenkin arvi-
oidaan, että näitä lukijoita on kuitenkin noin 0,2 miljoonaa 15–74 
-vuotiaita suomalaisia. (Verkkolehtitutkimus 2001, 7–8, 10). Verk-
kolehdet ovat edelleen säilyttäneet asemaansa ihmisten internet-
käytössä, vaikka tarjolle on tullut paljon erilaisia ja uusia palve-
luja ja sisältöjä. Tilastokeskuksen tekemä, suomalaisten internetin 
käyttötarkoituksia valottanut tutkimus keväältä 2005 osoitti, että 
verkkolehtiä luki useampi kuin joka toinen internetin käyttäjä (56% 
vastanneista) (Nurmela 2006, 62). 

Taloustutkimuksen toteuttaman, verkkolehtiin keskittyneen, 
haastattelututkimuksen mukaan Iltalehti Online (tutkimuksessa 
puhutaan Iltalehdestä, koska nimi muuttui vuosituhannen vaih-
teessa) oli yhä suosituin verkkolehti vuonna 2001 (Verkkolehti-
tutkimus 2001, 7). Sitä oli lukenut viimeisen kuukauden aikana 
verkkolehtiä lukeneista 48 prosenttia. Seuraavaksi eniten luettua 
verkkolehteä, Iltasanomia, oli lukenut 31 prosenttia. Kolmantena 
oli Helsingin Sanomat 31 prosentilla. Tutkituista muut verkkoleh-
det saivat selvästi alhaisemmat lukijamäärät (Verkkolehtitutkimus 
2001, 7–8). Vuoden 2007 tilannetta Iltalehden kohdalla tarkastel-
laan luvussa kaksi (s. 10).

Yleisin tapa luokitella verkkomedioita, on mitata kvantitatiivi-



104

sesti niiden kävijämääriä, selattuja sivuja ja käyntejä eri sivustoilla. 
Suosituimpien internet-sivustojen listalla on puhtaasti journalistis-
ten sivustojen lisäksi portaaleja ja erilaisia palvelukokonaisuuksia. 
Vuonna 2001 oli selvästi havaittavissa, että perinteisten verkkoleh-
tien rinnalle oli noussut uudenlaisia verkkopalveluja. Vuonna 2001 
listan ensimmäisellä sijalla on Soneran tarjoama laaja verkkopal-
velu, Sonera Plaza. Suurin, pääosin journalistista sisältöä tuottava 
sivusto on kuudennella sijalla oleva Iltalehti Online. 

Verkkomedian tulevaisuudennäkymiä hahmotettiin ensimmäi-
senä vuosikymmenenä usein internetin suosion huiman kasvun 
kautta. Suhde ei ole kuitenkaan näin yksiviivainen. Taloustutki-
muksen vuonna 2001 tekemässä, verkkolehtiä koskevassa, tutki-
muksessa 19 % vastaajista arvioi verkkolehden lukuajan lisäänty-
vän joko huomattavasti tai jonkin verran seuraavan vuoden aikana. 
Vain 1 prosentti arvioi lukuajan vähentyvän seuraavan vuoden ai-
kana (Verkkolehtitutkimus 2001, 4). Samassa tutkimuksessa tut-
kittiin erikseen paneelin avulla sitä, mitä mieltä internetiä viikoit-
tain käyttävät näkevät tulevaisuuden. Paneeliin osallistuneista joka 
kymmenes uskoi verkkolehtien korvaavan printtilehdet kokonaan 
tai lähes kokonaan, mutta joka neljäs oli sitä mieltä, etteivät verk-
kolehdet saavuta tulevaisuudessa suurta suosiota. (Verkkolehti-
tutkimus 2001, 4–5). 

Verkkolehden lukeminen painottui vuosituhannen vaihteessa 
edelleen varsin nuoriin ikäryhmiin, vaikka tässäkin suhteessa ta-
pahtui ensimmäisten kehitysvuosien mittaan tasoittumista. Talous-
tutkimuksen Verkkolehtitutkimuksen (2001, 7–8) mukaan verkko-
lehtiä lukeneiden osuus alle 35-vuotiaiden keskuudessa oli selvästi 
keskimääräistä suurempi, kun taas 50–74 -vuotiaista vain 11 % oli 
lukenut verkkolehtiä viimeisen kuukauden aikana. 

Tilanne väitöskirjan valmistumisvaiheessa elokuussa 2008 on 
jo varsin toisennäköinen. Kesällä 2008 julkistetun Sanomalehtien 
Liiton TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan verkkosano-
malehtiä seurasi keväällä 2008 kaikkiaan 57 prosenttia yli 15-vuo-
tiaista suomalaisista (Sanomalehtien liitto 2008). Päivittäin tai lä-
hes päivittäin sanomalehtien sivuilla kävi 20 prosenttia ja kerran tai 
muutaman kerran viikossa 16 prosenttia vastaajista. Sanomalehtien 
lukeminen internetistä oli yleistynyt nuorimmissa ikäryhmissä. Jo 
joka kolmas 15–34-vuotias seurasi keväällä 2008 verkkosanoma-
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lehtiä päivittäin tai lähes päivittäin. Vuotta aiemmin näin teki joka 
viides. Yli puolet verkkosanomalehtiä seuraamattomista suomalai-
sista ilmoitti tutkimuksessa, ettei heillä ole mahdollisuutta lukea 
niitä. Tämä on hyvin yleistä yli 50-vuotiaiden keskuudessa. Samassa 
tutkimuksessa selvisi, että Noin puolet suomalaisista lukee pääasi-
assa seuraamaansa lehteä vain paperille painettuna ja puolet sekä 
paperilta että verkosta. Vastaajista 12 prosenttia kertoi lukevansa 
ykköslehteään ensisijaisesti tai ainoastaan verkosta. 

Tilastokeskuksen elokuussa 2008 julkistaman tutkimuksen mu-
kaan yhä suurempi osa suomalaisista lukee verkkolehtiä (Tilasto-
keskus 2008). Keväällä 2008 niitä luki 69 prosenttia 16–74-vuotiaista 
internetin käyttäjistä. Vuotta aiemin osuus oli 63 prosenttia. Tutki-
muksen mukaan verkkolehtien lukeminen oli keväällä 2008 viiden-
neksi suosituin internetin käyttötarkoitus. Sen edellä olivat sähkö-
postin käyttö, tiedonhaku tavaroista ja palveluista, pankkiasiointi 
ja matka- ja majoituspalvelujen selailu (Tilastokeskus 2008).

Verkkolehden merkitystä voidaan tarkastella välillisesti myös 
tarkastelemalla tutkimuksia, joissa on tutkittu internetin käyttöä 
laajemmin. Suomessa internet-yhteydet ovat yleistyneet kotitalo-
uksissa tasaisesti. Lisääntymisessä ei ole missään vaiheessa ollut 
havaittavissa nopean kasvun vaihetta. Olennaista on kuitenkin se, 
että modeemiyhteyksiä on vaihdettu laajakaistoiksi. Useampi kuin 
neljä viidestä internet-liittymästä on jo laajakaistaliittymä (Nur-
mela 2006, 49). Keväällä 2005 yli 2,8 miljoonaa suomalaista eli 73 
prosenttia 15–74 -vuotiaista käytti internetiä. (Nurmela 2006, 54). 
Seuraavan vuoden keväällä jo noin kolme neljästä samanikäisistä 
suomalaisista eli suunnilleen kolme miljoonaa henkilöä käytti in-
ternetiä (Tilastokeskus 2006). Vuonna 2006 syyskuussa julkaistussa 
Kansallisessa nuorisotutkimuksessa todettiin, että internet on joko 
erittäin tärkeä tai melko tärkeä 95%:lle tutkituista 1000 15–25 -vuo-
tiaasta (Kansallinen nuorisotutkimus 2006, julkaistu 1.9.2006, 15/30 
Research Oy). Vertailun vuoksi voidaan todeta, että seuraavaksi 
tärkeämmäksi arvostettu televisio, saavutti 76% arvion erittäin tai 
melko tärkeänä. Keväällä 2006 internetin käyttäjäosuus oli lähes 
sata prosenttia alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä, mutta alkoi vanhem-
missa ikäluokissa supistua voimakkaasti. Internetin käytön yleis-
tyminen on jatkunut tasaisesti koko väestön tasolla Keväällä 2006 
lähes kolme miljoonaa suomalaista käytti jo internetiä ja heistä 
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60 prosenttia luki netistä verkkolehtiä. Tärkeimmät käyttökohteet 
olivat sähköpostien lähettäminen ja vastaanottaminen (87%), tava-
roita ja palveluita koskeva tiedonetsintä (87%), pankkiasiat (81%) 
sekä matka- ja majoituspalvelujen selailu (68%). Verkkolehtien lu-
keminen oli seuraavalla sijalla. (Tilastokeskus 2006). 

4.3.1	 Naiset	ja	miehet	verkossa

Ajallisen käyttökokemuksen ohella sukupuolten väliset erot verk-
komediasuhteessa on tässä tutkimuksessa keskeinen tarkastelun 
kohde. Seuraavassa tarkastelen sukupuolten välisiä eroja sinä ai-
kakautena, 2000-luvun taitteessa, jolloin verkkomedia lähti kehit-
tymään mediana.

Monet kaupalliset selvitykset antoivat viitteitä siitä, että suku-
puoli synnyttää merkittäviä eroja sekä internetin että verkkome-
dian käytössä. Naisten osuus internetin käyttäjistä on kasvanut 
selvästi (ks. esim Nielsen Media Research 1997; CyberAtlas 1996; 
Pitkow et al. 1997).

Kun tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja Suomessa, tasaantui 
niiden välinen eriarvoisuus jo tutkimusajankohtana, vaikka miehet 
lukivat vuosituhannen ensimmäisinä vuosina edelleen verkkome-
diaa suhteellisesti naisia selvästi enemmän. Taloustutkimuksen 
Verkkolehtitutkimuksen (2001, 7–8) mukaan naisista 19 prosenttia 
ja miehistä 30 prosenttia ilmoitti lukeneensa verkkolehteä viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana. Miehet olivat edelleen myös aktiivi-
sempia verkkolehden lukijoita, 18 % miesvastaajista luki verkko-
lehtiä vähintään kerran viikossa, kun vastaava luku naisten koh-
dalla oli 9% (Verkkolehtitutkimus 2001, 10–11). 

Naisia kiinnosti verkossa eri asiat kuin miehiä. Naiset arvostivat 
tietoverkoissa esimerkiksi miehiä enemmän viestintää (Tilastokes-
kus 1997, 204). Oletettiin, että naisille suunnattujen palveluiden li-
sääminen internetissä lisäisi myös naisten lukumäärää internetin 
käyttäjissä (Rinne 1999, 23). Rinne vertaa internetissä tapahtuvaa 
sukupuolten välisen suhteen kehitystä tietokoneen kohdalla tapah-
tuneeseen kehitykseen. Tietokoneen kohdalla naisten osuus käyt-
täjistä oli jo hänen tarkastellessaan asiaa jonkin verran suurempi 
kuin miesten. Internetin kohdalla miesten osuus oli vielä hieman 
suurempi. ”On mielenkiintoista nähdä, jatkuuko internetin kehi-
tystrendi sukupuolten osalta samalla lailla kuin tietokoneen kehi-
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tystrendi. Tällöin internetinkin käyttäjistä naisia olisi pian enem-
mistö.” (Rinne 1999, 40). 

Mahdollisten erojen syntyminen ei ole ainoa näkökulma, joka 
tekee sukupuolittain tapahtuvan tarkastelun mielenkiintoiseksi. 
Kun katsotaan eteenpäin tulevaisuuteen, naisten rooli muuttuu 
verkossa koko ajan tärkeämmäksi. Vertaisin internetin merkitystä 
naisille elämän vapausasteiden lisääjänä samaan, mitä sukkahou-
sut, ehkäisypillerit ja Tutteli ovat kukin omana aikanaan saaneet 
aikaan. Naiset tekevät suurimman osan kotitalouksien ostopää-
töksistä ja he kantavat yleensä päävastuun monista kodin piiriin 
kuuluvien asioiden hoidosta. Siksi verkko vapauttaa heille omaan 
käyttöön aikaa, koska sitä kautta voi hoitaa monia asioita, jotka 
ennen, nyt ja vielä lähitulevaisuudessakin vaativat fyysistä läsnä-
oloa ko. paikoissa. Koska verkolla on paljon tällaista potentiaalia 
ihmisten, erityisesti naisten elämän vapauttajana, on mahdollista 
että naisten osuus verkon käyttäjäkunnasta kasvaa.

Naisten ja miesten välisistä kommunikointitapaeroista interne-
tissä oli vuosituhanteen vaihduttua tehty useita tutkimuksia. Sen 
sijaan sitä, miten eri tavoin sukupuolet käyttävät internetissä ole-
via palveluja, journalistisia tai muita, ei ollut tehty tutkimuksia 
samassa mittakaavassa. Tutkimusten mukaan naiset olivat kas-
vattaneet osuuttaan verkon käyttäjäkunnassa tasaisesti. Suomen 
Gallup Web Oy haastatteli maalis-huhtikuussa 1999 3 514 suoma-
laista NetTrack-tutkimukseen naisten internet-käytöstä. Sen mu-
kaan naisten osuus oli 37 prosenttia useita kertoja päivässä inter-
netiä käyttävistä 15–79 -vuotiaista suomalaisista. Vähintään kerran 
viikossa verkkoa käyttävistä naisia oli 45 prosenttia. Kansallisen 
Multimediaohjelman puitteissa vuoden 1998 lopulla tehdyn tut-
kimuksen mukaan Suomessa internetin käyttäjistä 46% oli naisia 
ja sähköpostin käyttäjistä lähes puolet. Tutkimuksessa arvioitiin 
myös, että naiset voivat ohittaa miehet käyttäjinä jo vuonna 1999. 
Keväällä 2006 miesten internetin käyttö oli edelleen hieman aktiivi-
sempaa kun naisten molempien ryhmien lähentyessä 80 prosentin 
rajaa. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa naiset olivat ohittaneet mie-
het internetin käytössä kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 30–39 
-vuotiaat ja 60–74 -vuotiaat (Tilastokeskus 2006).

Kaikkien arvioiden mukaan kehitys ei kuitenkaan ollut kulke-
massa välttämättä naisistumisen suuntaan. Esimerkiksi Ruotsissa 
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Sifo Interactive Median syksyllä 1998 tekemän tutkimuksen mu-
kaan säännöllisesti Internetissä surffailevien ruotsalaisten määrä 
oli pudonnut 38%:sta 36%:iin. Vielä saman vuoden kesäkuussa tu-
lokset ennustivat surffailun määrän kasvavan reippaasti vuoteen 
1999 mennessä. Erityisesti naiset ja nuoret olivat vähentäneet inter-
netin käyttöä samalla kun miesten ja yli 50-vuotiaiden surffailu oli 
hieman lisääntynyt Ruotsissa. Toinen ruotsalaisselvitys, jossa SVD/
Sifo haastattelivat 764 ihmistä heidän internet-käytöstään keväällä 
1998 osoitti, että 56 prosentilla oli tietokone ja 34 prosenttia oli 
kytkeytynyt internetiin. Yhteyksien määrässä ei ollut mitään eroa 
naisten ja miesten kesken, sen sijaan käytön tiheys alkoi erotella 
ihmisiä. Miehistä 28 prosenttia surffaili verkossa päivittäin, nais-
ten kohdalla luku oli 9 prosenttia. (Svenska Dagbladet 19.7.1998, 
30). Aiemmin, lokakuun 1997 ja helmikuun 1998 välisenä aikana 
4000 internet-käyttäjän otosta tutkinut SIFO sai selville, että 34 
prosenttia ruotsalaisista surffailee internetistä vähintään kerran 
viimeisten neljän viikon aikana. Heistä 24 prosenttia oli naisia ja 
41 prosenttia miehiä. (Ny Teknik 14/1998; IT, 2 ja Svenska Dagbla-
det 24.3.1998, 33) 

Myös maakohtaisesti erot olivat huomattavia. Esimerkiksi jo Poh-
joismaiden sisällä internet-käyttäjien jakaumat vaihtelivat paljon. 
Norsk Gallupin joulukuussa 1998 julkistamien tilastojen mukaan 
vain 24 prosenttia naisista, joilla oli pääsy internetiin, oli käyttä-
nyt sitä viimeisten 30 päivän aikana. Vastaava luku miehillä oli 43 
prosenttia. Norsk Gallup arvioi myös, että lähes puolella Norjan 
väestöstä, kahdella miljoonalla, oli internet-yhteys vuoden 1999 lo-
pussa. (Dagavisen 18.12.1998). Tanskassa 25 prosenttia aikuisista 
käytti internettiä IDC:n tekemän tutkimuksen mukaan keväällä 
1998. Miehistä joka kolmas, mutta naisista vain joka viides käytti 
sitä. Mielenkiintoinen tulos sen sijaan oli, että nuorissa, alle 24-
vuotiaiden ryhmässä, sukupuolten välistä eroa ei voinut havaita. 
(Jyllands-Posten 31.7.1998, 2) ACNielsen/AIM Webcheckin 4700 
ihmisen haastatteluun perustuvan tutkimuksen mukaan 20 pro-
senttia tanskalaisista käytti internetiä vähintään kerran kuussa. 
Määrä on kaksi kertaa niin paljon kuin edellisenä vuonna 1997. 
Vuodessa internetiin kytkeytyneiden kotitalouksien määrä kasvoi 
Tanskassa 8,5 prosentista 15,9 prosenttiin. Saman selvityksen mu-
kaan vain 28,2 prosenttia käyttäjistä oli naisia (Börsen 10.7.1998, 
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3) Ranska on verkottumisessa kulkenut omaa tietään Minitel-päät-
teen myötä, jonka avulla ranskalaiset on jo toista vuosikymmentä 
päässeet totuttelemaan verkkoon. Minitel myös osaltaan hidasti 
internetin leviämistä Ranskassa. Naisten osuus kuitenkin kehittyi 
vahvasti. Heidän osuutensa internetin käyttäjistä nousi 34 prosen-
tista 42 prosenttiin, kun verrataan vuoden 1998 viimeistä neljän-
nestä ja vuoden 1999 ensimmäistä. Médiamétrien tekemän baro-
metrin mukaan 10,2 prosentilla yli 18-vuotiaista ranskalaisista oli 
ollut internet-yhteys vähintään kerran vuoden 1999 ensimmäisen 
neljänneksen aikana (Les Echos 20.5.1999). Ranskalainen Motivac-
tion-tutkimuslaitos puolestaan teki ranskankielisen on-line kyse-
lyn internetin käyttäjistä 5.10.–1.12.1998. Internetin kautta jaettuun 
ranskankieliseen kyselylomakkeeseen tuli 300000 vastausta kun 
vastaava luku oli vuotta aiemmin 12 000. Tutkimuksen mukaan 
naisten osuus on kasvanut vuoden 1997 22 prosentista viime vuo-
den 31 prosenttiin (Le Monde Informatique 11.12.1998). Ranska-
lainen dataprosessointiteknologioita markkinoiva yritys Novartis 
teki yhdessä France Télécomin kanssa kyselyn 22 500 ranskalaisen 
internet-surffaajan keskuudessa toukokuussa 1998. Käyttäjien ikä-
jakauma oli 25–35 vuotta, 30 prosenttia oli johtavassa asemassa ja 
24 prosenttia opiskelijoita. Naisten osuus oli tässä tutkimuksessa 
20 prosenttia. (Stratégies 3.7.1998, 26)

Saksassa naisten osuus internetin käyttäjinä kasvoi niin ikään ra-
justi jo alkuvuosina. Kustannusyhtiö Burdan tekemän tutkimuksen 
mukaan 33,1 prosenttia saksalaisista online-käyttäjistä oli naisia 
vuonna 1998. Vuonna 1996 osuus oli 26,8 prosenttia (Handelsblatt 
27.10.1998). Karlsruhessa toimvan ISI-tutkimuslaitoksen keväällä 
1998 tekemän selvityksen mukaan lähes 30 prosenttia saksalai-
sista internet-surffajista oli naisia. Saman tutkimuksen mukaan 
internet ei ole enää yliopisto-koulutettujen ihmisten etuoikeus: 6,7 
prosenttia käyttäjistä oli työväenluokasta. Myös yksityinen käyttö 
ohitti bisneskäytön. (Stuttgarter Zeitung 5.8.1998, 5). Saksalaiset 
tv-tuotantoyhtiöt ARD ja ZDF tutkivan ihmisten online-medioiden 
käyttöä keväällä 1998. Niiden selvitysten mukaan aikuisia online-
käyttäjiä oli Saksassa 6,6 miljoonaa, missä oli kasvua edellisestä 
vuodesta 60 prosenttia. Työpäivinä internettiä käytettiin yleensä 
kello kuuden ja yhdeksän välillä illalla. Aiemmin käyttöhuippu oli 
osunut ennen keskipäivää. Selvityksen mukaan tyypillinen online-
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käyttäjä on miespuolinen, nuori, koulutettu ammattilainen. Naiset 
olivat tässäkin tutkimuksessa aliedustettuina (Süddeutsche Zeitung 
2.9.1998 s. 26). Itävallassa kesällä 1998 julkistetun tutkimuksen mu-
kaan internettiä käytti 17 prosenttia väestöstä. Naisten osuus on 
33 prosenttia, kun samaan aikaan se oli USA:ssa 43 prosenttia. Yli 
14-vuotiaiden käyttäjien osuus omassa ikäryhmässään oli 23 pro-
senttia. Tässä ryhmässä 4 prosenttia käytti nettiä päivittäin, viisi 
prosenttia useita kertoja viikossa ja kahdeksan prosenttia satunnai-
sesti (Der Standard 29/39.8. 1998, 22) Elokuussa 1998 Nielsen Media 
Research ja Commerce Net julkistivat tutkimuksen, jonka mukaan 
USA:ssa ja Kanadassa oli yhteensä 79 miljoonaa yli 16-vuotiasta 
internetin käyttäjää. Noin 43 prosenttia heistä oli naisia. (Cable 
World 31.8.1998). Euroopan ulkopuolella USA:n ohella kiinnostava 
maa internet-käytön suhteen tarkasteltuna on Japani. Siellä naisten 
osuus internetin käyttäjistä oli vuoden 1998 helmikuun lopussa 25 
prosenttia ilmenee Impress corpin, Japanin internetsäätiön (The 
Internet Association of Japan) ja Access Media International Inc:n 
tekemän tutkimuksesta. (The Nikkei Weekly 8.6.1998, 9). 

Nuorten kohdalla erot internetin käytössä olivat alkuvaiheessa 
pienemmät kuin aikuisväestön keskuudessa. Erityisesti Suomessa 
internetin käyttö oli hyvin ”tasa-arvoista”. Selvityksen mukaan 91 
prosentilla 16–24 -vuotiaista pohjoismaisista nuorista oli mahdolli-
suus käyttää internetiä joko kotoaan tai muualta vuonna 1999. Suo-
messa luku on 93 prosenttia ja Norjassa 61 prosenttia. Suomessa 
53,2 prosenttia pojista ja 40,2 prosenttia tytöistä käytti internetiä 
vähintään tunnin päivässä. Vastaavat luvut Norjassa olivat 46,4 pro-
senttia ja 27,5 prosenttia. (Dagens Næringsliv 29.4.1999, 19)

Naisten ja miesten toiveet internetin sisältöjen suhteen poikke-
sivat verkkomedian ja internetin alkuvaiheissa toisistaan myös 
tutkimusten mukaan. Suomen Gallupin maalis-huhtikuussa 1999 
tekemän NetTrack-tutkimuksen mukaan internet-sovellutuksista 
naiset pitivät etenkin sähköpostista, jonka käyttäjistä 48 prosent-
tia oli naisia. Liikenneministeriö myös kartoitti tietoverkkojen 
käyttöä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Sen maaliskuussa 
1998 julkistaman selvityksen mukaan kuilu naisten ja miesten tie-
toverkkojen käytössä oli kapenemassa, mutta käyttötarkoitukset 
ovat eriytymässä. 11 suomalaisen asiantuntijan haastatteluihin poh-
jautuvan selvityksen mukaan naiset ja miehet osasivat yhtä lailla 
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käyttää tekstinkäsittelyohjelmia ja työpaikan sähköpostia, mutta 
tietoverkkoja naiset hyödyntävät miehiä vähemmän. Tämän selvi-
tyksen mukaan kaikista internetin käyttäjistä naisia on lähes 40 pro-
senttia, ja ennusteiden mukaan vuonna 2000 käyttäjistä on naisia 
jo puolet. (Liikenneministeriö 1998). Iso-Britanniassa Legal & Ge-
neralin vuonna 1999 tekemän tutkimuksen mukaan yhä useammat 
naiset käyttivät verkkoa rahoitussivujen etsimiseen ennemmin kuin 
online-ostosten tekoon. Noin 50 prosenttia etsi rahoitussivuja ja 
vain 25 tutki säännöllisesti ostoskanavia (Daily Mail 21.4.1999 51). 
Ruotsissa SVD/Sifon tekemässä tutkimuksessa haastattelututki-
muksessa, johon osallistui 764 ihmistä keväällä 1998 ilmeni, että 
internet-yhteyden omaavista ihmisistä 73 prosenttia chattaili sään-
nöllisesti, mutta vain 9 prosenttia käytti internettiä informaation 
etsimiseen. Online-uutisia luki 32 prosenttia, joista 44 prosenttia 
oli naisia ja 19 prosenttia miehiä. 81 prosenttia pelasi internet-yh-
teytensä aikana online- pelejä, 54 prosenttia käytti sitä asioiden 
hoitamiseen kuten laskujen maksamiseen ja 67 prosenttia teki os-
toksia verkoin kautta (Svenska Dagbladet 19.7.1998, 30). Italiassa 
vuoden 1998 alussa 3,6 prosenttia väestöstä eli 1,7 miljoonaa ih-
mistä käytti internettiä Euriskon tekemän tutkimuksen mukaan. 
Eniten italialaiset esivät informaatiota (kaupankäyntiä ja päivän 
uutisia). ((Info & Tech 4/1998, 11)
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Taulukko 4.3 
Miehet, naiset ja internet. Tutkimustuloksia internetin käytöstä 90-luvulla 
maailmalta.

Toukokuussa 1997 9400 ranskalaista vastasi kyselyyn, jossa kartoi-
tettiin heidän ostoksiaan internetin kautta. Pääosa ostoksista oli tie-
tokoneisiin liittyviä tuotteita (53 %) tai vapaa-aikaan tai kulttuuriin 
liittyviä tuotteita (34 %). Ostosten teko jakautui sukupuolten kesken 
siten, että miehet huolehtivat pääasiassa tietokoneiden ja autojen os-
tamisesta ja naiset vapaa-ajan tuotteiden, kulttuurin ja ruokaostosten 
tekemisestä. Tutkimuksessa myös selvisi, että mainonta ei vaikuta 
internetin käyttäjien ostopäätöksiin (CB News 3 10/1997, 28). 

MAA TUTKIMUSTULOS LÄHDE

Norja 23	prosenttia	naisista,	joilla	on	pääsy	internettiin,	on	
käyttänyt	sitä	viimeisen	kuukauden	aikana	(miesten	
vastaava	luku	43%)

Joulukuu	1998,	Norsk	Gallup

Tanska Naisista	joka	viides	käytti	internettiä	keväällä	1998. Kevät	1998,	IDC

Tanska Internetin	käyttäjistä	vuonna	1998	28,2	prosenttia	
oli	naisia

ACNielsen/AIM	Webcheck

Ranska Naisten	osuus	internetin	käyttäjissä	kohosi	34	
prosentista	42	prosenttiin	vuoden	1998	viimeisestä	
neljänneksestä	seuraavan	vuoden	ensimmäiseen	
neljännekseen

Médiamétrie,	1999.

Ranska Naisten	osuus	internetin	käyttäjistä	kasvanut	22	
prosentista	31	prosenttiin

Motivaction,	1998.

Saksa Naisten	osuus	saksalaisista	online-käyttäjistä	on	
33,1	prosenttia

Burda,	1998.

Saksa Lähes	30	prosenttia	saksalaisista	internet-
surffaajista	on	naisia.

ISI-tutkimuslaitos,	1998.

Itävalta Naisten	osuus	internet-käyttäjistä	on	33	prosenttia	
(USA:ssa	vastaava	luku	43%).

Der	Standard,	1998

USA ja 
Kanada

Naisten	osuus	USA:n	ja	Kanadan	internet-käyttäjistä	
on	43	prosenttia.

Nielsen	Media	Research	ja	
Commerce	Net,	1998

Japani 
 

Naisten	osuus	internetin	käyttäjistä	25	prosenttia The	Internet	Association	
of	Japan	ja	Access	Media	
International	Inc.,	1998
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4.3.2	 Muita	erottelevia	tekijöitä	tutkimusten	valossa	

Yleisten tutkimusten mukaan internetin käytön painopiste siirtyi 
tutkimusajanjaksona 1999–2000 hiljalleen työelämän puolelta ko-
tiin. Esimerkiksi Taloustutkimuksen neljä kertaa vuodessa inter-
netin käyttöä Suomessa seuraavassa tutkimuksessa keväällä 1999 
koti oli ensimmäistä kertaa selvästi yleisin internetin yhteydenot-
topaikka. Taloustutkimuksen arvioiden mukaan internetin käyttö 
kotona lähes kaksinkertaistui vuodesta 1998 vuoteen 1999. Keväällä 
1999 internetiä käytti kotoa 654 000 15–74 -vuotiasta suomalaista 
kerran viikossa, kun vuotta aiemmin luku oli vain 333 000 (Talous-
tutkimus 1999). Suurin piirtein samaan aikaan julkisti Tilastokeskus 
omat arvionsa kotikäytön määrästä. Opiskelupaikalla tapahtuvan 
verkkomedian lukemisen osuus väheni selvästi. Vuonna 2001 teh-
dyssä tutkimuksessa verkkolehtien lukijoista lähes puolet (47%) 
luki lehden kotona, työpaikalla 37% ja opiskelupaikalla enää vain 
15% (Verkkolehtitutkimus 2001, 10–11). 

Käyttökokemusta tutkittiin vuosituhannen kummallakin puolen 
lähinnä ihmisten internet-verkon käytön kohdalla. Tutkimuksissa ei 
eritelty journalistista käyttöä muusta käytöstä. Verkkomedian kehi-
tys voitiin silloin perustellusti joiltain osin – ja voidaan edelleen – 
liittää yhteen internet-tietoverkon kehityksen kanssa, sillä interne-
tin olemassaolo tekee verkkomedian olemassaolon mahdolliseksi. 
Voitaneen sanoa, että internetin olemassaolo ja suosion leviäminen 
ovat välttämätön, mutta ei riittävä edellytys verkkomedian suosion 
leviämiselle. Joka tapauksessa on hedelmällistä tarkastella, mitä 
tapahtui ihmisten internet-suhteessa laajemminkin.

Yleistä kuvaa suomalaisten kotitalouksien valmiuksista käyttää 
verkossa olevia journalistisia tuotteita saa vuonna Internet suoma-
laisten arjessa -tutkimuksen (1999) puitteissa tehdystä havainnosta, 
että mikrotietokoneen ja internet-yhteyden omistavien kotitalouk-
sien määrä kasvoi koko ajan 90-luvulla (Internet suomalaisten ar-
jessa 1999, 16–17). Kun vuonna 1999 tutkittiin (Internet suomalais-
ten arjessa 1999) käyttökokemuksen vaikutuksia internetin käyt-
töön, käyttäjät olivat selailleet www-sivuja keskimäärin noin kaksi 
vuotta ja käyttäneet sähköpostia melkein kolme ja puoli vuotta. Tut-
kimuksen mukaan parhaiten www-sivujen ja sähköpostin käyttö-
kokemusta selitti vastaajan koulutus ja ammattiasema. Alle vuoden 
käyttökokemuksen omaavat henkilöt olivat enimmäkseen perus- ja 
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keskiasteen koulutuksen suorittaneita henkilöitä, ja heidän ammat-
tiasemansa oli useimmiten alempi toimihenkilö. Yli viisi vuotta käyt-
täneistä enemmistö oli korkeakoulututkinnon suorittaneita ja ylem-
piä toimihenkilöitä (Internet suomalaisten arjessa 1999, 34). 

Käyttökokemuksella oli tutkimusten valossa myös merkitystä sii-
hen, miten tärkeäksi ihmiset kokevat www-palvelun itselleen. Yli 
kolme vuotta internetiä käyttäneet arvioivat webin itselleen kaik-
kein tärkeimmäksi. Tärkeyden kokeminen ei kuitenkaan vähenty-
nyt lineaarisesti, kun tarkastellaan vähemmän käyttökokemusta 
omaavia kuluttajia, sillä seuraavaksi tärkeimmäksi webin arvioivat 
aloittelijat eli alle vuoden internetiä käyttäneet (Turpeinen 1999, 
72). Turpeinen selittää tulosta Kuluttajatutkimukset-hankkeen ai-
kaisempien haastattelututkimusten avulla. Kun webin käyttö al-
kaa, käyttömotivaatio on usein voimakas ja www koetaan itselle 
tärkeäksi. Käyttöhalukkuutta luo lähinnä halu päästä selville siitä, 
mikä www on sekä halu oppia käyttämään sitä. Käyttö on luonteel-
taan hapuilevaa selailua, ja siitä ei sinänsä ole usein mitään konk-
reettista hyötyä. Tutustuminen ja käytön opettelu ovat kuitenkin 
itsessään arvokkaita päämääriä, jotka saavat webin tuntumaan 
itselle tärkeältä. Pelkkä päämäärätön selailu ei kuitenkaan jaksa 
kiinnostaa kauan, Jotta www koettaisiin alkuinnostuksen laan-
nuttuakin itselle tärkeäksi ja jotta käyttö jatkuisi, on käyttömoti-
vaation tultava jostain muusta kun lyhytikäisestä halusta tutustua 
webbiin. Webin sisällön merkitys korostuu käyttökokemuksen 
kasvaessa. Jos sisällöstä ei koeta olevan itselle ”hyötyä”, käyttö 
ei jatku. Yli kolme vuotta webbiä käyttäneet kuluttajat ovat mitä 
todennäköisimmin niitä, jotka ovat löytäneet webistä omia tarpei-
taan vastaavaa materiaalia, ja joilla käyttö on näin ollen jatkunut 
(Turpeinen 1998, 62)

Yksi tämän tutkimuksen kannalta tärkeä tarkastelun kohde on 
se, mihin tarkoituksiin ihmiset käyttävät verkkomediaa. Suoranai-
sesti verkkomediaa koskevaa tutkimusta tästä teemasta ei löydy 
vuosituhannen vaihteesta. Siksi on tarkastelulle haettava pohjaa 
niin internetin käyttötarkoituksia kuin verkkolehtien käyttötarkoi-
tuksia selvittäneistä tutkimuksista. Taloustutkimuksen selvityksen 
mukaan (Verkkolehtitutkimus 2001, 4) internetiä viikoittain käyt-
tävät pitivät verkkolehtien suurimpina etuina suhteessa printti-
lehtiin edullisuutta, verkkolehtien nopeaa päivittymistä sekä sitä, 
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että verkkolehtiä saattoi lukea kaikkialla, mistä pääsee internetiin. 
Lisäksi joka kymmenes internetin viikkokäyttäjä uskoi verkkoleh-
tien korvaavan printtilehdet kokonaan/lähes kokonaan. Kultun 
kuluttajatutkimuksessa puolestaan selvitettiin käyttötarkoituksia 
kysymällä, miten tärkeää kuluttajille on internetin käyttö työ- ja 
opiskelutarkoituksiin sekä viihdetarkoituksiin. Mielenkiintoisin tu-
los löytyy viihdekäytöstä. Naiset pitivät kaikissa ikäryhmissä viih-
dekäyttöä vähemmän tärkeänä kuin miehet. Samoin nuoret pitivät 
viihdekäyttöä tärkeämpänä kuin vanhemmat ikäryhmät. (Internet 
suomalaisten arjessa 1999, 66–67). Tutkimus osoittaa karkeasti tul-
kittuna koulutustason lisääntymisen vähentävän viihdekäytön kiin-
nostavuutta. Tulokset voidaan ryhmitellä myös seuraavasti: 

Taulukko 4.4
Internetin käyttöprofiileita eri käyttötarkoitusten mukaan (Internet suomalaisten 
arjessa 1999, 68).

Tutkimuksen tulosten analyysissa pohdittiin runsaasti sitä, miksi 
viihdekäyttö ei näyttänyt nousevan kovin voimakkaasti esille tut-
kimuksessa. Yksi selitysmalli löytyi sosiaalisten normien vahvasta 
säätelevästä voimasta. Sosiaaliset normit säätelevät paitsi sitä, mi-
ten medioita käytetään myös sitä, miten niiden käytöstä kerrotaan 
tutkimustilanteessa. Koska viihde ei kuulu tällaisiin ”sosiaalisesti 
arvostettuihin” asioihin varsinkaan vanhemmissa ikäluokissa, he 
eivät myöskään kerro käyttävänsä paljon viihdepalveluja (Inter-

Korkeasti	koulutetut	ja	ylemmät	toimihenkilöt	
Pitkän	internetin	käyttökokemuksen	omaavat	
Internetiä	usein	käyttävät
	
Kokemattomat	internetin	käyttäjät	
Perusasteen	koulutuksen	omaavat	
Työ-	ja	opiskeluelämän	ulkopuolella	olevat	
Työssäkäyvistä	työntekijäasemassa	olevat	korostuvat	toimihenkilöitä	
enemmmän	
Lapset
	
Miehet	
Nuoret	
Opiskelijat	
Perusasteen	koulutuksen	omaavat	
Työssäkäyvistä	työntekijäasemassa	olevat	korostuvat	toimihenkilöitä	
enemmän

Käyttö  
työtarkoituksiin  
tärkeää

Käyttötaitojen  
kehittäminen  
tärkeää

Käyttö  
viihdetarkoituksiin  
tärkeää
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net suomalaisten arjessa 1999, 68–69). Toinen selitysmalli tutki-
muksessa löytyy sitä kautta, että ihmiset eivät koe kuluttavansa 
”viihdettä”, vaan kokevat oppivansa senkin kautta käyttämään in-
ternettiä entistä paremmin. Toisaalta taas viihdyttävyyden koke-
muksia saattaa vähentää myös se, että mikäli viihdepalveluiden 
käyttö tuntuu vaikealta ja vaatii kognitiivisia ponnisteluja, se ei 
tunnu rentouttavalta ja mukavalta, vaan pikemmin ”työltä” (Inter-
net suomalaisten arjessa 1999, 68–69).

Verkkomediaan liittyy myös paljon uusia ja uudenlaisia omi-
naisuuksia. Myös näiden käyttöä on jo tutkittu jonkin verran. Jo 
vuonna 2001 tehdyn Nielsen/Netratingsin raportin (Nielsen/Netra-
tings 2001) mukaan syyskuussa 2001 lähes 56 prosenttia yhdysval-
talaisista toimistotyöntekijöistä eli yli 21 miljoonaa ihmistä joko 
katsoivat videota tai kuuntelivat audiota (streaming media). Kasvua 
edellisen vuoden vastaavaan lukuun oli 21 prosenttia, jolloin luku 
oli 17 miljoonaa. Huikean nousun selitys löytyy osittain syyskuun 
11. päivänä tapahtuneesta World Trade Centerin New Yorkissa tu-
honneesta terrori-iskusta. Tuona päivänä monet työntekijät käyt-
tivät webbiä löytääkseen informaatiota tapahtuneesta, koska työ-
paikoilla ei ollut televisiota.

Internet suomalaisten arjessa -tutkimuksessa tarkasteltiin erik-
seen myös ihmisten suhtautumista erilaisiin www-palveluihin. 
Yleisesti ottaen palvelut eivät saaneet kovin korkeita keskiarvoja 
asteikolla 1–5, jossa 5 oli erittäin tärkeä ja 1 ei lainkaan tärkeä. Ai-
noastaan hakupalvelut saivat keskiarvon yli kolmen eli ”jossain 
määrin tärkeä”, muuten keskiarvot jäivät vähemmän tärkeän puo-
lelle. Uutispalvelut, joihin laskettiin mukaan verkko-uutispalvelut 
sekä verkkolehdet, koki tärkeäksi joka neljäs internetin käyttäjä. 
Iällä, sukupuolella, tuloilla tai koulutuksella ei ollut vaikutusta sii-
hen, kunka tärkeäksi kuluttaja koki internetin uutispalvelut (Kuuva 
1999, 84–85). Seuraavassa taulukossa on listattu tutkimuksessa 
saadut eri www-palveluihin liittyvät käyttäjäprofiilit:
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Taulukko 4.5 
Www-palveluiden käyttäjäprofiilit. (Kuuva 1999, 88)

4.3.3	 Verkkokäyttäjien	luokittelusta	

Internetin ja verkkopalvelujen käyttäjiä on luokiteltu ominaisuuk-
sien mukaan erilaisin perustein useamman hankkeen puitteissa. 
Yleiskuvan saamiseksi esittelen tässä tärkeimpiä Suomessa vuo-
situhannen vaihteessa toteutettuja internet- ja verkkokäyttäjien 
luokitteluja, vaikka luokitteluperusteet ovat toisaalla eivätkä poh-
jaudu puhtaasti käyttäjien ja verkkomedian sisältöjen väliseen suh-
teeseen. Osa tutkimuksista tarkastelee sitä, miten tietotekniikkaa 
tai tietoverkkoja käytetään, osa tutkii ihmisten asenteita suhteessa 
näihin ja osa yrittää ennustaa ihmisten valmiuksia ottaa uutta tek-
nologiaa käyttöön tulevaisuudessa. Suomessa pitkäjänteisimmin 
kehityksen alkuvaiheissa toteutetut tyypittelyt ovat Suomen Tren-
ditieto Oy:n ja Yleisradion yhdessä vuodesta 1997 lähtien vuoteen 
2000 ja sen jälkeen Trenditieto Oy:n yksinään vuonna 2001 toteut-
tama laaja kyselyihin perustuva Uusmedia-tutkimussarja sekä Kan-

Yleisimmin	mies
Internetin	käyttökokemusta	yli	3	vuotta
Käyttää	internetiä	usein

Statukseltaan	työssäkäyvä	tai	opiskelija
Käyttää	internetiä	usein

Korkeasti	koulutettu
Statukseltaan	työssäkäyvä
Ammattiasemaltaan	yleisimmin	toimihenkilö
Internetin	käyttökokemusta	yli	3	vuotta

Käyttää	internetiä	usein

30–49	-vuotias
Statukseltaan	työssäkäyvä
Suurituloinen	(kotitalouden	tulot	21	000	mk/kk	tai	yli)

Alle	20–vuotias	mies
Statukseltaan	opiskelija

Alle	20–vuotias	mies
Statukseltaan	opiskelija

Alle	20–vuotias	mies

Hakupalvelut

Linkkilistat

Julkispalvelut

Uutispalvelut

Pankkipalvelut

Virtuaalimaailmat

Verkkopelit

Eroottinen viihde
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sallisen multimediaohjelman Kuluttajatutkimukset-osassa vuonna 
1999 rakennettu luokittelu internetin ja tietokoneen käyttäjistä. 

Uusmedia-tutkimusten käyttäjäryhmät perustuvat hermoverk-
koanalyysiin, Kamun Kuluttajatutkimusten luokittelut puolestaan 
demografisiin tekijöihin, tietokoneen ja internetin käyttöön tai 
niihin liittyviin mielikuviin. Molempia em. mainittuja tutkimuksia 
yhdistää se, että ne hahmottavat ihmisten suhtautumista uuteen 
teknologiaan ja tutkijat esittävät kunkin ryhmän kohdalla arvioita 
siitä, millaisia palveluja he uuden median piirissä olisivat valmiita 
käyttämään tulevaisuudessa. Myös ryhmittelyissä on löydettä-
vissä selkeitä yhtäläisyyksiä, joita tarkastelen lähemmin sen jäl-
keen, kun olen esitellyt ko. luokittelut. Internetin ja siinä olevien 
verkkopalvelujen käyttäjiä on lähestytty myös erilaisten asenne- 
ja elämäntapatutkimusten yhteydessä. Esimerkiksi suomalaisten 
tiedotusvälineiden laajasti käyttämässä RISC-asennekartastossa 
on selvitetty verkon palveluiden käyttäjien ja erilaisten arvojen ja 
asenteiden yhteyttä. Forrester-tutkimuslaitos on kehittänyt oman 
Forrester Technographics -segmentointinsa, jolla pyritään luokit-
telemaan ihmisiä heidän teknologiasuhteensa kautta. 

Myös muualla tehtiin luokituksia lukijoista jo verkkomedian 
ensimmäisellä vuosikymmenellä.	Esimerkiksi Italiassa tutkittiin 
kansalaisten	suhtautumista uuteen mediaan.	Tutkimus toteutettiin 
tammi-lokakuussa 1997. Tutkimuksen perusteella väestö jaettiin 
kuuteen luokkaan sen mukaan, millainen näkemys heillä oli infor-
maatiosta, teknologiasta ja viestintätuotteista. ”Huolestuneita”, 
jotka ymmärsivät informaatioteknologiavallankumouksen, mutta 
näkivät siinä vain negatiivisia vaikutuksia, oli 28 prosenttia. ”Out-
of-date” -ryhmään kuului 23 prosenttia. He eivät kyenneet lähesty-
mään asiaa millään tavoin. ”Uteliaat” (19 %) puolestaan suhtautuivat 
asiaan innokkaasti mutta pinnallisesti. ”Varovaiset” (12 %) näkivät 
uuden median kehityksen positiivisena, mutta eivät olleet asiasta 
erityisesti innoissaan. ”Innokkaille” (10%) nimensä mukaisesti tie-
tokoneet ja internet olivat intohimon kohde. ”Protagonist”-ryhmä 
(8 %) käyttivät digitaalisia järjestelmiä pääasiassa työnsä vuoksi. 
(Info & Tech 4/1998 11). 

Kansalliseen multimediaohjelmaan kuuluvassa	 Kuluttajatutki-
mus-hankkeessa rakennettiin tietokoneen ja internetin käyttäjistä 
typologiat, joissa ihmiset jaettiin viiteen eri ryhmään sen mukaan, 
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miten he käyttivät tietokonetta ja internetiä. Syntyneet luokat nä-
kyvät seuraavasta taulukosta:

Taulukko 4.6 
Internetin käyttäjäryhmät ja ryhmien muodostamisen perusteita  
(Pihlajamäki 1999, 102)

Vierastajat olivat enimmäkseen naisia, selvästi yli 50-vuotiaita ja 
perusasteen koulutuksen saaneita. Kaksi kolmasosaa kuului pieni-
tuloisiin ja statukseltaan he olivat pääosin työssäkävijöitä tai eläke-
läisiä. Ammattiasemana korostui työntekijä. Vierastajat eivät olleet 
käyttäneet sen paremmin tietokonetta kuin internetiäkään, mutta 
he kuvittelivat internetin käytön huomattavasti helpommaksi kuin 
tietokoneen kuvitellun käytön. Positiivisesta suhtautumisesta joh-
tuen heitä pidettiin verkossa tarjottavien palveluiden potentiaali-
sina kuluttajina, tietokone käyttöliittymänä ei vain toimi.

Peruskäyttäjät olivat myös naisenemmistöinen ryhmä. Eniten 
heitä on 35–44 -vuotiaissa. Keskiasteen koulutus ja keskimääräiset 
tulot olivat tyypillisiä. Statukseltaan he olivat pääosin työelämässä 
mukana olevia sekä ammattiasemaltaan suurimmaksi osaksi alem-
pia toimihenkilöitä tai työntekijöitä. Heidän tietokoneen käyttönsä 
oli pääosin ns. peruskäyttöä eli rutiinitehtävien suorittamista. Mie-
likuva internetistä oli positiivinen ja myös he ovat tulevaisuudessa 
potentiaalisia verkkopalvelujen käyttäjiä. Silloinen tarjonta ei an-
tanut heille kuitenkaan mitään lisäarvoa verrattuna niihin palve-
luihin, joita he ovat tottuneet käyttämään.

Luopujat ovat useimmiten	 15–34 -vuotiaita miehiä. Heillä oli 
keskiasteen koulutus ja elivät enimmäkseen keskituloisissa ta-
louksissa. Lähes kaksi kolmasosaa oli statukseltaan työelämässä 
mukana olevia, mutta myös työttömiä tai opiskelijoita oli joukossa 
melko paljon. Ammattiasemaltaan luopujat olivat enimmäkseen 
työntekijöitä tai alempia toimihenkilöitä. Luopujat pitivät tietoko-
neen käyttöä helppona, vaikka olivatkin luopuneet sen käytöstä. 

Vierastajat	 Eivät	ole	koskaan	käyttäneet	tietokonetta	tai	internetiä

Peruskäyttäjät	 Käyttävät	nykyisin	tietokonetta,	mutta	eivät	ole	koskaan	käyttäneet	internetiä

Luopujat	 Käyttävät	nykyisin	tietokonetta,	mutta	ovat	lopettaneet	internetin	käytön

Satunnaiset	 Käyttävät	tietokoneen	lisäksi	internetiä	vähintään	kerran	kuussa

Säännölliset	 Käyttävät	tietokoneen	lisäksi	internetiä	vähintään	viikoittain
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Syyt luopumiselle liittyivät yhtäältä mahdollisuuden puuttumiseen 
ja toisaalta vapaaehtoiseen valintaan. Selvästi voimakkaammin luo-
pumista kuitenkin selittää mahdollisuuden puuttuminen, joten oli 
oletettavaa, että mahdollisuuden ilmaantuessa suurin osa luopu-
jista siirtyisi käyttämään internetiä.

Satunnaiset olivat enimmäkseen 15–24 -tai 45–55 -vuotiaita naisia. 
Enemmistöllä oli perus- tai keskiasteen koulutus. Satunnaiset kuului-
vat melko selkeästi keskituloisiin talouksiin. Statukseltaan yhdeksän 
kymmenestä kuului työelämässä mukana oleviin sekä opiskelijoihin. 
Ammattiasemaltaan satunnaiset olivat pääasiassa alempia toimihen-
kilöitä. Internetin käyttö oli satunnaista ja www-sivujen käyttö ko-
ettiin tietokoneen käyttöä hankalammaksi. He kokivat myös, että 
webin käyttö oli ennemmin ajan hukkaa kuin todella mielekästä ja 
hyödyllistä toimintaa. Yleisesti ottaen satunnaiset suhtautuivat in-
ternetin tarjoamiin sisältöihin melko välinpitämättömästi. Esimer-
kiksi keskeiset hyötypalvelut eivät olleet heille kovinkaan tärkeitä, 
ja viihdepalveluista he eivät piitanneet juuri lainkaan.

Säännölliset olivat enimmäkseen 15–34 -vuotiaita miehiä. He 
olivat selvästi korkeammin koulutettuja kuin muut käyttäjäryh-
mät. He elivät enimmäkseen keski- ja suurituloisissa talouksissa. 
Statukseltaan heistä kaksi kolmasosaa oli työssäkäyviä sekä run-
sas neljännes opiskelijoita. Työelämässä olevista heitä oli eniten 
toimihenkilöissä. Internetin käyttö koettiin ryhmässä helpoksi. He 
kokivat selvimmin, että webistä saa sekä ajankohtaista että hyödyl-
listä tietoa. Tosin he olivat satunnaisten kanssa samaa mieltä siitä, 
että tiedon oikeellisuuteen oli syytä suhtautua hieman kriittisesti, 
vaikka tiedon luotettavuutta ei yleisesti ottaen kovinkaan voimak-
kaasti kyseenalaistettu. Www-palveluista säännölliset pitivät tär-
keimpinä hakupalveluita, mutta myös uutisinformaatio sekä julkis- 
ja pankkipalvelut koettiin jonkin verran tärkeiksi. Kaiken kaikkiaan 
internetin käyttö oli tässä ryhmässä kaikkein monipuolisinta.

Toisessa laajassa käyttäjäluokittelussa, Yleisradion (vuoteen 
2000 asti) ja Trenditiedon toteuttamassa Uusmediakuluttaja-tut-
kimuksessa suomalaiset internetin käyttäjät jaettiin vuonna 1997 
seitsemään luokkaan ja vuotta myöhemmin luokkia oli tullut yksi 
lisää. Vuonna 1999 tutkimuksessa luokat olivat
– raivaajat
– huvittelunhaluiset nuoret
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– menestyjät
– mukavuudenhaluiset
– älyköt
– väliinputoajat
– kulttuurinharrastajat
– perinteiset

Kuhunkin luokkaan liitetyt ominaisuudet näkyvät taulukosta:

Taulukko 4.7
Suomalaiset uusmedian kuluttajat vuonna 1998 ryhmiin jaoteltuina. 
(Uusmediakuluttajatutkimus -98, 1998)

Pääasiassa	alle	35-vuotiaita	miehiä.	Vajaa	puolet	on	opiskelijoita,	
Kaikkein	tyytyväisimpiä	internetiin	ja	kiinnostuneimpia	viihde-
elektroniikan	uutuuksista	ja	lisäominaisuuksista

Enimmäkseen	alle	25-vuotiaita	miehiä	ja	kaupunkilaisia	
opiskelijoita.	Ryhmää	määrittää	iän	sanelema	asema	ja	kiinnostus	
pelaamiseen.	Ovat	hyvin	kiinnostuneita	tv:n	kautta	saatavista	
palveluista.

Pääosin	25–34	-vuotiaita	pääkaupunkiseutulaisia	tai	
suurkaupunkilaisia.	He	ovat	monipuolisia	mediakuluttajia	ja	
kiireisinä	ihmisinä	haluavat	valita	itse	palvelunsa.

Perhekeskeisiä	elämänsä	helpottajia.	Enemmistö	on	naisia,	
joilla	on	lapsia.	Asuvat	pääosin	pienemmissä	kaupungeissa	ja	
ovat	kiinnostuneita	selaamaan	internetiä	tv:n	kautta.	Omistus	
painottuu	perinteiseen	viihde-elektroniikkaan.

25–44	-vuotiaita	kaupunkilaisia.	Perhekeskeisiä,	mutta	panostavat	
tv:n	sijasta	lukemiseen.	Varovaisen	uusmediamyönteisiä.	Älyköissä	
on	edustettuna	enemmän	satelliitti-	ja	kaapelitalouksia	kuin	
muissa	ryhmissä.

Yli	35–vuotiaita,	enemmistö	naisia.	Asuvat	pikkukaupungeissa	ja	
maaseudulla.	Tärkein	media	on	radio	ja	he	ovat	keskimääräistä	
tyytyväisempiä	tv:n	kotimaisiin	kanaviin.	Uusmediasovelllutukset	
kiinnostavat	heitä	varsin	vähän.

Yli	35–vuotiaita	lapsettomia	virkanaisia.	Mediakriittisiä,	
korkeakoulutettuja	ja	kultturelleja.	Kiinnostus	uusiin	medioihin	on	
laimeaa.

Yli	45–vuotiaita	naisia,	josta	valtaosa	työskentelee	työelämän	
ulkopuolella.	Pitäytyvät	perinteisiin	viestimiin	ja	radio	on	heille	
tärkein	media.	Tv:stä	seurataan	lähinnä	kotimaisia	elokuvia.

Raivaajat 

Huvittelunhaluiset 
nuoret

Menestyjät

Mukavuudenhaluiset

Älyköt

Väliinputoajat

Kulttuurinharrastajat

Perinteiset
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Vuonna 2001 tehdyn Uusmedia2001 -tutkimuksen, mukaan jo 73 pro-
senttia 12–60 -vuotiaista käytti internetiä ainakin joskus. Internetin 
käyttäjien kasvuvauhti tässä ikäryhmässä oli vuoteen 2001 tultaessa 
jo hiipumassa. Sen sijaan säännöllisesti nettiä käyttävien määrä oli 
edelleen kasvanut voimakkaasti. Kun internetin käyttäjät olivat aikai-
semmin olleet kohtuullisen yhdenmukainen ryhmä, jota on leimannut 
vahva teknologiaorientaatio, vuoteen 2001 tultaessa oli ensimmäisen 
kerran mahdollista tehdä myös internetin käyttäjien keskuudessa ku-
luttajatyypittely. Kuluttajatyypittely paljasti viisi selkeästi toisistaan 
eroavaa internetin käyttäjätyyppiä. Internetin käytössä tänä vuonna oli 
ensimmäistä kertaa näkyvissä myös langattoman tiedonsiirron kasvava 
osuus: kannettavan tietokoneen omistajista jo vajaa neljännes käytti 
kortti- tai matkapuhelinta modeemina ainakin joskus. Enemmistölle 
koti oli Internetin pääasiallinen käyttöpaikka. Vain 9 % suomalaisista 
12–67 -vuotiaista koki tietotekniikan käytön liian vaikeaksi. Ikä oli tut-
kimuksen mukaan kuitenkin edelleen erittäin voimakas erotteleva te-
kijä niin internetin käytössä kuin tietotekniikan yleisen vaikeudenkin 
kokemisessa. Selvityksen mukaan ilmaiset internet-liittymät yleistyvät, 
lankapuhelinliittymät vähenevät. Tutkimuksen mukaan ilmaisten liitty-
mien yleistymistä jatkossa kuitenkin rajoittaa se, että samaan aikaan 
kotitalouksien kiinteät puhelinliittymät ovat voimakkaassa laskussa. 
Eräissä nuorten henkilöiden yhden ja kahden hengen kotitalouksissa 
perinteinen lankapuhelinliittymä oli tutkimusajankohtana jo harvinai-
suus. Internetin käyttäjät kokivat myös suurta mielenkiintoa laajakais-
taisia (ADSL, kaapelimodeemi) liittymiä kohtaan. Tutkimusaineisto 
kerättiin informoituna jako-noutokyselynä helmi-huhtikuussa 2001. 
Tutkimukseen osallistui runsaat 2200 iältään 12–67 -vuotiasta suoma-
laista. Ensimmäistä kertaa mukana oli 61–67 -vuotiaiden ryhmä. 

Tässä en tarkastele yksityiskohtaisemmin em. arvo- ja asennepohjai-
sia RISC- ja Forrester Technographics -tutkimuksia. Yleisesti voidaan 
sanoa, että ne pyrkivät tarkastelullaan, joka perustuu strukturoituihin 
haastatteluihin tai online-vastauksiin, pääsemään syvemmälle kuin 
pelkkien demografioiden antamiin vastauksiin. Pelkästään demogra-
fioihin perustuvia luokitteluita voidaan kritisoida siitä, että niiden tar-
joama tieto jää hyvin pinnalliseksi ja pysyttelee yleisellä tasolla. Arvo- 
ja asennetutkimusten ongelma puolestaan on tulkinnallisella puolella. 
Miten pitkälle meneviä johtopäätöksiä voidaan vetää siitä, millaisena 
ihmiset näkevät maailman ja oman paikkansa siinä.
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OSA II – Teoria, metodologia ja metodit

	5	Verkkomedian	käytön	
tutkiminen	–	teoria

	 5.1	 Yleiset	teoreettiset	taustat

Tutkimuksen kohteena on verkkomedian käyttö ja pohditaan sitä, 
miten verkkomedian käyttöä voidaan hedelmällisesti tarkastella. 
Verkkomediaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa journalististen si-
sältöjen alustana ja välittäjänä. Sen olemus pyritään paljastamaan 
sellaisena kuin se näyttäytyy verkon käytössä, erityisesti yleisöjen 
ja sisältöjen välisessä suhteessa. Asetelma rajaa tutkimuksen koh-
teeksi pienen osan laajaan internet-tietoverkkoon kohdistuvasta 
tutkimuksesta. Tältä pohjalta kohoavat myös seuraavassa esitetyt 
teoreettiset ja metodologiset pohdinnat siitä, mihin ilmiön tutki-
muksessa kannattaa ja pitää kiinnittää huomiota. 

Sopivatko verkkomedian käytön tutkimiseen samat teoriat, me-
todologiset lähestymiset tai metodit, joita käytetään muiden me-
dioiden tutkimiseen? �	Vastaus kysymykseen ei voi olla kaikin osin 
myönteinen, koska internet-pohjainen verkkomedia on ilmiönä niin 
omanlaisensa, että sen ymmärtämiseksi mediana eivät olemassa 
olevat teoriat ja metodit ole riittävän kattavia. Uusien medioiden 
luonnolliset kontekstit saattavat asettaa rajoituksia sille, miten 
uskollisesti perinteisiä tutkimusasetelmia ja menetelmiä voidaan 
soveltaa. Uusien medioiden luonne itsessään saattaa asettaa rajoi-
tuksia, kuten myös uusia mahdollisuuksia (Rice & Rogers 1984, 82). 
Verkon tutkiminen on monitasoista ja moniulotteista. Hyvän ohje-
nuoran tutkimukselle on antanut Steve Jones internetin tutkimuk-
sen metodologiaa käsittelevän kirjan esipuheessaan (1999):

�	 	Tällä	en	tarkoita	pelkästään	tiukasti	rajattuna	viestintätieteiden	käyttämiä	menetelmiä,	vaan	myös	
sellaisia	tieteenaloja,	jotka	ovat	lisänneet	ymmärrystä	perinteisten	medioiden	käytöstä.
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(Internet research) must avoid being prescriptive. But it is 
extremely difficult for it even to be descriptive, given the 
ever-changing networks involved, the mutating software 
and hardware, and the elastic definitions. Writing in 1988, 
Williams, Rice, and Rogers stated, ”Although we consider 
possible research methods for new media as mainly 
extensions of existing methods, we propose that the new 
media researcher should consider alternative methods, or 
even multiple methods, and to attempt a triangulation of 
methods”(s.15). One hope that we should have is that the 
Internet itself can serve as a medium of communication of 
the research we conduct, that the triangulation Williams 
et al. Seek can occur, at least in some small part, by the 
publication, hyperlinking, and communication of research 
findings on-line.”

Online-journalismin tutkimusta tarkastelleessa varhaisemmassa 
kirjallisuudessa (Deuze 1998; Singer 1998; Kawamoto 1998) nähtiin 
tarve ottaa käyttöön jo olemassa olevia vanhoja ja uusia teoreettisia 
ja metodologisia viitekehyksiä uusien mediamuotojen tuotantojen 
ymmärtämiseksi. Nykyisin taas internetin tarkastelu sosiaalisena 
ilmiönä houkuttaa helposti sen näkemiseen niin ainutlaatuisena, 
että metodologisissa tarkasteluista pyritään lähtemään liikkeelle 
tyhjästä. Tämän asemesta Jankowski ja Van Selm (2005, 200) totea-
vat, että suurin osa internetin tutkimuksessa esille nousseista inno-
vaatioista ovat jääneet mikrotasolle tarkastelemaan tiedonkerää-
misen ja sen analysoinnin tekniikoita. Tämän vuoksi makrotason 
kontribuutiot ovat jääneet vähäisiksi. Tutkimuksessa käsitellään 
niin tiedonkeräämistä kuin sen analysointia. Tavoite on kuitenkin 
nousta pelkän analysoinnin tekniikan tarkastelun yläpuolelle ja 
pohtia sitä, mitä tietoa erilaiset tutkimustavat antavat ja minkälaisia 
tutkimustapoja voidaan käyttää, kun tarkastellaan verkkomedian 
kaltaista ilmiötä. Internetiä ja sen myötä verkkomediaa ei pyritä 
nostamaan sillä tavoin ainutlaatuiseksi ilmiöksi mediakentässä, että 
sen tutkimuksessa ei olisi hyödynnettävissä muita mediamuotoja 
koskevia teoreettisia ja historiallisia tarkasteluja. 

Teoreettisen pohjan rakentamisessa lähden liikkeelle luvussa 
kolme esitetyistä lähtökohdista, jotka kuvaavat tämän päivän maa-
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ilmaa tutkimuskohteen ympärillä: 1) mediamaailman muutos 2) his-
toriallinen perspektiivi muiden medioiden kehityskaarien kautta 
3) medioituminen 4) mediakäytön kasvava kompleksisuus. Nämä 
lähtökohdat synnyttävät luontevasti perspektiivejä verkkomedian 
käytön tutkimiseen. 

Mediakäytön kasvava kompleksisuus on vahva tausta tämän 
tutkimuksen keskeiselle teoreettiselle tarkastelunäkökulmalle, 
käyttötarkoitustutkimukselle. Koska valinnanmahdollisuudet me-
dioiden suhteen ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti, ymmärrys ih-
misten mediavalinnoista ja heidän motiiveistaan niitä tehdessään 
on entistä arvokkaampaa ja toisaalta vaikeammin hallittavaa tie-
toa. Mediamaailman muutos ja medioituminen nostavat pintaan 
tarpeen tarkastella verkkomedian käyttöä myös yhteiskunnalli-
sesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tämän tutkimuksen teoreet-
tisessa tarkastelussa kulttuurinen näkökulma edustaa holistista 
ja pragmaattista otetta verkkomedian käytössä. Tulkintavaiheessa 
mukaan ottamani mediakompetenssin käsite auttaa ottamaan hal-
tuun mediamaailman muutosta ja medioitumista medioiden käyt-
täjän ja kuluttajan näkökulmasta. Neljäs lähtökohta – historial-
linen perspektiivi medioiden kehitykseen – auttaa suhteuttamaan 
käynnissä olevia tapahtumia kokonaisuuteen ja arvioimaan niiden 
merkitystä. Historiasta on löydettävissä mediakäytössä toistuvia 
toimintamalleja ja -kaavoja, joita voidaan soveltaa myös uusien 
mediamuotojen kohdalla. Voidaan tarkastella toteutuvatko ne uu-
sien mediamuotojen kohdalla. Jos eivät, niin mikä erottaa ne niin 
olennaisesti perinteisistä medioista, että vuosisatoja kestäneet ”to-
tuudet” eivät enää toimi uudessa mediamaailmassa.

Koska verkkomediaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa mediana, 
on luontevaa käyttää hyväkseen niin muiden mediavälineiden ja 
niiden käyttöönoton historiaa kuin viestintätutkimuksen tutki-
musperinteeseen kuuluvaa käyttötarkoitustutkimusta osana ko-
konaisuutta. Tässä tutkimuksessa on lisäksi mukana myös erilai-
sia viestintätutkimuksen kentän ulkopuolelta tulevia teoreettisia 
ja metodologisia lähestymistapoja, jotka tuovat lisäarvoa verkko-
median tutkimukseen ja tuovat mukaan sellaisia näkökulmia, joita 
tähänastisessa tutkimuksessa ei ole otettu laajassa mittakaavassa 
huomioon. 

Kaikissa em. neljässä lähtökohdassa on vahvasti läsnä informaa-
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tio- ja viestintäteknologia, joka on omalta osaltaan vaikuttanut mer-
kittävästi medioissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tämän vuoksi on 
olennaista ottaa mukaan teoreettiseen pohdintaan myös teknolo-
gian roolin tarkastelu. Kyse ei ole kuitenkaan teknologiatutkimuk-
sesta, vaan siitä, miten teknologian mahdollistama joukkoviestin, 
verkkomedia, kytkeytyy käyttäjiensä elämään. Teknologian käy-
tössä on otettava huomioon sekä teknologinen että sosiaalinen 
aspekti, jolloin voidaan puhua sosioteknisistä kokonaisuuksista 
(McLaughlin et al. 1999, 44). 

Koska verkkomedian kehityksessä teknologian ja sosiaalisen 
muutoksen välinen suhde on tiivis (Boczkowski 2004, 9), ei tek-
nologian merkityksen tarkasteluun riitä teknologiadeterministinen 
näkökulma, vaan ensisijaisena on näkemys teknologiasta sosiaa-
lisena konstruktiona. Sen mukaisesti puhe- ja näkemistavat vai-
kuttaa todellisuuteen ja sen myötä tekniikan kehitykselle on monia 
vaihtoehtoisia polkuja (Panzar 2000, 16–17). Toisaalta teknologian 
ja yhteiskunnan kehitys on jatkuva prosessi eli syntyneiden artifak-
tien muotoutuminen ei lopu niiden syntymiseen ja toisaalta olosuh-
teet sen käytön kulttuurisiin seurauksiin ovat alkaneet syntyä jo 
paljon ennen artifaktien käyttöönottoa. Kolmanneksi kulttuuriset 
ja materialistiset muutokset eivät etene historiallisessa tyhjiössä 
vaan niihin vaikuttavat suuri joukko edeltäviä prosesseja. (Bocz-
kowski 2004, 10; Reardon 2001, 6)

Tässä tutkimuksessa en tarkastele verkkomediaa journalistisena 
työprosessina. Journalistisen työprosessin kehityksen sivuaminen 
on kuitenkin tarpeen teknologisen kehityksen tarkastelun rinnalla, 
koska verkkomedian muotoutumiseen on vaikuttanut ja vaikuttaa 
edelleen vahvasti teknologian ohella journalistiset työprosessit ja 
journalistien näkemykset verkkomedian olemuksesta. Tässä tutki-
muksessa em. seikka korostuu, koska tutkimuksen kohteena ovat 
nimenomaan institutionalisoituneet journalismintuottajat. Lisäksi 
journalististen työprosessien ymmärtämisen tarve on korostunut 
koko 2000-luvun ajan, koska verkon mukanaan tuomista uusista piir-
teistä keskeisin on käyttäjien mukaantulo sekä sisällöntuotantoon 
että muutenkin aktiivisiksi toimijoiksi verkkomediassa. Käyttäjien 
roolia ja mahdollisuuksia vuorovaikutuksen käytössä verkkomedi-
assa on helpompi hahmottaa, jos ymmärretään sisällöntekijöiden 
omat näkemykset ja motiivit journalistisista työprosesseista. 
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1950-luvun loppuun asti uutisten tuotantoon ja tuottajiin kohdis-
tuva tutkimus oli lapsenkengissään (Domingo 2006, 147). Vuonna 
1950 David M. White muotoili portinvartijateorian, joka liikaa yk-
sinkertaistavasta luonteestaan huolimatta auttoi käsitteellistämään 
uutisvalinnan prosesseja. Jatkotutkimukset osoittivat, että uutis-
valinta on hyvin homogeenista läpi sanomalehdistön ja keskittyy 
enemmän tuotantotavoitteisiin ja rutiineihin kuin henkilökohtai-
siin asenteisiin (Schudson 2000, 177). 1960-luvulla monet amerik-
kalaiset sosiologit torjuivat aiempien tutkimusten funktionalistiset 
periaatteet ja pyrkivät analysoimaan uutisten teon prosessia koko-
naisuudessaan laajentaen ja liittäen portinvartija-analyysin koko 
mediayrityksen rakenteeseen, rooleihin ja rutiineihin (Tuchman 
2002: 80). Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen huomio on se, 
että yleisön rooli osana uutistuotantoa on jäänyt vaille ansaitse-
maansa tutkimusta (Schudson 2000, 194; Cottle 2000, 28–29). 

Toisaalta se johtunee siitä, että ammattijournalistit haluavat pi-
tää ammattialueensa itsellään. Toinen syy tutkimuksen vähyyteen 
on varmasti siinä, että aito yleisöjen osallistuminen niin uutis- kuin 
sisällöntuotantoon ylipäätään, on varsin uusi, 2000-luvun ilmiö. 
Verkkomedia haastaa koko ajan enemmän toimittajia vuoropu-
heluun käyttäjien kanssa. Toimittajat sanovat ajattelevansa ylei-
söä valitessaan ja arvioidessaan uutisia, mutta tutkimukset ovat 
osoittaneet, että perinteisesti suorat kontaktit yleisön kanssa ovat 
yhä vähäiset ja monien ammattilaisten mielestä se uhkaa heidän 
autonomiaansa. Tämän johdosta heillä on holhoava asenne julki-
suuteen ja idealisoitu, stereotyyppinen käsitys yleisöstä, jolle he 
kuvittelevat tekevänsä uutisia (Altheide & Snow 1991, 58–59). Tä-
män tilanteen murtuminen alkoi kiihtyä internetin ja sen mukanaan 
tuoman interaktiivisuuden myötä jo verkkomedian alkuvaiheissa, 
nyt sosiaalinen media on kiihdyttänyt kanssakäymistä yleisöjen ja 
journalistien kesken edelleen.

Näkökulma tieteenrajojen yli menevästä laajapohjaisesta tarkas-
telusta ei ole millään tavoin uusi sen paremmin medioiden tutki-
muksessa yleensä kuin verkon tutkimuksessa erityisesti. Esimer-
kiksi verkkoa kansalaisyhteiskunnan käytössä tarkastelleessa väi-
töskirjassaan Sinikka Sassi (2000) on pohtinut paljon makrososio-
logisen ja kulttuurisen näkökulman eli rakenteiden ja merkitysten 
yhdistämistä. Tämän pohdinnan tuloksena hän on päätynyt otta-
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maan käyttöön käsitteen kulttuurinen kansalaisuus (Sassi 2000, 
40). Sassi arvioi, että kulttuurintutkimus on vaikuttanut merkit-
tävästi sosiologisempaan tarkasteluun ja kyennyt myös tuomaan 
siihen jotakin kokonaan uutta (Sassi 2000, 39). Täysin toisista läh-
tökohdista ponnistava kulttuurintutkija Doulgas Kellner on myös 
vakuuttunut laaja-alaisen lähestymisen hedelmällisyydestä. Vaikka 
Kellner lähestyy mediakulttuurista yhteiskuntaa ja sen teorioita 
pragmaattisen ja kontekstuaalisen näkökulman kautta, hän ei halua 
lähestyä kulttuuria ilman yhteiskuntateoriaa, koska on ymmärret-
tävä kunkin yhteiskunnan rakenteet ja dynamiikka, jotta voidaan 
ymmärtää ja tulkita sen kulttuuria. Kellnerille olennainen osa me-
diakulttuurin ymmärtämistä on ymmärtää yhteiskuntateorioiden 
tarjoamia mahdollisuuksia (Kellner 2000, 13). Syy, miksi yhteis-
kunnan muutosten analysointi on tärkeää journalistisen verkko-
median käytön tutkimuksen kannalta on se, että ihmisten suhde 
medioihin, heidän mediakäyttönsä ja siinä tapahtuneet muutokset 
kumpuavat tältä pohjalta – yksikään ihminen ei elä tyhjiössä ilman, 
että yhteiskunta ja kulttuuri, jossa hän elää, vaikuttaisi hänen toi-
mintaansa ja ajatteluunsa.

Käytän tässä tutkimuksessa taustateorioiden lisäksi hyväkseni 
tulkintateoreettista lähestymistä. Tulkintavaiheessa peilaan tutki-
musta sekä tausta- että tulkintateoreettisiin lähestymisiin. Mitä ovat 
taustateoria ja tulkintateoria, joista puhun? Taustateorialla viitataan 
niihin teoreettisiin käsitteisiin, joiden avulla eksplikoidaan tutkitta-
van ilmiön keskeisiä ulottuvuuksia johtamalla kysymyksenasettelu, 
tehdään ilmiötä ymmärrettäväksi asettamalla sitä relevantteihin yh-
teiskunnallisiin konteksteihin ja tulkitaan empiirisistä aineistoista 
tehtyjä havaintoja (ks. Törrönen 1999, 6; Silverman 1993, 1–19). 
Tämän tutkimuksen taustateoreettisia lähestymisiä ovat käyttötar-
koitus- ja kulttuurintutkimus sekä teknologiatutkimus. Tulkinta-
teoria metodina puolestaan toimii eräänlaisena siltana teorioiden 
ja empiirisen aineiston välillä ja sen avulla analysoidaan kerättyä 
empiiristä aineistoa, pelkistetään siitä kysymyksenasettelun kan-
nalta relevantteja havaintoja ja tulkita näiden havaintojen välisiä 
yhteyksiä (Törrönen 1999, 6; Alasuutari 1994, 187–202). Esimerkiksi 
laadullisessa tutkimuksessa ilmiöitä ei voida selittää yksinomaan 
taustateorioilla tai yksinomaan tulkintateorialla. Ilman taustateo-
rioita tutkimus on sokea. Mutta ilman metodisia apuvälineitä vaa-
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rana on se, että tutkija kävelee haastateltaviensa tai tekstiaineis-
ton ylitse ja kolonialisoi ”vieraiden äänten” sosiaaliset maailmat 
teorioittensa mukaisiksi (Törrönen 1999, 6).

Tulkintateorian voima piilee siinä, miten hyvin se kykenee anta-
maan työkaluja monimutkaisten ja -tasoisten ilmiöiden suhteiden 
ymmärtämiseen. Tulkintakehyksiä voidaan pitää rakenteina, jotka 
ohjaavat puhujia ja vastaanottajia havainnoimaan, tunnistamaan ja 
nimeämään tapahtumia tietyssä valossa, antavat yksittäisille tapah-
tumille ja ilmiöille kokonaistulkintoja, kehystävät todellisuudelle 
omanlaisia näyttämöjä ja näiden näyttämöiden toimijoille erityi-
siä ”sosiaalisia rooleja” tai identiteettiasemia (Törrönen 1999, 9). 
Myös tieteen eri paradigmat ja teoriat voidaan ymmärtää tulkinta-
kehyksinä, jotka konstruoivat samoille ilmiöille erilaisia tilallisia 
ja ajallisia näyttämöitä (ja tutkimusongelmia) ja kytkevät niiden 
etu- ja takanäyttämöille erilaisia käsitteellisiä toimijoita (niitä rat-
kaisemaan) (Törrönen 1999, 9). Tausta- ja tulkintateorian erotta-
mista toisistaan käytetään yleensä laadullisen tutkimuksen yhtey-
dessä. Kuitenkaan vastaavanlaisen eron tekeminen toimii hyvänä 
toimintatapana myös tämäntyyppisessä, uutta tutkimusaluetta kä-
sittelevässä, tutkimuksessa. 

Tulkintateoreettiseksi lähestymiseksi olen valinnut mediakom-
petenssi-käsitteen, jonka kautta yritän saada haltuun verkkome-
dian yleisösuhteen vaikeasti hallittavan kokonaisuuden ja pyrin 
välttämään teknologiakeskeistä ajattelua ja käsittelemään laaja-
alaisesti inhimillistä toimintaa. Näkökulma on sen pohtimisessa, 
miten kansalainen selviytyy tässä nopeasti muuttuvassa tilanteessa 
uudenkaltaisen median parissa. Medioiden sisällöllinen ja tekno-
loginen murros oletetaan monissa tutkimuksissa lähtökohtaisesti 
hyvin voimakkaaksi. Jotkut futuristit ovat vuosien mittaan arvioi-
neet jopa että kehitys kulkee kohti yhtä mediaa. Vaikka kehitys-
tahti on ollut ennustettua maltillisempaa, yleisöjen näkökulmasta 
mediakompetenssi kohoaa hyvin keskeiseen asemaan. Tarjolla 
olevien viestien/sisältöjen määrä kasvaa jatkuvasti ja toisaalta 
teknologia sallii niiden käytön ja muokkaamisen kunkin henki-
lökohtaisiin tarpeisiin sopivaksi. Ihmisen medialukutaidon on ol-
tava korkealla tasolla, jotta he voivat nauttia kehityksen tuomista 
eduista ja mahdollisuuksista sekä toisaalta välttää sen mukanaan 
tuomat haitat.



130

	 5.2	 Teorian,	metodologian	ja	metodien	suhde

Pohdinta teorian, metodologian ja metodin välisestä suhteesta on 
keskeisessä asemassa uuden ilmiön haltuunotossa, koska ei ole 
olemassa kiinteää teoreettista pohjaa ja pitkää metodologista tut-
kimusperinnettä, josta voisi ammentaa asetelmia tutkimusten poh-
jaksi. Teoriaa, metodologiaa ja metodia on hyvä tarkastella varsin 
löyhässä kehikossa, sillä uudella maaperällä liikuttaessa ei voi tur-
vata liikaa olemassa oleviin maamerkkeihin siitä yksinkertaisesta 
syystä, että sellaisia ei ole. 

Sassi on ansiokkaasti pohtinut teorian, metodologian ja metodin 
välistä suhdetta verkkoa koskevassa tutkimuksessa (Sassi 2000, 
157–172). Hän lähtee liikkeelle kolmen em. kategorian vakiintu-
neen tavan mukaisesta ongelmattomasta määrittelystä: teoria on 
abstrakti, yleispätevä malli ja metodit ovat ne konkreettiset tavat, 
joilla teoriaa sovelletaan. Metodologia puolestaan on yleisempi me-
netelmäoppi, mahdollisten menetelmien yhteisesitys ja yleislinjaus 
(Sassi 2000, 157). Tämän tiivistyksen jälkeen hän hakee todellisuu-
desta kosketuspintaa kuhunkin termiin. Teorian kohdalla hän muis-
tuttaa, miten erityisesti yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksessa 
se usein ymmärretään joukkona oletuksia ja käsitteitä, jotka eivät 
ylipäätään ole loogisesti niin siistejä kuin niiden idealisoidut kuva-
ukset haluaisivat esittää ja termiä teoreettinen käytetään monesti 
vain erottamaan suhteellisen abstraktia tutkimusta empiirisestä 
tai käytännöllishakuisesta (Sassi 2000, 157). Metodologian tehtä-
vän määrittelyssä Sassi hakee tukea ajatuksille Malmbergin (1988) 
näkemyksistä. Eri metodologiat eli sellaiset tieteellisen systemati-
soinnin välineet kuten käsitteet, kategoriat ja metodit pitäisi siten 
aina ymmärtää suhteessa siihen tieteenfilosofiseen perinteeseen, 
johon ne kuuluvat. Metodologia on teoreettinen lähestymistapa, 
jonka tutkimuksen viitekehys viime kädessä määrittelee (Sassi 
2000, 158). Metodin määrittelyssä Sassi pohjautuu Varton (1995) 
ajatuksiin, joiden mukaan tieteelliselle tutkimukselle ei ole ole-
massa sellaista metodia tai muuta välinettä, joka olisi valmiina ole-
massa ennen tutkimusta. Sovitut metodit ja lähestymistavat kos-
kevat Varton mielestä mennyttä ja sen tulkintaa tai sitten ne ovat 
ideaalisesti ohjaavia. Uutta tutkimusta varten on aina muodostet-
tava oma, uusi menetelmä, jonka perusta on siinä, miten se ottaa 
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haltuunsa tutkittavan alueen (Varto 1995, 95–96). Sassi muistuttaa, 
että tieteessä on kysymys ihmisen metodologisesta suhteesta to-
dellisuuteen, joka aina on historiallinen ja riippuvainen sille kul-
loinkin asetettavista päämääristä (Sassi 2000, 158):

Metodisten välineiden hiomisella ja jalostamisella ei pidä täyttää 
teoreettisen näkemyksen puuttumista, mutta myöskään teoriaa ei 
pidä irrottaa siitä tutkimustyöstä, jota se ohjaa ja rakenteistaa. Teo-
reettista työtä ei pidä tehdä teorian itsensä vuoksi, eikä teoriaa saa 
institutionalisoida erilliseksi, itseensä sulkeutuneeksi ja itseensä 
viittaavaksi diskurssin alueeksi (Sassi 2000, 158).

Edellä esitetyt ajatukset teorian, metodologian ja metodin väli-
sistä vuorovaikutteisista suhteista ovat hedelmällinen pohja tälle 
tutkimukselle. Samansuuntaista ajattelua on esittänyt tunnettu so-
siologi ja mediatutkija Pierre Bourdieu, joka määrittelee teorian 
välineeksi, jonka avulla ajatellaan ja tulkitaan sosiaalisia suhteita 
ja vastaavasti käsitteet ovat työkaluja, jotka on suunniteltu autta-
maan ongelmien ratkaisemisessa (Bourdieu 1992). Bourdieu nostaa 
esille myös toisen ajatuksen, joka on verkkomedian tutkimuksen 
rakentumisen kannalta olennaisen tärkeää. Hän ei aseta etusijalle 
joko rakennetta tai toimijaa, systeemiä tai aktoria, kollektiivia tai 
yksilöä. Nämä vaihtoehtoparit heijastavat arkijärjen ymmärrystä 
yhteiskunnasta ja niiden sijasta Bourdieu esittää suhteiden ensisi-
jaisuutta. Yhteiskuntatieteen ei tarvitse valita vastakohtien väliltä, 
koska sosiaalinen todellisuus itsessään on keskeisesti relationaa-
lista (Bourdieu 1992). Tässä tutkimuksessa erilaisten tutkimuk-
sellisten tasojen välinen vuorovaikutus on osoittautunut luonnol-
liseksi tavaksi viedä prosessia eteenpäin. Eri tasot täydentävät toi-
siaan ja avaavat niin Iltalehti Onlinen, verkkomedian kuin uuden 
mediamuodon käyttöön erilaisia näkökulmia. 

Tematisointi on tutkimuksen osittaista etäännyttämistä kohteesta 
ja rajatumman näkökulman valitsemista siihen (Sassi 2000, 159). 
Tematisointi asettaa itse asiassa koko tieteen ja ratkaisee, miten 
jokin tulee jonakin tarkastelluksi (Varto 1995, 75–76). Se on avain 
myös tutkimuksen fokusoinnissa eli sitä kautta päästään kiinni 
olennaisiin kysymyksiin. Oman tutkimukseni tematisoinnissa olen 
hakenut ryhtiä ja jäsennystä kokonaisuuteen lähtemällä liikkeelle 
mediasta ja viestintätutkimuksen näkökulmista. 
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	 5.3	 Käyttötarkoitus-	ja	kulttuurintutkimus	sekä	
teknologiatutkimus	verkkomedian	tarkastelussa

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys kohoaa useasta erilaisesta 
tutkimusperinteestä. Pääpaino on 1940-luvullaYhdysvalloissa syn-
tyneessä käyttötarkoitustutkimuksessa (uses and gratifications), 
joka tarjoaa näkökulman verkkomedian käytön ja sen syiden tar-
kasteluun. Toisaalta brittiläinen 1970-luvulla Birminghamin yliopis-
tossa liikkeelle lähtenyt kulttuurintutkimus antaa täydentävää nä-
kökulmaa yksilöiden verkkomedialle antamien merkitysten tarkas-
teluun sekä toimii siltana verkkomedian käytön ja verkkomedian 
ominaislaadun lukijoille asettamien vaatimusten tarkastelussa. 
Verkkomediaan liitetyt metaforat auttavat osaltaan ymmärtämään 
paremmin sitä, mihin tarkoituksiin verkkomediaa käytetään. 

Kulttuuritutkimuksesta (Masterman l985; Lusted 1991; Alvarado 
& Barrett l992) tähän tutkimukseen poimittuja näkökantoja ovat 
medioiden kriittisten taitojen hallinta sekä ihmisten omat verkko-
medialle antamat merkitykset, jotka ovat lähellä tulkintateoreetti-
sena pohjana olevan mediakompetenssin lähestymistapaa asiaan. 
Teknologian kehityksen tutkimus puolestaan antaa laajempaa viite-
kehystä mediakentässä ja -käyttäytymisessä sekä verkkomediassa 
erityisesti tapahtuneiden muutosten analyysille. Viestintätutkijan 
on uskallettava tunnustaa teknologian merkitys viestinnän kehi-
tyksessä – ilman teknologian ja sen merkityksen ymmärtämistä on 
vaikea ymmärtää inhimillistä käyttäytymistä. 

Jos tarkastellaan verkkomedian sisältöjen ja yleisön välistä suh-
detta viestintätieteen tutkimustraditiosta, mahdollisia näkökulmia 
on monia. Viestintätieteiden puitteissa näkökulmat vaihtelevat sen 
mukaan, mitä prosessiin vaikuttavaa osaa painotetaan. Asiaa voi-
daan tarkastella joko yleisöjen tai itse median näkökulmasta. Kun 
tarkastellaan yleisöjä, olennaisia kysymyksiä ovat sellaiset, jotka 
pohtivat yksilön valintoihin ja käyttäytymiseen vaikuttavia teki-
jöitä. Kantavana ajatuksena on silloin se, että mediakäyttö ja -va-
linnat ovat voimakkaasti sidoksissa ihmisen arkielämään ja jo-
kapäiväisiin arkisiin tilanteisiin. Toisaalta ongelmaa voidaan lähes-
tyä myös itse mediasta käsin kysymällä mitkä tekijät sisällössä, 
esityksessä ja olosuhteissa vetävät yleisön huomion puoleensa. 
Tässä tutkimuksessa lähden siitä, että huolimatta näiden kahden 
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näkökulman varsin erilaisista lähtökohdista, ne liittyvät olennai-
sesti toisiinsa. Kumpaakaan ei voi irrottaa toisistaan ilman, että 
kokonaisnäkemys tapahtumien ketjusta jäisi hämärän peittoon. 
Esimerkiksi McQuail ei tee selvää jakoa näiden kahden kesken, 
koska hän uskoo, ettei ihmisten henkilökohtaista motivaatiota 
voida tarkastella ilman yhteyttä mediasisältöihin (McQuail 1997). 
Loppujen lopuksi ihmiset seuraavat medioita, koska ovat kiinnos-
tuneita niiden tarjoamista sisällöistä. Suurimmalle osalle ihmisistä 
sisällöt saattavat olla paljon tärkeämpi asia kuin kanavat, joita pit-
kin he saavat sisältöjä käyttöönsä. Kaikki ihmiset eivät enää edes 
osaa erottaa eri viestintäkanavia toisistaan. Esimerkiksi television 
katselussa ihmiset eivät tiedä, katsovatko he broadcast-lähetystä 
vai kaapelikanavaa (Potter 1998). Myös medioiden väliset erot ovat 
sekoittumassa. Verkossa tämä näkyy siten, että www-sivut ja verk-
komediat sen myötä ovat muuttumassa elokuvien, kirjojen, aika-
kauslehtien tai television kaltaisiksi. Tai toisinpäin, www-sivuja ja 
verkkomedioita voidaan seurata niin television, tietokoneen kuin 
puhelimenkin välityksellä. Näiden kehityskulkujen myötä sisällöt 
ovat kohoamassa jakelukanavia keskeisempään asemaan (Potter 
1998). Tämä löytö kannustaa suuntaamaan huomiota tämänkin 
tutkimuksen kannalta keskeisen asian, ihmisten ja medioiden si-
sältöjen välisen suhteen, tutkimiseen ja näkökulman huomioon 
ottamiseen tutkittaessa yleisöjen käyttäytymistä ylipäätään. Tutki-
musasetelman medioista lähtevä teoreettinen fokus on rakennettu 
käyttötarkoitustutkimuksen pohjalle. Eli ajattelulle ja pohdinnalle 
siitä, mitkä ovat ne syyt, jotka saavat ihmiset käyttämään tiettyä 
mediaa ja millä tavoin he sitä käyttävät.

Kulttuurintutkimus on täydentävä näkökulma, josta teoreetti-
nen keskustelu tässä tutkimuksessa kohoaa. Kulttuurintutkimus 
toimii tässä tutkimuksessa metodologisena apuvälineenä verkko-
median olemuksen hahmottamisessa sekä verkkomedian käyttä-
jien ja käytön tarkastelun näkökulmana. Näkökulma antaa myös 
eväitä verkkomediaan liittyvän mediakompetenssin tarkasteluun. 
Kulttuurintutkimuksen ja mediakompetenssin lähestymistavat 
ovat lähellä toisiaan.

Kulttuurintutkimus kohosi 1980-luvulla keskeiseksi ihmistieteen 
osa-alueeksi. Suomalaiseen sosiologiseen kielenkäyttöön termi 
kulttuurintutkimus on vakiintunut tiettävästi englantilaisesta Bir-
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minghamin koulukunnasta. Kulttuurisista ilmiöistä puhuttaessa 
viitataan sellaiseen teoreettiseen viitekehykseen, joka kohottaa 
merkityksen käsitteen ja yhteiskuntaelämän merkitysvälitteisyyden 
tarkastelun keskiöön (Alasuutari 1994, 47). Kulttuurintutkimuksen 
piirissä tulkinnassa lähdetään myös siitä, että tutkimuksen tarkoi-
tuksena on vanhojen ajatusmallien kyseenalaistaminen ja tajunnan 
laajentaminen, ei omien hypoteesien oikeellisuuden todistelu (Ala-
suutari 1994, 206). Tuloksissa on kiinnostavaa se, miten päteviltä 
ilmiölle annettu selitys vaikuttaa. 

On yleisesti tunnustettu, että kulttuurintutkimuksen alueen ra-
jaaminen on ongelmallinen ja epämääräinen kysymys (ks. esim. 
Sterne 1999, 260). Tässä tutkimuksessa kulttuurintutkimus on 
orientaatio, suurennuslasi, jonka kautta tarkastelen tutkimuksen 
kohdetta – verkkomediaa journalistisena tuotteena ja sen suhdetta 
yleisöihinsä. Kulttuurinen on adverbi, joka muotoilee tutkimuksen 
kohdetta, kulttuurintutkimuksen kohde sinänsä on vielä yksilöi-
mätön (Sterne 1999, 260). Hyödynnän kulttuurintutkimuksen lä-
hestymistapaa saadakseni tuoreen näkökulman verkkomediaan 
ja sen käyttöön verkkomedialle annettujen merkitysten kautta. 
Kulttuurintutkimus tarjoaa myös perspektiiviä siihen tarkasteluun, 
jossa arvioin verkkomedian asettamia vaatimuksia käyttäjien me-
diavalmiuksissa. 

Keskeistä kulttuurintutkimuksen antia tälle tutkimukselle on 
merkityksen käsitteen tarkastelu. Merkityksen käsite on ollut 
keskeisesti esillä monissa yhteiskuntatieteen traditioissa jo en-
nen kulttuurintutkimusta. Max Weberin ymmärtävässä sosiologi-
assa merkitys on ydinkäsite, Lévi-Straussin strukturalismissa se 
on myös keskeisellä sijalla, on myös olemassa fenomenologinen 
traditio (Alasuutari 1994, 62–63). Alasuutari on luonnehtinut kult-
tuurintutkimusta risteysasemaksi, jossa eri tieteenaloilta ja hieman 
erilaisia käsitteitä käyttäen on päädytty jaettuun käsitykseen siitä, 
että kulttuurisia jäsennyksiä ja merkitysjärjestelmiä on hyödyllistä 
tarkastella sekä toimijoiden että rakenteiden näkökulmasta (Ala-
suutari 1994, 63). Käyttäjien verkkomedialle antamat merkitykset 
saattavat olla kovin toisennäköisiä kuin verkkomediasta esimer-
kiksi mediassa vallitsevat käsitteet. Tässä tutkimuksessa en tee 
em. vertailua, vaan tarkastelen nimenomaan käyttäjien antamia 
merkityksiä verkkomedialle ja toisaalta peilaan merkityksenan-
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toja verkkomedian käyttäjälle asettamiin ulkoisiin vaatimuksiin 
(teknologia, journalismi ym.) Merkityksen pohdinnan kautta ra-
kennan siltaa tulkinnassa käyttämääni mediakompetenssi-käsit-
teeseen, jonka kautta pohdin sitä, millaisia valmiuksia verkkome-
dian käyttäjillä tulee olla täysipainoisen toiminnan turvaamiseksi 
verkossa. Se, millaisia merkityksiä ihmiset antavat verkkomedialle 
ja sen käytölleen, vaikuttaa siihen, miten he käyttävät verkkome-
diaa. Tätä kautta voidaan siirtyä luontevasti sen pohdintaan, mil-
laisia valmiuksia ihmisillä tulisi olla, että he voisivat täysipainoi-
sesti käyttää verkkomediaa.

Kuten yleensäkään kulttuurintutkimuksessa, ei tässäkään tut-
kimuksessa ole kyetty ottamaan kaikkia aspekteja haltuun. Olen 
kuitenkin yrittänyt perustella niitä valintoja, joita olen matkan var-
rella tehnyt. Tutkimuksessani olen pyrkinyt pääsemään edes lähelle 
niitä kulttuurisen tutkimuksen ominaisuuksia, joista Sterne puhuu 
kuvaillessaan Raymond Williamsin kuuluisaa teosta Television: 
Technology and Culture Form (1973). 

”…key charqacteristics of a really good cultural study of a 
medium: It engages the dominant discourses about a medium 
without taking them at face value; it provides innovative 
descriptive material that allows other scholars to further 
reconceptualize the medium; it considers the past and 
present historical and institutional conjunctures shaping the 
medium; and finally, it considers the politics and the future 
of the medium without, again, taking available discourses on 
their own terms (Sterne 1999, 268)”

5.3.1	 Käyttötarkoitustutkimus	journalistisen	
verkkomedian	tutkimuksessa

Kun varhaisemmissa kommunikaatiomalleissa yleisöä yleensä 
pidettiin viestin passiivisena vastaanottajana ja tutkimus keskit-
tyi tutkimaan erilaisten viestintämuotojen vaikutuksia yleisöön, 
käyttötarkoitustutkimus (uses and gratifications) siirsi kommu-
nikaatiotutkimuksen uuteen aikakauteen kiinnittämällä huomion 
yleisöön aktiivisena toimijana. Kun aiemmin oli pohdittu sitä, mitä 
mediat tekevät ihmisille, käyttötarkoitustutkimuksessa huomio 
kiinnitettiin siihen, mitä ihmiset tekevät medioilla. Yleisön kat-
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sottiin käyttävän aktiivisesti medioita sekä tekevän valintoja sen 
pohjalta, mikä medioissa heidän arvionsa mukaan parhaiten tyy-
dyttäisi tietyt tarpeet. Käyttötarkoitustutkimuksen perinteessä 
keskeinen kysymys on: Mikä motivoi aktiivisiin valintoihin pyrki-
viä yleisön jäseniä valitsemaan tietyn median (ks. esim. Becker & 
Schoenbach 1989; Masterman 1989)? Kun tätä tutkimusperinnettä 
sovelletaan uuteen mediaan yleisemmin ja verkkomediaan erityi-
sesti, silloin olennainen kysymys ei ole, mitä ihmisille on tarjolla 
verkkomediassa. Ennemmin pitää tutkia sitä, mitä odotuksia ih-
misillä on verkkomedian suhteen ja etsiä selittäviä tekijöitä sille, 
miksi ihmiset lukevat verkkomediaa. Journalistisen verkkomedian 
käytön syistä ei tiedetä vieläkään kovin paljon. Miksi ihmiset käyt-
tävät verkkomediaa tiettyyn tarkoitukseen? Ketkä ihmiset käyttä-
vät sitä mihinkin tarkoitukseen? Mitä ihmiset saavat käyttäessään 
verkkomediaa? Vaikka käyttötarkoitustutkimus syntyi aikoinaan 
teoreettiseksi pohjaksi joukkotiedotusvälineiden tutkimiseen, se 
soveltuu myös verkkomedian tutkimukseen, jonka voidaan ajatella 
välineenä liikkuvan joukkoviestintävälineiden ja keskinäisviestin-
nän välisessä maastossa.

Käyttötarkoitustutkimus syntyi alunperin Yhdysvalloissa 1940-
luvulla ja koki uuden nousun 1960- ja 1970 -luvuilla. Sen juuret 
ovat sosiaalitieteellisessä funktionalismin paradigmassa. Alun pe-
rin psykologiaan vahvasti nojautuvassa käyttötarkoitustutkimuk-
sessa oltiin kiinnostuneita lähinnä ihmisen sisäisistä tarpeista ku-
ten ruoan ja veden tarpeesta (ks. Atkinson 1964; Berkowitz 1969; 
Cofer & Appley 1964). Myöhemmin mukaan tulivat myös sosiaa-
liset tarpeet kuten sosiaalisen integraation tarve, joiden ajateltiin 
motivoivan ihmisten käytöstä aivan yhtä paljon kuin perustarpei-
den tyydytyksenkin hakeminen.

Käyttötarkoitustutkimuksessa mediakäyttö selitetään yksilön 
pyrkimyksellä sosiaalisten tai psykologisten tarpeiden tyydyttä-
miseen (Blumler & Katz 1974). Joukkotiedotusvälineistä saatava 
tyydytys voidaan saavuttaa median sisällön ( esim. lukemalla tiet-
tyjä verkkomedian sivuja), tietyn median genren tuttuuden (esi-
merkiksi saippuaoopperoiden katselu), tietylle medialle altistu-
misen (esimerkiksi television katselu) tai median sosiaaliseen 
kontekstin (esimerkiksi television katselu ystävien kanssa tai in-
ternetin keskusteluryhmät) kautta. Käyttötarkoitustutkimuksessa 
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ajatellaan, että ihmisten tarpeet vaikuttavat siihen, miten he käyt-
tävät ja reagoivat medioihin. Zillmann (McQuail 1987, 236) on tut-
kimuksissaan osoittanut, että mieliala vaikuttaa mediavalintaan: 
pitkästyminen kannustaa jännittävän sisällön valintaan ja stressi 
kannustaa rentouttavan sisällön valintaan. Sama televisio-ohjelma 
voi tyydyttää eri yksilöillä eri tarpeita. Erilaiset tarpeet puolestaan 
liittyvät erilaisiin persoonallisuuksiin, kypsyystasoon, taustaan ja 
sosiaalisiin rooleihin. Kehitystekijät näyttävät liittyvän joihinkin 
tarkoitushakuisiin toimintoihin. Esimerkiksi Judith van Evra us-
koo, että nuoret lapset katsovat erityisen todennäköisesti televi-
siota etsiessään informaatiota ja ovat siten alttiimpia television 
vaikutuksille (Evra 1990). 

Tyypillisessä käyttötarkoitustutkimuksessa yleisön jäsenet täyt-
tävät kysymyslomakkeen, jossa heiltä kysytään, miksi he käyttä-
vät tiettyä mediaa. Denis McQuail on laatinut typologian (McQuail 
1987, 73) yleisimmistä syistä mediakäyttöön:
Informaatio
– Tiedon etsiminen olennaisista tapahtumista ja olosuhteista lä-

hiympäristössä, yhteiskunnassa ja maailmassa
– Neuvojen etsiminen käytännön kysymysten tai mielipiteiden 

tueksi tai ongelmanratkaisuun
– Uteliaisuuden ja yleisellä tasolla olevan tiedonnälän 

tyydyttäminen
– Oppiminen: itse oppiminen
– Turvallisuuden tunteen luominen tiedon avulla
Henkilökohtainen	identiteetti
– Henkilökohtaisten arvojen vahvistaminen
– Käytösmallien löytäminen
– Samaistuminen arvostamiinsa kohteisiin (mediassa)
– Itsetuntemuksen lisääntyminen
Integraatio	ja	sosiaalinen	integraatio
– Näkemyksen hankkiminen toisten olosuhteista; sosiaalinen 

empatia
– Yhteisyyden tunteen hankkiminen ja toisiin samaistuminen
– Yhteisten keskustelunaiheiden ja sosiaalisen integraation poh-

jan löytäminen
– Korvikkeet todellisen elämän sosiaalisille suhteille
– Sosiaalisten roolien ylläpitämisen apuna
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– Yhdysside perheeseen, ystäväpiiriin ja yhteiskuntaan
Viihtyminen
– Ongelmien pakeneminen, eskapismi
– Rentoutuminen
– Kulttuurisen tai esteettisen nautinnon saaminen
– Ajan kuluttaminen
– Tunteiden vapauttaminen
– Seksuaalinen kiihottuminen

Blumler & Katz (1974) esittivät, että yleisön tarpeilla on sosiaali-
set ja psykologiset juurensa, jotka synnyttävät tiettyjä odotuksia 
joukkoviestintää kohtaan johtaen eriytyneisiin malleihin media-
altistuksessa. Tämä puolestaan johtaa tarpeiden tyydytyksessä ja 
muissa seurauksissa (usein tahattomia). Tällä perusteella he olet-
tivat aktiivisen yleisön tekevän motivoituneita valintoja. 

McQuailin (1987) mukaan käyttötarkoitustutkimuksen tradition 
keskeisimmän ajattelun mukaan henkilökohtaiset sosiaaliset olo-
suhteet sekä psykologiset tekijät yhdessä vaikuttavat yleisiin me-
dian käyttötapoihin sekä uskomuksiin ja odotuksiin median tar-
joamista hyödyistä, jotka puolestaan muokkaavat mediavalintoja 
ja -kulutusta. Tämä johtaa saadun kokemuksen arvon arviointiin, 
mikä heijastuu tulevaan mediakäyttöön (emt. 235).

Verkkomedian asema on kiinnostava, koska se kilpailee huo-
miosta sekä toisten medioiden kanssa että toisaalta huomiosta 
www-pohjaisten muiden sisältöjen kanssa verkossa. Käyttötar-
koitusteoria soveltuu tähän tutkimukseen hyvin, koska yksi sen 
keskeinen lähtökohta on, että medioiden kuluttajat ovat aktiivisia 
mediavalinnoissaan (Downing 1990, 159). Verkkomedia on media, 
johon ihmisillä on aktiivinen suhde ja he käyttävät sitä aktiivisesti. 
Verkkomediassa navigointi vaatii käyttäjältään aktiivisuutta hänen 
siirtyessään paikasta toiseen, sivulta toiselle. Tiettyyn mittaan asti 
tätä siirtymistä voidaan verrata television kaukosäätimellä tehtyyn 
kanavanvaihtoon, mutta verkkomediassa ihmisen on tehtävä use-
ampia valintoja nopeampaan tahtiin ja usein valinta perustuu teks-
tipohjaiseen siirtymään visuaalisten impulssien asemesta, jotka 
ohjaavat hyvin pitkälle kanavanvaihtoa televisiossa. 

Kun ensin on määritelty verkkomedian käyttö aktiiviseksi viestin-
täprosessiksi, on luontevaa ottaa käytön syiden tutkimisessa avuksi 
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käyttötarkoitustutkimusperinteeseen kuuluva Katzin, Blumlerin ja 
Gurevitchin luoma prosessimalli (A Process Model) (Eldstein 1989, 
135) ja tarkastella, pystyykö verkkomedia täyttämään prosessimal-
lissa määritellyt viisi tarvetta. Malli lähtee liikkeelle siitä, että 
1) sosiaalisista ja psykologisista lähtökohdista nousevista 
2) tarpeista syntyneet 
3) motivaatiot johtavat 
4) odotuksiin palkinnoista.

Tämän prosessin kautta ihmiset päätyvät valitsemaan sellaisia 
lähteitä, jotka tyydyttävät heidän tarpeitaan. 

Katzin, Blumlerin, Gurevitchin ja Haasin mukaan kaikilla me-
dioiden käyttäjillä on samat viisi tarvekategoriaa:
– Tiedolliset tarpeet (cognitive needs). Tarpeet, jotka liittyvät 

tiedontarpeeseen ja ympäristön ymmärtämiseen.
– Tunnetarpeet (affective needs). Tarpeet, joilla vahvistetaan es-

teettisiä, miellyttäviä ja tunteisiin liittyviä tarpeita.
– Henkilökohtaiset integroivat tarpeet (personal integrative 

needs). Tarpeet, jotka liittyvät yksilön luotettavuuden, itseluot-
tamuksen, pysyvyyden ja statuksen vahvistamiseen.

– Sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvät tarpeet (social in-
tegrative needs). Tarpeet, jotka liittyvät perhesuhteiden, ystä-
vyyssuhteiden ja maailmalla oleviin yhteyksiin.

– Eskapistiset tarpeet (escapist needs). Tarpeet, jotka liittyvät 
pakenemiseen, jännityksen vähentämiseen ja huvitteluun. (Tan 
1985, 235–236).
Lähtökohtana on olettamus, että verkkomedian käyttäjillä on 

nämä samat tarpeet kuin muillakin viestintävälineiden käyttäjillä. 
Tarpeiden määrittely ei välttämättä ole kovin yksiselitteistä ja yk-
sinkertaista. Tarpeiden määrittelyssä saattaa syntyä ongelmia, 
koska toisaalta on esitetty näkemyksiä, että on vaikeaa yhdistää 
tietty tarve tietyntyyppiseen mediasisältöön, koska mediakäyttö 
saattaa tyydyttää kaikkia tarpeita (McQuail 1987). 

Tarpeiden tyydytysten tarkastelussa on voidaan tehdä ero myös 
ritualistisen ja instrumentaalisen mediakäytön kesken. Rubinin 
(1986) mukaan rituaalinen mediakäyttö ei suuntaudu mihinkään 
erityiseen mediasisältöön, vaan median parissa viivytään ajankulun 
tai tavan vuoksi. Välineellinen mediakäyttö puolestaan pohjautuu 
etupäässä tiedollisiin motiiveihin. 
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Prosessimallin toisessa vaiheessa analysoidaan ihmisten moti-
vaatiota. Koska oletetaan, että verkkomedia kykenee tehokkaasti 
tyydyttämään ihmisten tarpeita, olennainen kysymys on se, miksi 
ihmiset laittavat tietokoneen päälle ja kytkeytyvät internetiin. So-
piva analyysiväline tähän on odotus-arvo (expectancy-value) -teo-
ria. Tämän lähestymisen ydinajatus on se, että ihmiset hakeutuvat 
sellaisten viestien ja viestintävälineiden pariin, joihin he liittävät 
tiettyjä odotuksia ja joiden odotusten he uskovat täyttyvän parhai-
ten kyseisen viestintävälineen kautta (Dervin 1989, 631). Miksi sit-
ten ihminen valitsee tietyn viestintävälineen? Tässä tarkastelussa 
on tärkeää tarkastella laajemmin sitä sosiaalista tilannetta, jossa 
ihminen päätyy valitsemaan tietyn välineen jonkun toisen viestin-
tävälineen asemesta. 

Verkkomedian kohdalla voidaan sanoa, että muut joukkotiedo-
tusvälineet ovat luoneet otollista ilmapiiriä verkkomedian käytölle. 
Myös teknologinen kehitys on luonut puitteita verkkomedian en-
tistä paremmalle käytölle. Motivaation tarkastelussa on otettava 
huomioon niin teknologiassa, sisällöissä, hinnoittelussa yms. ta-
pahtuneet muutokset verkkomedian ensimmäisen vuosikymmenen 
aikana. Tätä muutoskenttää olen tarkastellut taustoittavasti tässä 
kirjassa luvussa neljä. 

Prosessimallin viimeistä vaihetta eli välineen tai sisällön valin-
taa tarkastelen niin ikään odotus-arvo -mallin avulla. Sen mukai-
sesti ihmisillä on erilaisia odotuksia siitä, millaisia arvoja erilaiset 
mediavalinnat toteuttavat. Verkkomedian kohdalla tässä on kaksi 
arviointia selvästi hankaloittavaa tekijää. Verkkomedian käyttöön 
tarvittava teknologia eli useimmissa tapauksissa edelleen tietokone 
ja tietoliikenneyhteys olivat kehityksen alkuvaiheissa kustannuk-
siltaan monille vielä liian kalliita. Ihmisillä saattoi olla motivaatiota 
verkkomedian käyttöön, mutta he kokivat sen liian kalliiksi. Verk-
komedian kohdalla on vielä kyse myös teknologiakuilusta, mitä ei 
enää ollut perinteisten viestintäteknologioiden kuten television tai 
radion kohdalla.

Toinen verkkomediamotivaation määrittämisen ongelma syntyy 
siitä, että se ei välttämättä korvaa mitään olemassa olevaa mediaa. 
On tutkimuksia, joissa on todettu ihmisten käyttävän eri medioita, 
koska niillä on erilaiset ominaisuudet. Televisiota luonnehditaan 
esimerkiksi visuaalisilla faktoreilla kuten äänellä, kuvalla, värillä ja 
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liikkeellä. Painettu sana antaa puolestaan lukijalle mahdollisuuden 
kontrolloida tilan ja ärsykkeiden määrää. Radio puolestaan tarjoaa 
tiivistetyn kuuloärsykkeen (Eldstein 1989, 149).Verkkomediassa on 
mahdollisuuksia yhdistää useat eri perinteisten medioiden piirteen 
yhdeksi multimediaesitykseksi. 

Verkkomedian tyypillisiä piirteitä olen tarkastellut luvussa neljä, 
jossa yritän hahmottaa sitä, mikä tekee verkkomediasta erilaisen 
median. Yksi mielenkiintoinen motivaation tarkastelussa esille ko-
hoava kysymys on, onko verkkomedian rooli korvaava vai täyden-
tävä. Kun verkkoon alkoi tulla journalistisia tuotteita 1990-luvun 
ensimmäisinä vuosina, sen roolia hahmoteltiin omana itsenäisenä 
mediana. Kehityksen alkuvaiheissa – kun verkkomedia edelleen ha-
kee omaa rooliaan sekä verkossa että mediana muiden medioiden 
joukossa – rooli oli pääsääntöisesti täydentävä. Tämä roolikehitys 
tulee esille kirjan neljännessä luvussa.

Verkkomediaa ei ole laajasti tutkittu käyttötarkoitus –tutkimus-
otteella. Mutta sen sijaan internetistä laajemmin on tarjolla tutki-
mustuloksia. Hunter (1996) uskoo tutkimustensa perusteella, että 
parhaiten www vastaa tiedollisiin tarpeisiin. Hän on havainnut, että 
myös tunteisiin liittyvät tarpeet tyydyttyvät usein verkossa. Inter-
netissä on tuhansittain sivustoja, joiden aihealueina ovat taide, mu-
siikki, teatteri, sekä muut viihteelliset lähteet (Hunter 1996). 

Käyttötarkoitustutkimuksen suurin ansio on siinä, että se siirsi 
yleisö-ajattelun aktiivisen yleisön aikakauteen. Toisaalta sen suu-
rimpana heikkoutena on pidetty jokapäiväisen sosiaalisen kon-
tekstin hylkäämistä, se pohjautuu enemmän psykologiaan kuin 
sosiologiaan (ks. esim. Masterman 1989). On olemassa runsaasti 
tutkimuksia, jotka osoittavat esimerkiksi rodun, luokka-aseman tai 
sukupuoliroolien muokkaavan ihmisten mediakäyttöä. Käyttötar-
koitustutkimus perustuu toisten arvioiden mukaan myös kestämät-
tömään kehäpäätelmään. Jos halut ja tarpeet ovat annettuja, kuten 
käyttötarkoitustutkimuksessa ne ovat ja jos mediatuotteiden ku-
luttamalla yleisöt saavat nämä riippumattomasti annetut tarpeensa 
tyydytetyiksi, kuten käyttötarkoitustutkimuksessa myös todetaan, 
ollaan kehässä, josta ei ole ulospääsyä. Miksi? Siksi, että on mah-
doton määritellä mediatuotteiden kulutuksesta riippumatta mitä 
nuo ihmisillä olevat tarpeet oikein ovat, joiden tyydyttämiseen he 
medioita käyttävät. Tarpeiksi voidaan määritellä esimerkiksi es-
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kapismi, vaihtelun tarve, hyöty yms. Todisteeksi tarvitaan kuiten-
kin näyttöä siitä, mitä medioita ihmiset käyttävät em. tarpeidensa 
tyydyttämiseen. Kehä on valmis. Em. johtuen jotkut tutkijat ovat 
sitä mieltä, että käyttötarkoitustutkimuksella on hyvin vähän sa-
nottavaa niistä tavoista, joilla itse halut ja tarpeet tuotetaan sekä 
medioiden aktiivisesta osuudesta tähän prosessiin, samoin kuin 
tavoista, joilla medioiden sisällöt muokkaavat täysin ennustetta-
vasti yleisön reaktioitta ja vielä vähemmän mahdollisuudesta, että 
yleisöproblematiikka saattaisi olla yksi mediasisältöjen ja -muo-
tojen keskeisistä määrittäjistä. Se ei myöskään selvittele tapoja, 
joilla yleisö työstää tekstiä hyväksymällä, hylkäämällä tai kyseen-
alaistamalla tekstien tarjoamia moninaisia lähtökohtia (ks. Bon-
ney & Wilson 1983).

Em. teemoja koskevaa tutkimusta on tehty runsaasti vuoden 1980 
jälkeen. Esimerkiksi David Morley (1992) on havainnut, että siinä, 
miten yksilöt tulkitsevat esimerkiksi televisio-ohjelmia, on selviä 
eroja. Hän painottaa alakulttuurien sosio-ekonomisia eroja, jotka 
muokkaavat voimakkaasti sitä, miten ihmiset tulkitsevat tv-koke-
muksiaan. Jos halutaan tehdä päätelmiä ihmisten yksilöllisistä tar-
peista, rakenteelliset faktorit ovat olennainen osa analyysia. Jos ti-
lanne, jossa tehdään tietyt validit johtopäätökset, ei ole määritelty, 
päädytään helposti virheellisiin tulkintoihin. Morley huomasi tut-
kimuksessaan nuorten insinööriopiskelijoiden, kauppa-apulaisten, 
ammattiyhdistysvirkailijoiden sekä nuorten mustien opiskelijoiden 
tehneen hyvin erilaisia dekoodauksia television ajankohtaisohjel-
masta Nationwide, vaikka kaikki nämä ryhmät voidaan määritellä 
työväenluokkaan kuuluviksi.

”Diskurssit ja instituutiot, joihin ryhmä on asemoitu, 
muuntavat sen dekoodausta televisio-ohjelmasta eri suuntiin. 
Yhdessä tapauksessa kehys nousi työväenluokan valtavirran 
populistisesta perinteestä, toisessa tapauksessa ay-liikkeestä 
ja Työväenpuolueen politiikasta ja kolmannessa mustan 
nuorison alakulttuureista.” (Morley 1992)

Johtopäätöksiä tehtäessä on tärkeää muistaa myös se, että on hyvin 
vaikea erottaa sosiaalisen rakenteen ja mediarakenteen vaikutuk-
sia toisistaan (Rosengren & Wenner & Palmgreen 1985, 141–142). 
Käyttötarkoitustutkimusotteella tehtyjen tutkimusten tulkinnassa 
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kannattaa olla varovainen siitäkin syystä, että monet tutkimukset 
ovat osoittaneen joukkoviestinnän rakenteen vaikuttavan eri yk-
silöiden mediakulutukseen eri tavoin. Esimerkiksi yksilöt, joiden 
mediakäyttöä ohjaavat heikommin määritellyt tavoitteet, ovat voi-
makkaammin median tuotosten vaikutusten alaisina. Esimerkiksi 
ne, jotka jättävät päivittäisen sanomalehtensä lukematta ovat niitä, 
joilla on jo muutenkin alhaisempi motivaatio, mitä tulee mediatot-
tumuksiin. Myös tilanne määrää ihmisten päivittäistä altistumista 
medioille. Televisio-ohjelmia koskevissa tutkimuksissa on todettu, 
että parhaaseen television katseluaikana, prime time -aikana, lähe-
tettävien ohjelmien sisällöillä ei ole kovin paljoa vaikutusta ihmis-
ten tv:n katsomiseen käytetyn ajan kokonaismäärään. Tv:tä katso-
taan joka tapauksessa, koska tilanne kotona on määräävä faktori 
tässä tilanteessa (ks. Berg & Höijer 1972, 141). On saatu myös tut-
kimustuloksia, joissa on todettu päivittäisen tilanteen vaikuttavan 
vähän sellaisten ihmisten mediakäyttäytymiseen, joilla on vahvat 
tottumukset ja suuri tarve päivittäisten lehtien lukemiseen (Rosen-
gren & Wenner & Palmgreen 1985, 141–142).

5.3.2	 Teknologian	rooli

Informaatio- ja viestintäteknologia on omalta osaltaan vaikuttanut 
merkittävästi medioissa tapahtuneisiin muutoksiin. Verkkome-
diaan on sisältynyt sen alusta lähtien kiistatta teknologian mah-
dollistamia lisäarvoja, joita on voitu käyttää hyväksi uusia verk-
komedioita rakennettaessa. Verkon viestinnällisiä mahdollisuuksia 
on kirjattu selvityksissä ja analyyseissa (ks. Dahlgren 1996, 64–67; 
Feldman 1997, 93–96; Paul 1995; Sirkkunen 1998; Quittner 1995). 
Osa näistä uusista ominaisuuksista on käytössä, osa on jäänyt täy-
sin huomiotta. 

Verkkomediassa yhdistyy vahvasti sekä teknologinen että yh-
teiskunnallinen näkökulma. Kyse on sosiaalisesta ilmiöstä, jossa 
teknologialla on vahva rooli. Tämän vuoksi on olennaista ottaa 
mukaan teoreettiseen pohdintaan myös teknologisen kehityksen 
roolin tarkastelu. On tärkeää nähdä teknologian käytön sekä tek-
nologinen että sosiaalinen aspekti, jolloin voidaan puhua sosiotek-
nisistä kokonaisuuksista (McLaughlin & al. 1999, 44). Kyse ei ole 
kuitenkaan teknologiatutkimuksesta, vaan siitä, miten teknologian 
mahdollistama joukkoviestin, verkkomedia, kytkeytyy käyttäjiensä 
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elämään. Kyse on teknologian ja sosiaalisen vuorovaikutuksesta ja 
siitä, millaiseksi teknologian käyttö osana yhteiskunta ja kulttuuria 
muovautuu ja millaisia kulttuurisia ilmiöitä verkko mahdollisesti 
synnyttää (Aula & al. 2006, 16). 

Teknologian huomioonottaminen nousee luontevasti esiin, kun 
tarkastellaan ihmisten mediakäyttäytymisen muutoksia, mitä ei 
voida tarkastella ilman kosketuspintaa viestintäteknologioiden 
kehitykseen. On kiistämätön tosiasia, että viestintäteknologia on 
koko tämän vuosisadan kehittynyt huimaa vauhtia ja on eittämättä 
vaikuttanut myös yleisön ja median väliseen suhteeseen. Sen si-
jaan tässä tutkimuksessa ei ole resursseja paneutua pohtimaan 
sitä, mikä ratkaisee sen, mitä ominaisuuksia on käytössä. Miksi 
toisia on otettu käyttöön ja toisia ei. Onko avain esimerkiksi sisäl-
töjen tekijöiden näkemyksissä vai käyttäjien haluissa ja kyvyissä 
muuttaa ajatuksiaan ja tapojaan toisten uudistusten kautta, mutta 
ei toisten? Vai ratkaisevatko taloudelliset seikat valinnat.

Viestintäteknologian historian tutkimuksessa voidaan erottaa 
kaksi laajaa ja toisilleen hyvin vastakkaista suuntausta: teknolo-
giadeterminismi ja kulttuurideterminismi (Winston 1995), joiden 
vastakohtaisuutta ylittävää näkökulmaa haetaan myös tässä tut-
kimuksessa. Mikä sitten erottaa nämä kaksi ajattelutapaa toisis-
taan? Teknologiadeterministisen ajattelun mukaan teknologiat, 
erityisesti mediateknologia, kehittyvät oman aikataulunsa mukaan 
seuraten täysin omaa logiikkaansa. Muut muutokset ovat seura-
uksia tästä kehityksestä (Winston 1995). Teknologisen determi-
nismin mukaan tietoverkkojen käyttö ja toimivuus riippuu täysin 
teknologiasta ja tekniikasta. Kulttuurideterminismi puolestaan 
määrittää sosiaaliset ja taloudelliset faktorit määräävään asemaan, 
joko tukemaan tai estämään teknologian käyttöä. Tämän ajattelun 
mukaan inhimillinen toiminta on muutoksen tärkein käynnistäjä 
(Winston 1995). Kulttuurideterminismin kanssa samansuuntaista 
ajattelua noudattavassa sosiaalisessa determinismissä teknolo-
giaa ja tietoverkkoja tarkastellaan sosiaalisena konstruktiona, joka 
jättää tietoverkkoihin liittyvät teknologiset piirteet huomiotta (Aula 
& al. 2006, 16). Teknologiaan vahvasti uskovat ennustavat, että di-
gitalisoituminen johtaa jo muutamassa vuodessa ”mediavallanku-
moukseen”, jonka seurauksena ihmiset elävät täysin toisenlaisessa 
mediaympäristössä kuin tähän asti. Osa tätä vallankumousta on 
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ajattelun mukaan mm. verkkomedian, voimakas kasvu. Tällaista 
determinististä ajattelua on kritisoitu siksi, että se ei ota huomioon 
teknologian mutkikasta suhdetta ihmisen arkielämään. Kotitieto-
kone, digitaalinen televisio ja internet kilpailevat monien muiden 
asioiden kanssa ihmisten rahan- ja ajankäytöstä. Uuden teknolo-
gian ”kesyyntyminen” arjen rutiineiksi on pitkä prosessi. 

Uskon teknologian merkityksen ja roolin avautuvan paremmin 
puhdasta teknologiadeterminismiä ”pehmeämmän” lähestymi-
sen, teknologian sosiaalisen konstruktion kautta, joka valtasi alaa 
1980-luvulla (ks. esim. Bijker& Hughes & Pinch 1987; Bijker &Law 
1992; Hughes 1989; Bardini 1995). Lähestyminen perustuu ajatte-
lulle todellisuuden muodostumisesta puhe- ja näkemistapamme 
vaikutuksen alaisena. Sen mukaisesti tekniikan kehitykselle on 
monia vaihtoehtoisia polkuja eikä ole selvää, että aina päädytään 
parhaaseen ratkaisuun (Pantzar 2000, 16–17). Myös internetin kehi-
tyksen alkuvaiheissa uskottiin vahvasti sen vallankumoukselliseen 
vaikutukseen. Tällä hetkellä vallitseviksi ovat kohonneet evolu-
tionaarisemmat (action based) lähestymiset siitä, miten media on 
ottanut haltuunsa uutta viestintäteknologiaa (Boczkowski 2005). 
Domingo puolestaan uskoo, että vaikka 1990-luvun loppupuolella 
keskeinen trendi internetiin kohdistuvassa tutkimuksessa koko-
naisuudessaan oli kohti sosiaalisen konstruktion näkökulmasta 
nousevia näkemyksiä (Lievrouw 2004, 13; Wellman 2004), tekno-
logiadeterminismi on yhä ohjannut suurinta osaa online-journalis-
miin kohdistunutta tutkimusta 2000-luvun alkuvuosina (Domingo 
2006). Teknologian sosiaalisen konstruktion näkökulmasta inter-
netiä tarkasteleva Abbate näkee, että Internet, kuten kaikki muut 
teknologiat, on sosiaalisen ympäristönsä sosiaalinen tuote. Sosi-
aaliset, poliittiset ja tekniset päätökset muokkaavat teknologiaa. 
(Abbate 1999). 

Jos tarkastellaan verkkomedian kehitystä puhtaasti teknologi-
adeterministisestä näkökulmasta, painopiste on usein teknisissä 
innovaatioissa. Laajat massat uskotaan saavutettavan siinä vai-
heessa, kun tietyt teknologiat ovat kehittyessään tehneet verkko-
median käytöstä riittävän vaivatonta ja kustannuksiltaan edullista. 
Monet odottavat ratkaisevaa teknistä mullistusta (”killer applica-
tion”), joka saisi aikaan hyvin nopean kehityshyppäyksen. Esi-
merkki tällaisesta mullistuksesta, johon kohdistui vuosituhannen 
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vaihteessa suuria odotuksia , oli mm. MIT:ssä Bostonissa kehitetty 
elektroninen muste (electronic ink). Kaupallisesti toteutuessaan 
se olisi merkinnyt ja merkitsisi vieläkin sitä, että tietokoneen voisi 
”kirjoittaa” vaikkapa takin selkämykseen tai rullata sanomalehden 
tavoin taskuunsa. 

Reaalimaailmassa kehityskaaret eivät kuitenkaan ole käytän-
nössä toteutuneet suoraviivaisen teknologiadeterministisen ajat-
telun mukaisesti. Historia on opettanut, että ihmiset eivät toimi 
niin kuin uudistusten luojat heidän olettavat tekevän. Verkkome-
diaan kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet huomattavasti mal-
tillisemmiksi kuluneiden reilun kymmenen vuoden aikana. Mika 
Pantzarin (1996) vastaus teknologiaa koskevien ennusteiden pie-
leen menemisessä on se, että ennustajien kuva kuluttajista on ää-
rimmäisen rajoittunut. Hän kritisoi taloustieteen kuluttajateorioita 
siitä, että niissä ihmisten halut ja tarpeet oletetaan viileän analyyt-
tisiksi, muuttumattomiksi ja historiallisesta kontekstista riippu-
mattomiksi. Ihminen nähdään suoraviivaisesti ja mutkattomasti 
uuteen tekniikkaan sopeutuvana, rationaalisesti ja laskelmoidusti 
toimivana. Panzar rakentaa yksinkertaistavan, kuluttajan valtaa 
korostavan voluntarismin tilalle mallia tuotannon, kulutuksen ja 
kuluttajan välisistä verkostoista (Pantzar 1996). Hän rinnastaa tek-
nologioiden kehityksen luonnon evoluutioon ja hakee metaforia 
luonnon orgaanisista systeemeistä puhuen muun muassa tuotteiden 
elinkaarista ja elämänkerroista. Pantzarin mukaan on olennaista 
ymmärtää se, että tekninen optimi ei sinänsä määrittele kehitystä, 
vaan että yhtä oleellisia muokkaajia ovat kilpailulliset kytkennät 
ja muu vallankäyttö (Pantzar 1996). 

Kautta historian on löydettävissä kuvaavia esimerkkejä siitä, mi-
ten teknologiaa on rakennettu aivan toisiin tarkoituksiin kuin sitä 
on loppujen lopuksi käytetty. Eikä viestintäteknologia tee tästä 
poikkeusta. Viestintäteknologioiden kohdalla harhaan menneitä 
ennustuksia löytyy kautta vuosisatojen. Kehittäjät ovat useassa 
tapauksessa selvästi aliarvioineet ihmisten halun keskinäiseen 
kommunikointiin ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Seuraa-
vassa kaksi esimerkkiä, toinen yli sadan vuoden takaa ja toinen 
viime vuosikymmeneltä. 

Alexander Graham Bell esitteli uutta hienoa keksintöään ensim-
mäisen kerran julkisesti vuonna 1876. Hän markkinoi innovaatio-
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taan välineeksi, jolla voidaan välittää musiikkia, uutisia ja näytelmiä 
pitkien matkojen taakse. Hän jopa keksi kolmiosaisen äänitorven, 
jotta useat esiintyjät pystyivät samanaikaisesti laulamaan laittee-
seen. Kyse oli puhelimesta. Vielä 1890-luvulla puhelinta käytettiin 
baseball-otteluiden selostusten ja konserttien välittämiseen. Eng-
lannissa ja Unkarissa yritykset välittivät säännöllisesti konsertteja 
ja uutisia tilaajilleen (Marvin 1988, 223). Ammattilehdissä puheli-
nalan asiantuntijat kritisoivat naisia, jotka asiattomasti käyttivät 
puhelinta ”täysin tyhjänpäiväiseen juoruiluun”. He jopa yrittivät 
kehittää taloudellisia ja teknisiä mekanismeja vähentääkseen tätä 
”tarpeetonta käyttöä”, jotta sopivammat käyttötavat saisivat ti-
laa (Fischer 1992, 79). Vasta 50 vuotta puhelimen keksimisen jäl-
keen amerikkalaiset puhelinyhtiöt alkoivat markkinoida välinettä 
pelkästään sosiaalisen kanssakäymisen välineenä (Fischer 1992, 
luku 3). 

Kaikkia esimerkkejä ei tarvitse hakea edelliseltä vuosisadalta. 
Kun matkapuhelimiin kehitettiin tekstiviestimahdollisuutta, suun-
nittelijat eivät osanneet aavistaa sen käytön leviämistä. Alkuvai-
heissa laitteiden suunnittelijat olivat valmiit jättämään toiminnon 
kokonaan pois puhelimista. Vaikka useimmissa matkapuhelimissa 
tekstiviestien kirjoittaminen on varsin hankalaa, palvelu levisi no-
peasti. Nuoret ottivat uudenlaisen tavan välittää lyhyitä ja ytimek-
käitä viestejä omakseen nopeasti. Heidän keskuudestaan käyttö 
levisi nopeasti myös muiden kuluttajaryhmien keskuuteen. Nykyi-
sin tekstiviestit ovat olennainen osa matkapuhelinten käyttöä. En-
simmäiset tekstiviestit lähetettiin jo vuonna 1993, mutta vuoteen 
1996 asti kännyköiden tekstiviestejä käytettiin lähinnä yrityksissä. 
SMS:n (Short Message Service) läpimurto tapahtui Suomessa vuo-
den 1997 alussa, kun keskenään kilpailevat operaattorit tarjosivat 
tekstiviestipalveluja ilmaiseksi. Vuoden 1998 tammi-elokuussa 
lähetettiin seitsemän kertaa enemmän tekstiviestejä kuin vuotta 
aiemmin. Tekstiviestiliikenne kymmenkertaistui samaan aikaan, 
kun gsm-liittymien määrä kaksinkertaistui (Kopomaa 2000, 56). 

Myös uutisia internetissä tutkinut Boczkowski uskoo, että verk-
komedian kehityksessä teknologian ja sosiaalisen muutoksen vä-
linen suhde on tiivis. Innovaatioprosesseissa mukana olevat toi-
mijat vievät toisiinsa liittyviä teknologisia ja sosiaalisia muutok-
sia eteenpäin samanaikaisesti. Ne eivät keskity vain toiseen niistä 
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– joko muokaten kohdetta tai käyttäen hyväksi sen sosiaalisia vai-
kutuksia – molemmat toiminnot tapahtuvat samanaikaisesti (Bocz-
kowski 2004, 9). Ei voida ajatella, että markkinat syntyvät uuden 
tuotteen myötä yhtäkkiä tai ne jollain tavoin odottavat oikeanlaisen 
tuotteen ilmestyvän markkinoille. Markkinat ovat jatkuvasti mu-
kana prosessissa, jossa ne rakentuvat aktiivisen toiminnan kautta 
(Pinch 2001, 392). 

Myös näkemykset siitä, miten hyvin käyttäjät hallitsevat vies-
tintäteknologiaa vaikuttaa tutkimusten mukaan siihen, millaisiksi 
sisällöt verkkomediassa muotoutuvat. Boczkowski (2004) on löy-
tänyt kolme faktoria, jotka ovat johtaneet erilaisiin innovaatiopro-
sesseihin sanomalehdistön pohjalta nousseissa verkkomedioissa: 
printti- ja online-toimituksen välinen suhde, journalistien itselleen 
määrittämä rooli sekä toimitusten käsitys yleisön roolista. Viimeksi 
mainitussa kohdassa käsitys käyttäjien teknologisesta osaamisesta 
sekä heidän asemansa joko kuluttajina tai sisällöntuottajina vaikut-
taa verkkomedian kehitykseen toimituksissa. Usein mediataloissa 
päädytään teknologisesti vähemmän sofistikoituihin ratkaisuihin, 
koska halutaan pitää kiinni painetun sanomalehden kannalta tär-
keinä koetusta laajasta massayleisöstä. Pitkälle viedyt teknologi-
set sovellukset tarkoittavat niiden kohdistamista pääasiassa pää-
käyttäjistä ja aikaisista omaksujista (”leader user/early adopter”) 
muodostuville yleisöille (Boczkowski 2004, 175). 

Yhdysvaltalaisia sanomalehtiä ja niiden verkkoversioita tutki-
essaan Boczkowski (2004) huomasi, että mitä enemmän tuottajat 
hahmottivat käyttäjät teknisesti kykenemättöminä, sitä enemmän 
viestintä tapahtui tekstin ja valokuvien avulla. Toisaalta, mitä enem-
män tuottajat pitivät käyttäjiä teknologisesti osaavina, sitä enem-
män he hyödynsivät webin multimediamahdollisuuksia, mistä Vir-
tual Voyager oli Boczkowskin aihetta koskevassa tutkimuksessa 
hyvä esimerkki.

Samassa tutkimuksessa Boczkowski tarkasteli myös informaatio-
virtojen kulkua. Perinteisesti sanomalehdet ovat nähneet lukijansa 
sisällön kuluttajina ja lukijoiden omalle äänelle on jäänyt vain vä-
hän tilaa lehden virallisen toiminnan puristuksessa (Boczkowski 
2004, 175). Hän havaitsi, että mitä enemmän käyttäjiä kannustet-
tiin tuottamaan sisältöjä, sitä enemmän hyväksyttiin monia erilai-
sia informaatiovirtoja. Toisaalta, mitä enemmän kuluttajat nähtiin 
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pääasiassa sisällön kuluttajina, sitä enemmän toistettiin ”me jul-
kaisemme, sinä luet” -mallia (Boczkowski 2004, 175).

Boczkowskin hypoteesi teknologian ja sosiaalisen toiminnan 
kohtalonyhteydestä kiteytyy hänen johtopäätöksissään:

”My analysis has shown that neither remediation is a cultural 
nor interactivity a technological necessity of new media, 
but that both were enacted to varying degrees in the three 
case studies as a result of different combinations of locally 
contingent factors such as the above mentioned relationships 
between print and online newsrooms, inscriptions of a vision of 
the intended user in the media artefacts, and characterizations 
of newsroom practices. (Boczkowski 2004, 178).

Verkkolehdissä tehdyt innovaatiot ovat usein syntyneet yhdistä-
mällä painetun lehden rakenteet informaatioteknologian tarjo-
amien uusien mahdollisuuksien kanssa. Sanomalehdet eivät ole 
toisaalta olleet teknologisten muutosten ytimessä tai soveltaneet 
niitä puhtaalta pöydältä. Sen sijaan ne ovat soveltaneet multimedia, 
interaktiivisuutta, vaihtelevia julkaisuaikatauluja, samanaikaista 
mikrolokaalia ja globaalia lähestymistä, painetun lehden kulttuu-
rin lähtökohdista käsin. Omaksumisprosessit eivät ole olleet myös-
kään yhtenäisiä, vaan niissä on ollut paljon vaihtelua. Uusi media 
muodostuu olemassa olevien infrastruktuurien yhdistyessä uusiin 
teknologisiin mahdollisuuksiin. Kyse on jatkuvasta prosessista, jota 
muokkaavat olemassa olevat olosuhteet sekä paikalliset vaihtelut. 
(Boczkowski 2004, 178). Mielenkiintoista kehityksessä on se, että 
verkkomediassa ovat parhaiten hyödyntäneet uuden teknologian 
ja uusien sisältömuotojen tarjoamia mahdollisuuksia perinteisen 
mediakentän ulkopuolelta tulleet toimijat. Niillä ei ole ”rasitteena” 
perinteisten medioiden konventioita.  Nämä löydökset korostavat 
historian, paikallisuuden ja prosessin merkitystä uuden median 
tutkimuksessa (Boczkowski 2004, 178–179). Teknologialla on kes-
keinen merkitys myös näissä prosesseissa.

5.3.3	 Mediakompetenssi

Mediakompetenssin käsitteen kautta pyrin nostamaan aktiivisen 
käyttäjän roolia tutkimuksessa. Käytän sitä tulkinnallisena viite-
kehyksenä, joka tarjoaa rakenteellisen työvälineen tutkimukselle. 
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Peilaan empiirisessä tutkimuksessa saatuja tuloksia mediakom-
petenssin käsitteen kautta. Pohdin, millaisia uusia vaatimuksia ja 
mahdollisuuksia verkkomedia tuo ihmisten mediataitoihin ja me-
diataidoille. Mediakompetenssi se tarjoaa aiheeseen näkökulman, 
jota kautta voin rakentaa ympäristöä, jossa kansalainen/kuluttaja/
käyttäjä toimii aktiivisesti uudessa mediamaisemassa ja johon hän 
kykenee omilla toimillaan vaikuttamaan. Mediakompetenssi-kä-
sitteen kautta keskeisenä tarkastelun kohteena on aktiivinen ih-
minen eikä teknologia. Samalla pyrin irtautumaan tutkimuksessa 
liiallisesta teknologian korostamisesta käyttäytymistä ja kehitystä 
ohjaavana tekijänä. 

Tutkimuksessa oletetaan verkkomedian olevan media, jolla on 
selkeästi sille ominaislaatuisia piirteitä, jotka erottavat sen toisista, 
sekä perinteisemmistä että muista uusista medioista ja nämä piir-
teet muuttavat sen yleisöjen suhdetta verkkomediaan. Tällaisten 
piirteiden olemassaolon olettaminen nostaa ajankohtaiseksi sen 
pohtimisen, mitkä ovat käyttäjän valmiudet ja ymmärrys olla yh-
teydessä verkkomediaan. Laajassa mielessä juuri tätä osaamista ja 
ymmärrystä voidaan juuri kutsua mediakompetenssiksi. 

Kellner liittää mediakulttuurin olennaiseksi osaksi kriittisen me-
dialukutaidon edistämisen, joka toteutuu kehittämällä kriittistä 
mediapedagogiikkaa edelleen, opettelemalla tulkitsemaan median 
viestejä kriittisesti ja oppia huomaamaan viestien monitahoiset vai-
kutukset. Hän kannattaa kokonaisvaltaista näkemystä, joka opet-
taisi kriittisyyttä ja median käyttöä yhteiskunnallisen muutoksen 
välineenä (Kellner 2000, 377–378). Omassa tutkimuksessani raken-
nan käyttäjän valmiuksia toimia verkkomedian suhteen toisesta 
näkökulmasta. Suurin osa mediakompetenssin, medialukutaidon 
ja mediapedagogiikan määrittelyistä lähtee tarkastelussaan joko 
yhteiskunnan tai mediatoiminnan rakenteiden ja periaatteiden 
analyysista, lähestyn omassa tutkimuksessani mediakompetens-
sia funktionaalisena ominaisuutena. Korostan käyttäjiä lähtökoh-
tana, koska pyrin tarjoamaan apuvälineitä nykyisessä medioitu-
vassa kulttuurissa elämiseen. Mediakompetenssin (ja medialuku-
taidon) voima on siinä, että se kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja 
kriittiseen analyysiin

Mediakompetenssin tarkastelussa on otettava mukaan sitä lähellä 
olevat – ja joskus myös synonyymina käsiteltävät – termit medialu-



151

kutaito, digitaalinen lukutaito. Nykyisin samaa tarkoitetaan myös 
käsitteellä mediataidot. Jotkut tutkijat käyttävät medialukutaidosta 
myös synonyymia mediataju. Käsitteiden levinneisyydestä kertoo 
jotain se, että maaliskuussa 2006 internet-tietosanakirja Wikipedia 
tunsi käsitteen medialukutaito, mutta ei käsitteitä digitaalinen lu-
kutaito, mediakompetenssi tai digitaalinen kompetenssi. Käsittei-
den käyttö on kirjavaa ja niitä käytetään usein synonyymeina ja 
toisaalta ristikkäin. Esimerkiksi medialukutaito voi joissain yhte-
yksissä tarkoittaa vain tuottamista ja toisissa yhteyksissä media-
kompetenssilla tarkoitetaan täysin samaa kuin medialukutaidolla 
laajasti ymmärrettynä. Itse näen medialukutaidon ja mediakom-
petenssin yhteneväisinä käsitteinä silloin, kun medialukutaito on 
ymmärretty laajana käsitteenä.

Mediakompetenssia määritelläänkin usein medialukutaidon 
kautta. Jo medialukutaito halutaan nähdä perinteistä lukutaitoa 
laajempana prosessina, jossa sosiaaliset toiminnot ja suhteet ote-
taan huomioon, koska ajassamme tapahtuvat kulttuuriset ja tek-
nologiset muutokset edellyttävät sitä (Buckingham & Shefton-
Green 1994, 213). Määritelmän mukaisesti medialukutaito tarkoit-
taa kykyä sekä kriittisesti kuluttaa että luoda mediaa. Mediatek-
nologian kehityksen myötä käsite medialukutaito on laajentanut 
lukutaidon peruskäsitettä (lukeminen ja kirjoittaminen) kaikkiin 
erilaisiin viestinnän muotoihin – televisiosta t-paitoihin. Kotilaisen 
mukaan medialukutaidolla tarkoitetaan lähtökohtaisesti eri vies-
timien ”luku- ja kirjoitustaitoa”. Medialukutaito on tekstin, kuvan 
ja äänen sekoitusten tulkinnan taitoa, kun puhutaan audiovisu-
aalisten tekstien ”lukemisesta”. Siinä yhdistyvät kuvien tulkinta, 
tekstin tulkinta ja äänikerronnan tulkinta. ”Kirjoittaminen” on itse 
tuottamista ja toteuttamista medialla eli tekstin, kuvan ja ääniker-
ronnan käyttöä audiovisuaalisissa mediateksteissä. ”Tekstinä” pu-
hutaan yksittäisistä audiovisuaalisista esityksistä ja ohjelmista tai 
sarjoista. (Sirkku Kotilainen, Internetix-portaali, www.internetix.
fi, poimittu 13.1.2004) 

Varis puhuu medialukutaidon yhteydessä sitä laajemmasta kä-
sitteestä, mediakompetenssista. Variksen (1998) mukaan media-
kompetenssiin kuuluvat ainakin seuraavat asiat:
– kaikki mediat ovat kulttuurisesti tuotettuja konstruktioita. Nii-

den rakentumisen tunteminen on osa medialukutaitoa
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– eri välineiden kielet ovat erilaisia
– yleisö tulkitsee sanomia eri tavoin. On tärkeää tietää, miten it-

se tulkitsee mediasanomia
– vapaassa markkinataloudessa medioilla on vahvoja kaupallisia 

intressejä tuottaa tietyntyyppistä sisältöä ja mainoksia. Näiden 
intressien tunteminen on tärkeää kriittisen luku-, kirjoitus- ja 
katselutaidon kehittämiseksi, jotta ihmiset eivät joutuisi koh-
tuuttoman manipuloinnin kohteeksi. Meneillään oleva media-
omistuksen keskittyminen ja kansainvälistyminen ovat olen-
nainen osa tätä kriittistä tietämystä.

– arvovapaata mediaympäristöä ei ole olemassa. On tärkeää tie-
tää, mistä lähtökohdista käsin kukin media asioita tarkastelee.
Tuominen (1999b, 25) määrittelee mediakompetenssin (media-

osaaminen) kyvyksi olla yhteyksissä, ymmärtää ja toimia esimer-
kiksi median ja erilaisten mediakielten kanssa. Tuomisen mukaan 
mediakompetenssiin kuuluvan medialukutaidon elementit ovat 
tuotanto, ilmaisu ja vastaanotto. Tuotanto merkitsee huomion kiin-
nittämistä eri viestintävälineiden esitystasoihin työstämällä itse 
mediatekstejä, jolloin myös tekniikka tulee tutuksi. Ilmaisussa tar-
kastellaan median kerronnan rakenteita ja muotoja analysoimalla 
mediatuotoksia. Vastanoton elementti on eri tulkinta- ja käyttöta-
pojen tarkastelua (Tuominen 1999a, 120).

Tässä tutkimuksessa lähden liikkeelle määritelmästä, joka on 
esitetty Suomi (o)saa lukea -muistiossa(2000). Suomi (o)saa lukea 
– muistiossa (2000) puhutaan lukutaidosta, mutta käsitteellisesti 
kyse on mediakompetenssista. Lukutaidolla tarkoitetaan

yksilön taitoa ymmärtää, käyttää ja arvioida erilaisia 
tekstejä ja mediatekstejä saavuttaakseen omia tavoitteitaan, 
kehittääkseen tietojaan ja mahdollisuuksiaan sekä 
osallistuakseen aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

Muistion mukaan erilaisia lukutaitoja ovat 
– televisuaalinen lukutaito
– tietokonelukutaito
– interventiolukutaito
– intertekstuaalinen lukutaito
– teknologialukutaito
– monilukutaito
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– mediakielitaito
– verkkolukutaito
Mitä konkreettista lisääntynyt mediakompetenssi voisi merkitä? 
Mediakompetenssi merkitsee sitä, että a) kykenee käyttämään 
uutta viestintäteknologiaa niin, että kykenee ilmaisemaan itseään, 
osallistumaan asioihin ja vaikuttamaan b) kykenee tulkitsemaan 
mediasisältöjä ja näiden kahden kohdan myötä c) hallitsemaan 
omaa elämäänsä medoituneessa maailmassa (sen sijaan, että me-
diat ja mediateknologiat hallitsevat käyttäjiä). Kotilaisen (2004) 
mukaan kriittiseen mediatekstien tulkintaan kuuluu vastaanotto ja 
erilaisten ilmaisun tapojen analysointi. Hänen mukaansa medialu-
kutaitoinen kykenee erottamaan informaatiotulvasta olennaisen ja 
tekemään itsenäisiä median kulutusvalintoja, osaa määrittää esi-
merkiksi erilaisia ohjelmien lajityyppejä televisiosta kerronnan ja 
ilmaisun tasolla sekä sisällöllisesti. Kotilaisen mukaan kriittiseen 
tulkintaan kuuluu arvioiva ja valikoiva käyttö esimerkiksi opiske-
lussa, työssä ja harrastuksissa. Lisäksi siihen kuuluu rentouttava 
viihdekäyttö, jolloin arvioivasta kriittisyydestä osataan luopua ja 
keskitytään nauttimaan. (Sirkku Kotilainen, Internetix-portaali 
13.1.2004, www.intwrnetix.fi)

Medialukutaidon mukanaan tuomia asioita ovat mm:
– ymmärrys siitä, että mediat eivät edusta totuutta, informaatio 

ja uutiset esitetään jonkun toisen näkökulmasta
– ymmärrys siitä, että tiettyjä tekniikoita käytetään synnyttä-

mään tunnevaikutuksia
– kyky tunnistaa em. tekniikat ja niiden aiotut ja todelliset 

vaikutukset
– tietoisuus siitä, että mediat hyödyttävät toisia ihmisiä, ja jättä-

vät toiset ulkopuolelle
– kyky etsiä vaihtoehtoisia lähteitä informaatiolle ja viihteelle
– kyky käyttää medioita omien etujensa mukaisesti
– kyky toimia aktiivisesti suhteessa medioihin ennemmin kuin 

kyky passiivisesti reagoida niihin 
–  valmistautua uuteen oppimiskulttuuriin, digitaaliseen medialu-

kutaitoon (http://ecml.pc.unicatt.it/finnish/description/descrip-
tio.htm, poimittu 20.3.2007) Samaa listaa voidaan käyttää myös 
puhuttaessa mediakompetenssista.
Nyky-yhteiskunnassa erityisen tärkeäksi on tullut visuaalisten vies-
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tien tulkinta. Tällä hetkellä vallitseva mediakulttuuri on luonteeltaan 
audiovisuaalista (Varis 2006). Variksen mukaan visuaalisten element-
tien merkityksen kasvun ohella myös informaation määrä, häly ja 
virikkeet ovat lisääntyneet, mikä usein johtaa vaikeuksiin antaa in-
formaatiolle, symboleille ja viesteille merkityksiä. Hänen mukaansa 
samanaikaisesti määrällisen kehityksen kanssa on tapahtumassa laa-
dullisia prosesseja, joita on tutkittu varsin vähän (Varis 2006). 

Kun keskitytään tarkastelemaan journalistista verkkomediaa, 
tarkastelukulmaa saadaan tarkennettua yleisen lukutaidon tasolta 
hieman eteenpäin. Verkolle ominaiset journalistiset piirteet vaati-
vat käyttäjiltä uudenlaista, perinteisistä joukkoviestimistä poikke-
avaa, verkkolukutaitoa. Seuraavassa on listattu verkkolukutaidon 
elementtejä, jotka koskevat nimenomaan lukutaitoa verkon jour-
nalistisissa tuotteissa. Esimerkiksi verkkolukutaitoon olennaisena 
osana liittyvä teknologian käytön hallinta sekä tietoverkoissa na-
vigointitaito ovat tämän tutkimuksen alueen ulkopuolella, koska 
niiden oletetaan olevan jo perustasolla journalististen verkkotuot-
teiden käyttäjäkunnan hallinnassa. Luokittelussa pyritään määrit-
telemään laajemmin monimediaisten verkkotekstien lukemisen 
ulottuvuuksia. Internetin tapainen tietoverkko on oikeastaan yksi 
valtava hyperteksti, joka sisältää kaikki erilaiset tekstimahdolli-
suudet (Suomi (o)saa lukea, 2000). 

Verkkolukutaidon tyypillisinä piirteinä voidaan pitää mm seu-
raavia:
– hypertekstit ja -mediat
– intertekstuaalisuus, erilaisten ja eritasoisten tekstien 

yhdistelmät
– multimedian monet mahdollisuudet ja vaihteleva käyttö
– kokonaiskuvan kaoottisuus ja pirstaleisuus
– non- ja multilineaarisuus
– silmäilevä lukeminen, navigointi, risteily ja valikointi
– kirjoittajan, tekstien ja lukijan vuorovaikutteisuus
– lukijan omat valinnat, reitit ja polut
– suunnitelmallisuuden, itsekontrollin ja päämäärätietoisuuden 

tarve
– informaation ja tiedon uudisrakentaminen
– tiedon luotettavuuden ja pätevyyden arviointi sekä arvon 

määrittely
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– lumetodellisuuden ja totuudellisuuden arvioiminen
– netiketti ja netiikka
Verkkomedia on esimerkki uusista medioista, joita on noussut 
perinteisten medioiden rinnalle. Niiden lisääntyminen ja media-
kentän monimuotoistuminen saavat pohtimaan sitä, miten uudet 
mediat muuttavat mediakompetenssivaatimuksia ja ajan mittaan 
myös mediakompetenssia. Verkkomedian lukeminen eroaa esimer-
kiksi sanomalehden lukemisesta useassa suhteessa. Esimerkiksi 
verkkotekstiä luetaan vain harvoin kokonaan. Tyypillistä on usei-
den tekstien peräkkäinen ja rinnakkainen silmäily. Kirjoitettujen 
tekstien ohella ja niihin liittyen on hahmotettava ja luettava myös 
kuvaa, grafiikkaa, animaatiota ja ääntä sekä näiden yhdistelmiä. 
Tekstien ”lukemisessa” lukemisen, katsomisen, kuuntelemisen ja 
kirjoittamisen rajat hämärtyvät. (Suomi(o)saa lukea, 2000). 

Vaikka tutkimusten mukaan valtaosa verkkoviestinnästä on vielä 
yhdensuuntaista, viihteen ja informaation ammattilaisten puhetta 
massoille, kahdensuuntainen viestintä on jo mahdollista ja kiinnos-
tus sitä kohtaan on selvästi lisääntymässä. Myös suhde tekstien si-
sältämän tiedon todellisuuteen, totuudellisuuteen ja arvoihin on 
pohdittava uudelleen. Kun verkkomedian tekijöiksi on tullut toimi-
joita perinteisen journalismikentän ulkopuolelta, myös journalistiset 
sisällöntuotannon periaatteet ovat joutuneet suurennuslasin alle. 
Perinteisesti medioissa luotettavuus on korkea arvo, mutta verkko-
mediassa nopeus on noussut hyvin tärkeäksi tekemisen kriteeriksi. 
Kehitys asettaa haasteita myös käyttäjille, joiden on kyettävä suh-
teuttamaan mediasisältö todellisuuteen. Uudenlaisen ajattelun mu-
kaan ”totuus” voi tulla esille palasina. Ensin uutisoidaan pieni pala, 
joka tiedetään tapahtumasta tai muusta uutisesta. Tiedon täydenty-
essä sitä laitetaan samaan tahtiin mediaan julkisuuteen. Perinteinen 
toimintatapa mediassa on tietojen tarkistaminen useasta lähteestä 
sekä koko kokonaisuuden välittäminen samalla kertaa. 

Medioiden lisääntymisen myötä mediakompetenssin kohdalla 
pohdinnan alle joutuu myös median vaikuttavuuden arviointi. Toi-
saalta medioiden vaikutusvalta elinympäristössämme on suuri ja 
kasvaa todennäköisesti edelleen, toisaalta mediakentän pirstou-
tuminen vähentää yhden yksittäisen median mahdollisuuksia vai-
kuttaa. Käyttäjälle tulee entistä haasteellisemmaksi muodostaa 
kokonaiskäsityksiä asioista. 
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Kansalaisten mediakompetenssivaatimukset ovat yhtä nopeassa 
tai hitaassa muutoksessa kuin viestimien ja mediamaailman kehi-
tys ympäröivässä yhteiskunnassa. Paradigma tämän tutkimuksen 
lukutaito-osassa on verkkomedian merkityksen rakentumisessa 
yksilön ja ympäröivän kulttuurin vuorovaikutuksessa tilanteen ja 
tarkoituksen mukaisesti. Olennaista lukutaidon tarkastelussa on 
sen muistaminen, että lukutaito ei ole vain lapsuudessa hankittu 
taito, vaan koko eliniän kestävä yksilön oppimisen ja henkisen 
kasvun, työnteon ja aktiivisen kansalaisuuden avaintaito (Suomi 
(o)saa lukea 2000).
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6	Verkkomedian	
käytön	tutkiminen	–	
metodologia,	metodit		
ja	aineistot

	 6.1	 Metodologisen	moniarvoisuuden	lähteet

Koska internetiin ja verkkomediaan kohdistuva tutkimuskenttä 
on luonteeltaan laaja-alaista, on hyvä tarkastella myös yleisellä 
tasolla internet-tietoverkkoon kohdistuvan tutkimuksen metodo-
logisia kysymyksiä siltä osin, kun ne ovat hedelmällisiä verkko-
mediaan journalistisena ilmiönä kohdistuvan tutkimuksen kan-
nalta. Laajan perspektiivin ottamista metodologisten pohdintojen 
ja tarkastelujen pohjaksi puoltaa myös se, että sekä internet-tie-
toverkkoon kokonaisuudessaan että journalistiseen ilmentymään 
verkossa erityisesti kohdistuvaa metodologista pohdintaa oli kehi-
tyksen ensimmäisten vuosien aikana julkaistu varsin vähän. Laajan 
perspektiivin käyttö avaa uusia näkökulmia tarkasteluun, sillä in-
ternetiä voidaan lähestyä monen hyvin erilaisen tieteenalan näkö-
kulmasta. Esimerkiksi verkon tutkimisen tematiikkaa demokratian 
toteutumisedellytysten kannalta verkossa useaan otteeseen 1990-
luvulla tarkastellut Sassi on päätynyt esittämään verkon tutkimuk-
seen syntetisoivaa näkökulmaa (Sassi 2000). Verkon tutkimisessa 
on tärkeää eri näkökulmien ja tutkimuksellisten koulukuntien 
yhdistäminen. Hän soveltaa synteesiä, joka koostuu kriittisestä 
koulukunnasta ja postmodernista/kulttuurintutkimuksen perin-
teestä. Tarpeen on sekä makrososiologinen tutkimus, verkoston 
analyysi rakenteiden ja institutionaalisten muotojen näkökulmasta 
sekä uuden kulttuurisen tilanteen ymmärtäminen ainutlaatuisine 
piirteineen (Sassi 2000, 111). Omassa tutkimuksessani olen pyrki-
nyt myös mikro- ja makrotasojen yhdistämiseen toisaalta tarkas-
telemalla empiirisesti verkkomaailman ilmiöitä käyttäjätasolla ja 
toisaalta hahmottamalla laajempia konteksteja, jotka vaikuttavat 
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verkon toimintaan ja muotoutumiseen. Tulkinnassa olen pitäytynyt 
yleisönäkökulmassa tarkastellen yksityistä piiriä jättäen julkisen 
alueen tarkastelun taustalle.

Kun internet-verkkoon kokonaisuudessaan kohdistuvan tutki-
muksen sekä teoreettinen pohja, metodologiset valinnat että käy-
tettävissä olevien menetelmien kirjo on suuri, täytyy ennen tutki-
muksen liikkeelle lähtöä esittää kysymys: mitä verkosta halutaan 
tietää? Tässä tutkimuksessa keskitytään verkon yhteen osa-aluee-
seen, journalistiseen verkkomediaan, josta halutaan yleisellä tasolla 
tietää, millainen kuva siitä piirtyy, kun tutkitaan eri näkökulmista 
ja eri menetelmin. Empiirisellä tasolla halutaan tietää, miten Ilta-
lehti Onlinea käytetään. 

Vasta kun vastaus peruskysymykseen on löydetty, voidaan tar-
kastella metodeja, joilla tämä tavoite saavutetaan. Kun verkkome-
dia ymmärretään journalistisena tuotteena, siihen kohdistuva tut-
kimusalue toisaalta rajautuu, mutta toisaalta mukaan saattaa tulla 
sellaisia elementtejä, joilla ei ole internetin tutkimuksessa laajasti 
ajatellen niin suurta painoarvoa. Monipuolinen tarkastelu takaa 
sen, että mukaan tulee mahdollisimman monia vivahteita ja ilmiötä 
on edellytys ymmärtää syvällisemmin. Laajassa lähestymisessä on 
myös omat riskinsä. Voidaan ajatella, että se hajottaa tutkimusalu-
etta liikaa. Sen paremmin ajalliset kuin aineelliset resurssit eivät 
riitä tutkimusalueen hallitsemiseen. Kun verkkomedian olemuk-
seen liittyy olennaisena osana kehityksen ja muutoksen nopeus, 
erityisesti ajallisten resurssien hallinta kohoaa tärkeään asemaan. 
Miten tästä ongelmasta päästään? Fokusointi laajan alueen sisällä 
on ensiarvoisen tärkeää. On kyettävä määrittelemään oma tutki-
musongelma ja tutkimuksen alue riittävän täsmällisesti. Omassa 
tutkimuksessani olen pyrkinyt toteuttamaan fokusointia painotta-
malla kaikissa tutkimuksellisissa asetelmissa sitä, että tutkimuk-
sen kohteena on verkkomedian käytön tutkiminen. 

Laaja-alaisuuden lisäksi verkon nopea ja jatkuva muutos aset-
taa vaatimuksia verkon tutkimiselle. Sekä verkkomedia mediana 
että sen käyttäjät ovat tänään kovin toisennäköisiä kuin ne olivat 
viisi tai kymmenen vuotta sitten. Nopeaa muutosta tapahtuu niin 
teknologian tasolla kuin journalistisissa käytännöissä. Jotta tästä 
nopeasta muutosvauhdista kyettäisiin saamaan otetta, on oltava 
herkkä myös heikoille muutossignaaleille. Samalla on oltava jous-
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tava muokkaamaan tutkimusasetelmia kunkin ajankohdan vaati-
musten mukaiseksi. Edellä mainittu fokusointi ja sen tärkeys to-
teutuvat parhaiten, jos tutkittavasta ilmiöstä, tässä tapauksessa 
verkkomedian käytöstä, on laaja ymmärrys. Tämän ymmärryksen 
myötä on helppoa löytää relevantteja tutkimuskysymyksiä ja -ase-
telmia. Onnistuneen fokusoinnin tärkeyttä ei voi korostaa liikaa, 
koska olosuhteet muuttuvat nopeasti. Tällaisessa tilanteessa ei 
ole helppoa muodostaa perusteltuja ja kauaskantoisia näkemyk-
siä. Nopea muutos asettaa kerätyn tiedon arvon jatkuvan uudel-
leenarvioinnin kohteeksi. Se, miltä verkon käyttö näyttää tänään, 
voi olla jotain muuta huomenna. On osattava antaa arvo tehdylle 
tutkimukselle, mutta siitä ei kannata pitää kiinni ehdottomana to-
tuutena kovin pitkään. On koko ajan oltava valmiutta ja herkkyyttä 
tarkastella jo saatuja tutkimustuloksia uudelleen. 

Kolmas verkon tutkimiseen voimakkaasti vaikuttanut tekijä on 
mediatutkimuksessa uudenlaiset käytön ja kävijöiden tutkimus-
menetelmät, jotka ovat avautuneet lokitetokantojen hyväksikäy-
tön kautta. Tutkimuksen lähtökimmokkeena ovat olleet kvantita-
tiiviselle – ja sen myötä kvalitatiiviselle  – puolelle syntyneet uudet 
tutkimukselliset keinot. Verkkomedian käyttöä voidaan tutkia ta-
voilla, joita ei ole ollut käytössä perinteisten medioiden, esimer-
kiksi television, radion tai sanomalehden tutkimuksessa. Nämä 
menetelmät ovat toisaalta lisänneet tarjolla olevan tutkimustiedon 
määrää, mutta toisaalta ne kohottavat tulkinnallisten taitojen mer-
kityksen korkealle. Tarkastelen myöhemmin tässä luvussa näitä 
uusia tutkimuksellisia mahdollisuuksia sekä yleisellä tasolla että 
tämän tutkimuksen empirian kautta.

Neljäs verkon tutkimuksen metodologisiin valintoihin vaikuttava 
ilmiö on informaation suuri määrä ja kumuloituvuus. Koska loki-
tietokantoihin jää jälki kaikesta verkossa tapahtuneesta liikehdin-
nästä, massiivisia määriä informaatiota kerääntyy verkkomedian 
käytöstä jo varsin lyhyessä ajassa. Esimerkiksi viikossa valtakun-
nallisesti luetusta verkkomediasta. Kerääntyvän informaation suh-
teen on tehtävä valintoja ja periaatteellisia ratkaisuja. Valintoja on 
tehtävä esimerkiksi sen suhteen, aiotaanko kaikki kertyvä infor-
maatio säästää vai tuhota tietyn ajan kuluttua. Jos ratkaisu puoltaa 
informaation säilyttämistä, on ratkaistava kysymykset sen pakkaa-
misesta tiiviimpään muotoon. Tämän pakkausprosessin yhteydessä 
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on otettava kantaa siihen, säilytetäänkö vain osa tiedoista ja millä 
tavoin ”pakkaus” voidaan tarvittaessa purkaa. Periaatteellisia rat-
kaisuja, jotka vaikuttavat paljon verkkomediatutkimuksen tekemi-
seen, ovat sellaiset, joissa ratkaistaan esimerkiksi rekisteröitymisen 
yhteydessä kerättävän tiedon määrä ja sisältö sekä lokitietokan-
taan liitettävä metatieto. Toinen aspekti, joka vaikuttaa tallennet-
tavan informaation määrään ja luonteeseen, liittyy kansalaisten 
tietosuojaan. Lainsäädäntö määrittelee sen, miten paljon ja minkä 
muotoista tietoa voidaan kansalaisista kerätä. Koska lokitietoa ei 
kerätä pelkästään tutkimuksellisiin tarkoituksiin, vaan myös mark-
kinoinnin ja myynnin edistämiseen varsinkin isoissa mediataloissa 
(monet verkkomedioiden tärkeimpiä julkaisijoita), tallennettavan 
tiedon laatua koskevat säädökset ovat varsin tiukat.

Neljä edellä kirjattua piirrettä ovat vaikuttaneet voimakkaasti 
tutkimuksen metodologisiin valintoihin. Mutta ne ovat vaikutta-
neet myös pohdintoihin relevantista teoreettisesta pohjasta, jolle 
journalistisen verkkomedian tutkimuksen voi perustaa. Mistä ko-
hoaa se ymmärrys, johon voidaan perustaa tutkimuksen fokusointi, 
joka on keskeistä niin nopeuden, laaja-alaisuuden kuin uudenlais-
ten menetelmien perspektiiveistä? Fokusointi nousee erilaisten nä-
kökulmien ymmärtämisestä. Näkökulmien, jotka antavat syvyyttä 
niin verkkomedian olemuksen määrittelyyn kuin käyttäjien ja si-
sällön välisen suhteen ymmärtämiseen ja sitä kautta opastavat re-
levanttien metodologisten valintojen tekemiseen ja olennaisten 
tutkimuskysymysten muotoiluun. 

	 6.2	 Metodologiasta	edelleen	–	kvantitatiivisen	ja	kvalitatiivisen	
tutkimusotteen	yhteys	verkkomediassa

Kvantitatiivisten aineistojen ja menetelmien määrän kasvu ja mo-
nipuolistuminen verkossa herättivät minussa uudenlaista kiin-
nostusta myös kvalitatiivisen tutkimuksen puolelle. Kun aloin 
valmistella tätä tutkimusta 1990-luvun puolivälissä, mielenkiintoi-
simpana ja uutta käyttäjiä koskevaa tietoa antavana tutkimuskoh-
teena näin silloin lokikantoihin kirjautuneen tiedon verkkokäyttä-
jien liikkeistä. Uskoin, että lokikannoista saatava ihmisten todel-
linen verkkokäyttö on mielenkiintoinen ja uusia mahdollisuuksia 
avaava tutkimuksen kohde. Mitä se on tietysti vieläkin, mutta ny-
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kypäivänä erilaisia kvantitatiivisia analyyseja lokikantoihin tallen-
tuneista käyttäjätiedoista tehdään niin paljon ja rutiininomaisesti, 
että olennainen kysymys on myös ”entä sitten?”. Vaikka tiedetään 
käyttäjien liikkeet, osataanko niiden merkitystä tulkita? On tar-
peen liittää tutkimukseen laadullista analyysia ja vertailua siitä, 
millaisia tuloksia näiden eri menetelmien kautta saavutetaan. Tällä 
on mahdollista syventää tutkimuksen kannalta mielenkiintoiseksi 
osoittautuneita teemoja edelleen. 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistäminen 
verkkomedian tutkimuksessa on perusteltua siksi, että kvantita-
tiivisen tutkimusaineiston saaminen on monessa tapauksessa hel-
pompaa ja täsmällisempää verrattuna muihin viestintävälineisiin 
(automaattiset lokimerkinnät käytöstä). Kvalitatiivinen tutkimus 
tasapainottaa runsaan kvantitatiivisen aineiston mahdollisia liian 
yksipuolisia ja suoraviivaisia tulkintoja. Lisäksi tällaisella monipuo-
lisella tutkimusotteella voidaan saada nykyistä vivahteikkaampaa 
ja tarkempaa kuva ihmisten verkkomedian käytöstä ja käytön eri 
ulottuvuuksista. Valinta on perusteltu myös siksi, että kyseessä on 
sellaisen inhimillisen toiminnan tutkimus, joka nivoutuu tiiviisti so-
siaaliseen ympäristöön ja sitä ohjaavat muutkin kuin tiedolliset va-
linnat. Avoimet verkkoympäristöt näyttävät lisäävän tarvetta kehit-
tää tutkimusasetelmia, joissa voidaan ottaa tarkemmin huomioon 
myös viestinnän ja tiedonhankinnan ei-kognitiiviset puolet (Savo-
lainen 1996). Uskon molempien tutkimusotteiden palvelevan samaa 
päämäärää, ihmisten verkkoviestintäkäyttäytymisen ja sen syiden 
entistä parempaa ymmärtämistä. Kvantitatiivinen analyysi antaa 
historiallista perspektiiviä verkkomedian käytön kehityksessä sekä 
faktuaalista tietoa käytöstä tänä päivänä. Kvalitatiivinen analyysi 
puolestaan syventää näkemystä mediakäytön syistä, kontekstuaa-
lisuudesta ja auttaa hahmottamaan ihmisten omaa mediakäyttöään 
arvioivien näkemysten paikkansapitävyyttä. Kvalitatiivisesti herk-
kien tutkimusotteiden merkitys kasvaa tutkittaessa internetissä ta-
pahtuvaa viestintää ja tiedonhankintaa, koska niitä koskeviin ky-
symyksiin ei saada riittäviä vastauksia yksinomaan koeasetelmilla 
tai summaamalla eri palvelujen käyttökertoja (Savolainen 1996). 
Tutkimus tarkastelee ilmiötä myös ajallisessa perspektiivissä ke-
räämällä tietoa käytön piirteistä useissa eri vaiheissa. 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen suhteesta on 
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kirjoitettu paljon erilaisissa metodioppaissa. Aiempina vuosikym-
meninä kvalitatiivinen tutkimusote on nähty pitkälti esitutkimuk-
sena jollekin, joka toteutetaan kvantitatiivisin menetelmin. Eri-
laisia integroituja tutkimusasetelmia on noussut esille vuosien ai-
kana: triangulaatio, mikro-makro -linkki, sekamenetelmät (mi-
xed methods) (Bryman 1988; ks. myös Ragin 1987; Tschudi 1989). 
Ajatuksena on yleensä tutkimusmenetelmien yhdistäminen em-
piiristen tulosten tulkinnassa. Yhden tutkimusmenetelmän heik-
kous – kvantitatiivisen tai kvalitatiivisen – tasapainotetaan toisilla 
menetelmillä (Sudweeks & Simoff 1999). Yhdeksänkymmentälu-
vun puolella tapahtui ratkaiseva muutos kvalitatiivista tutkimusta 
koskevassa ymmärryksessä. Silloin alettiin irtaantua ajatuksesta 
kvalitatiivisen tutkimusotteen mieltämisestä aineiston kautta ja 
siirryttiin näkemään tutkimusote kvalitatiivisen analyysin kautta 
(Töttö 1999, 281–282). Pertti Alasuutari on hahmottanut kvalitatii-
visen tutkimuksen identiteettiä ensin salapoliisiromaanin näkökul-
masta ja sitten ”kulttuurintutkimuksen” itsenäisenä lähestymista-
pana (Alasuutari 1989). Muutamaa vuotta myöhemmin edellisestä 
kannanotosta hän otti vielä pidemmän askeleen kohti laadullista 
tutkimusta toteamalla kvantitatiivisen otteen käyvän kvalitatiivi-
sen tutkimuksen esitutkimukseksi (Alasuutari 1993, 180). ”Näin 
ympyrä on sulkeutunut: esitutkimuksesta on tullut tutkimusta, ja 
tutkimuksesta esitutkimusta”, toteaa Töttö (1999, 282), joka on 
uusimman metodikirjallisuuden tarkastelussaan havainnut, että 
kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen työnjaon perustaksi 
näyttää jäävän vain ero suuren joukon ”yleisyyden” ja pienen jou-
kon ”tyypillisyyden” välillä (Töttö 1999, 283). Kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen eroa samansuuntaisesti on hahmottanut myös Ra-
gin (1994, xii), joka ei löydä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen eroa 
numeroiden ja sanojen väliltä, vaan siitä, että ”kvantitatiivinen tut-
kimus keskittyy sosiaalisen elämän kuvauksessa tyypillisesti har-
vempien ominaisuuksien yhteyksiin suuressa tapausjoukossa, kun 
taas kvalitatiivinen tutkimus kohdistuu useampien ominaisuuksien 
välisiin suhteisiin melko pienessä tapausjoukossa”. 

Kun lähdetään pohtimaan eri menetelmillä – kvantitatiivisilla ja 
kvalitatiivisilla – saatavan verkkomedian käyttöä koskevan tiedon 
olennaisuutta ja ”oikeellisuutta”, pohjalla on ajatus tutkimusongel-
man keskeisyydestä siten kuin Töttö ja Yin sen näkevät. Tutkimus-
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ongelmalla on sisällön ohella aina jokin muoto, se voidaan aina 
esittää yhtenä tai useampana kysymyksenä (Töttö 1999, 284). Ky-
symyksen muoto antaa tärkeän vihjeen tarkoituksenmukaisen tut-
kimusotteen valinnasta (Yin 1984, 19). Menen Tötön mukana tässä 
vielä astetta pidemmälle: kvantitatiivisella ja kvalitatiivisella tut-
kimusotteella saadaan vastauksia eri kysymyksiin, ja sen vuoksi 
tutkimusongelman kysymysmuoto määrää käytettävän lähesty-
mistavan (Töttö 1999, 257). Töttö tekee eron kausaalianalyysin ja 
semioottisen analyysin kysymysten kesken. Jako perustuu yhden 
ja saman todellisuuden kahdenlaiseen tematisointiin:

 ”Tapahtumia ja niitä koskevia puheita, joista jälkimmäiset 
ovat aina myös tapahtumia, jotka voidaan tematisoida joko 
semioottisesti tai kausaalisesti. Erottelu tapahtuman ja sitä 
koskevaan puheeseen on siis analyyttinen, eikä se jaa maail-
maa kahtia kausaalisuhteiden maailmaan ja merkitysten maa-
ilmaan. Sen perusteella ei liioin ole tarpeen jakaa tutkimusta 
’positivismiin’ tai johonkin muuhun. (Töttö 1999, 288).

Em. ajattelun pohjalle Töttö (1999) rakentaa kysymysmatriisin, jo-
hon myös oma tutkimukseni nojautuu:

Kuvio 6.1 
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen suhde kausaalianalyysiin ja semioottiseen 
analyysiin (mukaellen Töttö 1999, 287).
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Laadulliseen tutkimukseen sisältyy olennaisena keskustelu todel-
lisuuden olemuksesta. Se liikkuu tältä osin saman tematiikan pa-
rissa kuin kulttuurintutkimus�, molemmissa selittäminen perustuu 
ymmärtävään selittämiseen (Alasuutari 1994, 46). Kulttuurintutki-
muksen piirissä korostetaan, että todellisuus on ihmiselle olemassa 
merkitysvälitteisesti, eli maailma ei esittäydy meille ”sellaisenaan”, 
vaan aina vain sen suhteen kautta, mikä meillä on tähän maailmaan 
(Alasuutari 1994, 51). Syntyykö todellisuus vasta inhimillisessä tul-
kinnassa ? Konstruktivismin ”isät”, Peter Berger ja Thomas Luck-
mann (1995) kuvasivat tätä puhetta ”todellisuuden sosiaalisesta 
rakentumisesta” siten, että todellisuutta koskevat käsityksemme 
ovat kielen muovaamia käsitteellisiä jäsennyksiä eivätkä ulkomaa-
ilman suoraa kuvautumista aivoissamme. Esimerkkinä tästä voi-
daan käyttää lunta koskevien termien määrän vaihtelua eri kult-
tuureissa. Myös innovaatiotutkimuksessa on 1980-luvulta lähtien 
alettu nähdä teknologiaa sosiaalisen konstruktion näkökulmasta. 
Kun representaatiot, todellisuuskuvat, edeltävät ja myös luovat to-
dellisuutta, tutkimuksen tulee kiinnittää erityistä huomiota ajatus-
tapojen, kielen ja toiminnan vuorovaikutukseen. Siksi kielen roolin 
pohtiminen muodostaa oleellisen osan sosiaalisen rakentumisen 
ajattelutapaa (Pantzar 2000, 16). Kuitenkin kieltä tarkasteltaessa 
ollaan hankalienkin kysymysten edessä. Esimerkiksi puhuttaessa 
tarpeista: kertovatko kielen ilmaisut ”todellisista” tarpeista? Onko 
osa tarpeista sellaisena kuin me niistä puhumme puhtaasti kielel-
lisesti tuotettuja? Muuttuvatko tarpeet kielellistyessään? (Pantzar 
2000, 16) Verkkomediaa koskevassa tutkimuksessa sosiaalisen 
konstruktion näkökulma on voimakkaasti läsnä, koska verkko-
median on ”noussut” toisaalta perinteisten medioiden (tv, lehdet) 
jatkeeksi, toisaalta tietokoneen johdannaiseksi ja viime vuosina 
se on mielletty jo usein omaksi erilliseksi mediakseen. Tällaiset 
moninaiset lähtökohdat ja näkökulmat ovat merkinneet sitä, että 
käyttäjät ovat ottaneet verkkomediaa käyttöön hyvin erilaisten 
metaforien kautta. Mikä puolestaan on vaikuttanut ja vaikuttaa 
edelleen siihen, miten he näkevät verkkomedian roolin ja millai-
siin käyttötarkoituksiin se sopii.

�	 Alasuutari	viittaa	kulttuurisista	ilmiöistä	puhuttaessa	sellaiseen	teoreettiseen	viitekehykseen,	joka	
ottaa	merkityksen	käsitteen	ja	yhteiskuntaelämän	merkitysvälitteisyyden	vakavasti,	kohottaa	sen	
tarkastelun	keskiöön	(Alasuutari	�994,	47).
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Vaikka tulkinta erotettaisiin ulkoisesta reaalimaailmasta, ei kum-
mastakaan tarvitse tutkimusmielessä luopua. Tötön mukaan tapah-
tuman ja sitä koskevan puheen erottaminen ei edellytä konstrukti-
vismin ideoista luopumista. Hänen käsityksensä mukaan puheilla 
tuotetaan todellisuutta, mutta aina se on käsitteellisesti eri todel-
lisuus kuin se, mistä puhutaan. ”(Töttö 1999, 290). Kvantitatiivisen 
ja kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistämistä voisi Tötön (1999, 
291) sanoin kuvata valintana sahan ja kirveen välillä: toinen puree 
poikkisyin, toinen syiden myötäisesti.

 ”Tutkija voi tietysti olla taitavampi toisen välineen käyttäjänä, 
mutta jos hän on päättänyt käyttää aina vain tuota samaa vä-
linettä, hän on kuin kirvesmies, joka jättää lautojen katkomi-
sen aina kaverilleen.” (Töttö 1999, 291)

	 6.3	 CEDA,	CEMDA	sekä	journalistisen	verkkomedian	tutkimus

Tarve erilaisten menetelmien yhdistämiseen internet-pohjaisessa 
tutkimuksessa kumpuaa ilmiöiden monimuotoisesta teoreettisesta 
taustasta. Verkkomedian kohdalla kirjavan teoreettisen taustan 
myötä myös toimivia metodologisia välineitä löytyy niin viestin-
nän, antropologian, kulttuurintutkimuksen, kielitieteen, psyko-
logian kuin sosiologiankin piiristä. Aiemmin tässä luvussa olen 
pyrkinyt hahmottamaan internetiin kokonaisuutena ja journalisti-
seen verkkomediaan erityisesti kohdistuvan tutkimuskentän niin 
teoreettista kuin metodologistakin monimuotoisuutta yleisessä 
perspektiivissä. Seuraavassa lähden hahmottamaan tässä tutki-
muksessa toteutettuja metodologisia ratkaisuja. Prosessin hah-
mottamiseksi ja havainnollistamiseksi käytän apuvälineenä kahta 
internet-tutkimukseen sovellettua metodologista ratkaisua, jotka 
pyrkivät ottamaan huomioon niin kvantitatiivisen ja kvalitatiivi-
sen tutkimusotteen hedelmällisen yhdistämisen kuin monella eri 
tasolla tapahtuvan tarkastelunkin. CEDA (Complementary Exp-
lorative Data Analysis) keskittyy kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 
analyysin vuorovaikutukseen ja siitä edelleen kehitetty CEMDA 
(Complementary Explorative Multilevel Data Analysis) puolestaan 
monella tasolla tapahtuvaan tarkasteluun. 

CEDA on saanut kimmokkeen tekoälytutkimuksen piiristä. Toi-
sin kuin tekoälytutkimus CEDA pyrkii käyttämään kvantitatiivisia 



166

ja kvalitatiivisia menetelmiä toisiaan täydentävästi. Tekoälytutki-
muksessa laadullisia tuloksia käsitellään kvantitatiivisesti. CEDA:
ssa menetelmän valintaan vaikuttaa se, missä vaiheessa tietty tut-
kimus on tai mitkä ovat oletukset, joihin koko tutkimusasetelma 
nojautuu (Sudweeks & Simoff 1999, 30). CEMDA puolestaan on 
määritelty sosiaalis-kognitiiviseksi malliksi internet-tutkimuksen 
datan analysoinnissa (Riva & Galimberti 2002, 1). CEMDA on kehi-
tetty edelleen CEDA:sta ottamalla huomioon internetiin liittyvien 
ilmiöiden monitasoisuuden.

Kuvio 6.2 
Internet-tutkimuksen vaiheet (Sudweeks ja Simoff 1999, 39).

Verkkomedian käyttäjien ja sisältöjen välisen yhteyden tutkimuk-
sessa olen yhdistänyt CEDA:n perusajatusta tutkittavan ilmiön 
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ominaislaadun vahvistamisesta kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tut-
kimusmenetelmiä yhdistämällä. CEMDA:n tärkein anti tälle tutki-
mukselle puolestaan on systemaattisen viitekehyksen tarjoaminen 
erilaisista teoreettisista taustoista nousevien tutkimusmenetelmien 
ja -tulosten hedelmälliseen yhdistelyyn. Sen avulla on mahdollista 
hyödyntää yhdellä tasolla hankittua tutkimustietoa toisen tason 
analyysien hienosäädössä tai määrittelyssä (Riva ja Galimberti, 
2002). Peilaan omaa tutkimusprosessiani CEDA:n ja CEMDA:n 
asetelmiin ja rakennan verkkomedian tutkimusprosessista mallia, 
joka rakentuu osittain CEDA:n ja CEMDA:n sisältämiin ajatuksiin 
tutkimusprosessin kannalta olennaisista tekijöistä. 

Sudweeksin ja Simoffin (1999) kehittämä CEDA (Complemen-
tary Explorative Data Analysis) -menetelmä on viitekehys, jossa 
pyritään validisti yhdistämään kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten 
menetelmien vahvuuksia. CEDA:ssa käytetään kvantitatiivisia me-
netelmiä eristämään luotettavia malleja ja kvalitatiivisilla menetel-
millä pyritään vahvistamaan löydetyn ilmiön ominaislaatua (Sud-
weeks & Simoff, 1999). 

Kun internet-tutkimuksessa usein tutkimuksen eri osa-alueina 
erotetaan usein 1) tutkimusongelman tunnistaminen ja muotoilu 
2) tutkimusasetelman laatiminen ja tutkimismetodologian kehit-
tely 3) aineiston kerääminen 4) tulosten raportointi (Sudweeks 
& Simoff, 1999, 30), CEDA -analyysissa internettutkimusta hah-
motetaan joustavana prosessina. Prosessin ensimmäinen vaihe, 
tutkimusalueen tunnistaminen, vaikuttaa tutkimusalueen ja tutki-
musvälineiden valintaan. Tässä vaiheessa identifioidaan tutkitta-
van alueen ominaispiirteet. Tiedon kerääminen koostuu erilaisista 
yhdistelmistä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä. CEDA 
on tässä vaiheessa käyttöön otettava menetelmä, joka tarjoaa vii-
tekehyksen menetelmien validille yhdistämiselle. CEDA -projektin 
ensimmäisessä vaiheessa kerättyä dataa tarkastellaan kriittisesti 
ja kiteytetään siihen sisältyviä ulottuvuuksia. Samalla määritellään 
tarvittavia kategorioita sekä määritellään tutkimuksessa tarvittavaa 
teknologiaa. Olennainen osa datan tarkastelua on ymmärtää tutki-
muksessa mahdollisesti syntyvien virheiden luonne. Seuraavassa 
vaiheessa toteutetaan tarvittavat kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset 
analyysit. Kvantitatiivisessa analyysissa pyritään erottelemaan ai-
neistosta säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kehittämään 
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kvantitatiivinen malli tutkittavasta ilmiöstä. Kvalitatiivisessa ana-
lyysissa on pyrkimys luoda kategorisoitu malli ja synnyttää ilmiötä 
koskevaa laajaa ymmärrystä. Kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta 
tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta toteutetaan kvalitatiivi-
nen edelleen määrittely, jossa parannellaan aiemmin määriteltyjä 
kategorioita ja termejä. Myös muuttujia voidaan parannella tässä 
vaiheessa. Tässä uudelleenmäärittelyvaiheessa yhdistetään kvanti-
tatiiviset mallit ja luokittelumallit. Saadut tulokset palautuvat CE-
DAn ensimmäisen vaiheen datan tarkasteluun ja kvalitatiiviseen 
päättelyyn. Nyt käytössä on vain entistä enemmän tietoa, jolla voi-
daan rakentaa toimivampia tutkimusasetelmia mahdollisiin uusiin 
kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tutkimusasetelmiin. Kehää voi-
daan jatkaa niin pitkään kuin on tutkimuksen kannalta tarpeen. 

Kuvio 6.3
Prosessit CEDA (Complementary Explorative Data Analysis) -analyysissa. Internet-
tutkimuksen skeeman viitekehys (Sudweek & Simoff 1994, 41).
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CEDA voi tarjota journalistisen verkkomedian sisältöjen ja käyt-
täjien välisen suhteen tutkimiselle systemaattisen pohjan viite-
kehyksen rakentamisessa, koska verkkomedian tutkimuksessa 
ollaan paljon samojen metodologisten ongelmien kanssa tekemi-
sissä kuin internet-tutkimuksessa yleensä. Perinteisen lineaarisen 
tutkimukseen verkkomedian tarkastelussa CEDA tuo arvokkaana 
lisänä mahdollisuuden tutkimusasetelman uudelleen arviointiin 
tehtyjen kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten analyysien jälkeen. 
Verkkomedian kaltaisen uuden median tutkimuksessa takaisin-
kytkentä on tärkeää, koska ilmiöstä ei ole ennestään tutkittua tie-
toa paljon. Toinen CEDAn tuoma lisä verkkomedian tarkasteluun 
on kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tarkastelun yhdistäminen – ja 
vuoropuhelu. Näin verkkomediasta saadaan monipuolista tietoa 
ja syntyy mahdollisuus, että esille nousee ennalta huomaamatta 
jääneitä näkökulmia. 

CEDA ei tarkastele kuitenkaan mielestäni riittävän perusteelli-
sesti internet-tutkimukseen olennaisesti kytkeytyvää kysymystä 
tutkimuksen eri tasoista, vaikka ymmärtääkin eri teoreettisten 
lähestymisten avaamat erilaiset kysymykset. Tämän vuoksi olen 
täydentänyt mallia CEDAsta edelleen rakennetulla lähestymista-
valla, CEMDA:lla. CEMDA on CEDA-tutkimusprosessista edelleen 
kehitetty sosiaalis-kognitiivinen malli internet-tutkimuksen datan 
analyysiin (Riva & Galimberti, 2002). CEMDA (Complementary 
Explorative Multilevel Data Analysis) soveltaa CEDA-lähestymistä 
ottaen huomioon eri tasoilla tapahtuvan analysoinnin tarpeen 
(konteksti, tilanne, interaktio). CEMDA helpottaa rinnakkaisten 
ja toisiinsa kytköksissä olevien tutkimusasetelmien rakentamista. 
Se antaa tutkijalle mahdollisuuden keskittyä internetkokemuksen 
eri tasoihin (Riva & Galimberti, 2002). Siinä on systemaattisemmin 
kuin CEDAssa otettu huomioon monitasoinen tarkastelu. 

CEMDA voidaan CEDAn tavoin erotella vaiheittain eteneväksi 
prosessiksi. Prosessina CEMDA on monitasoisempi kuin CEDA, 
koska sen lähtökohtana on ottaa huomioon eri tasoilla toteutuva 
tutkimus. CEMDA lähtee CEDAn lailla liikkeelle tutkittavan alueen 
tunnistamisesta. Kun CEDAssa seuraavaksi määritellään tutkimus-
alue, CEMDAssa määritellään mukaan tulevat eri tutkimustasot. 
Tämän jälkeen määritellään ja valitaan taso, jolta tutkimuksessa 
lähdetään liikkeelle. Ensin määritellään aloitustasolle viitekehys ja 
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tutkimuskohteet, sitten tehdään sama määrittely muille tasoille. Tä-
män jälkeen etsitään ja määritellään aloitustason ja muiden tasojen 
yhteydet ja analysoidaan niiden välisten vaikutusvirtojen suunta. 
Seuraavassa vaiheessa määritellään aloitustason ja siihen kausaa-
liyhteydellä liittyvien tasojen hypoteesit, tutkimuskysymykset tai 
tutkimuksessa tarvittavat kokeet. Tämän jälkeen määritellään me-
netelmät, joilla näitä tutkitaan. Aloitustasoa ja siihen kausaaliyh-
teydellä liitettyjä tasoja koskevaa tietoa kerätään ja valitaan tar-
vittavat otokset. Seuraava vaihe on samanlainen kuin CEDAssa, 
kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tulosten yhdistäminen. Erona on 
se, että CEMDAssa ei yhdistetä ainoastaan yhden tutkimustason 
kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tuloksia, vaan yhdistäminen tapah-
tuu myös muilla tutkimukseen valituilla tasoilla. Seuraava vaihe 
on CEMDAn kannalta keskeinen – eri tasojen tiedon yhdistäminen 
sekä tulkinta ja tulosten esittely. Viimeinen vaihe etenee CEDAn 
mukaisesti. Siinä esitetään uusia hypoteeseja tai rakennetaan uusia 
koeasetelmia. Internet-tutkimuksen vaiheet CEMDA-tutkimuksessa 
voidaan listata seuraavasti (Riva & Galimberti 2002, 13–14). 
– Tutkittavan alueen tunnistaminen
– Tutkimustasojen määrittely
– Aloitustason määrittely ja valinta
– Viitekehyksen ja tutkimuskohteiden määrittely (aloitustaso) 
– Viitekehyksen ja tutkimuskohteiden määrittely (muut tasot)
– Aloitustason ja muiden tasojen välisten yhteyksien määrittely 
– Linkkien analyysi (suunta)
– Hypoteesien tai kokeiden määrittely (aloitustaso ja kausaaliyh-

teydellä liitetyt tasot
– Menetelmien määrittely (aloitustaso ja kausaaliyhteydellä liite-

tyt tasot)
– Tiedon kerääminen ja otosten valinta (aloitustaso ja kausaali-

yhteydellä liitetyt tasot)
– Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tulosten yhdistäminen (aloi-

tustaso ja kausaaliyhteydellä liitetyt tasot)
– Eri tasojen tiedon yhdistäminen
– Tulkinta ja tulosten esittely
– Uusien hypoteesien esittäminen tai uusien koeasetelmien 

rakentaminen 
Keskeistä CEMDAssa on tutkittavan kohteen tarkastelu monesta 
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eri näkökulmasta, jotka nousevat eri tasoilla tapahtuvasta tarkas-
telusta. Tutkimuksen kohteena olevien yksikköjen kautta tutkija 
voi selkeämmin identifioida tutkimuksen kohteeksi nostettuja pro-
sesseja ja asetelmia. Internetin käyttäjät voidaan määritellä sosi-
aalisiksi toimijoiksi, joilla on omat tarpeensa ja autonomiansa eri 
tilanteissa. Sosiaalista kontekstia voidaan pitää annetun kulttuu-
rin symbolisena järjestelmänä, joka jatkuvasti muuttuu inhimilli-
sen toiminnan seurauksena. Mantovani on tarkastellut kontekstin 
olemusta uusien viestintävälineiden ympäristönä. Hänen näkemyk-
sensä mukaan konteksti on sekä käsitteellinen että fyysinen. Toi-
mijat hahmottavat tilanteet sosiaalisten mallien mukaan ja toimi-
vat kulttuuristen tapojen mukaisesti. Konteksti on epävakaa, koska 
kulttuuriset mallit muuttuvat jatkuvasti toimijan tekojen ja valin-
tojen seurauksena. Mantovani näkee myös sosiaalisen kontekstin 
edeltävän kommunikaatiota. Hänen mukaansa toiminta tulee mie-
lekkääksi jaetun symbolijärjestelmän kautta. Tämä toiminta taas 
puolestaan synnyttää uusia merkityksiä (Mantovani 1996, 106).

Ajattelutapa tuottaa useita ongelmia (emt. 14). Jos sosiaaliset 
toimijat vastaavat aktiivisesti ympäristöönsä ja päätyvät muok-
kaamaan sitä, kuinka kontekstia voidaan tutkia kunnolla? Man-
tovani lähestyy ongelmaa kolmitasoisella mallilla sosiaalisesta 
kontekstista, jossa on yhdistetty tilanne, sosiaaliset normit sekä 
tietokoneteknologian käyttö. Riva ja Galimberti ovat soveltaneet 
Mantovanin mallia internet-tutkimukseen esittämällä eri tasoiksi 
konteksti, tilanne ja interaktio, jotka määrittelevät vastavuoroi-
sesti internet-kokemuksen sosiaalisen kontekstin.

 Taulukko 6.1
 Internet-tutkimuksen tasot (Riva & Galimberti 2002, 13).

Ensimmäisellä tasolla tarkastellaan sosiaalista kontekstia yleisellä 
tasolla (konteksti); toinen on jokapäiväinen käyttötilanne (tilanne) 
ja kolmas taso keskittyy itse vuorovaikutustilanteeseen (interak-
tio). Jos tarkastellaan verkkomedian tutkimusympäristöä, voidaan 

Konteksti	 Sosiaalinen	konteksti	yleensä

Tilanne	 Jokapäiväinen	tilanne,	jossa	internetiä	käytetään

Interaktio	 Tietty	vuorovaikutustilanne	internetin	kanssa



172

myös tässä tarkastelussa hakea tutkimukselle rakenteellista tukea 
em. kolmesta tasosta. Kuitenkin siten, että ne saavat journalistisen 
verkkomedian tutkimuksessa uudenlaisia merkityksiä. Näitä mer-
kityksiä tarkastelen yksityiskohtaisemmin luvussa 11. 

Monitasoisen lähestymisen metodologinen ansio on hyvin pit-
källe siinä, että se sallii lähestyä tutkittavaa ilmiötä eri suunnista 
ja eri järjestyksessä. Analyysi voidaan aloittaa niin interaktion kuin 
kontekstin tarkastelusta ja edetä kustakin lähtökohdasta toisille 
tasoille. Yleensä tutkija identifioi aloitustason yleisten tavoitteiden 
ja hypoteesien perusteella. Esimerkiksi jos tutkimuksen tavoite on 
tarkastella internetin käytön vaikutusta diagnosointiprosessiin, 
aloituspiste voi olla toimijoiden välinen vuorovaikutus diagnosti-
sen tehtävän aikana. Toisaalta jos tutkija haluaa tarkastella inter-
netpohjaisten diagnosointiprosessien vaikutusta sairaalan organi-
saatioon, yleinen sosiaalinen konteksti olisi luonteva aloituspiste. 
Kuitenkin kummassakin edellä mainitussa tapauksessa CEMDAn 
lähestyminen asiaan on tutkittavan tason tarkastelu unohtamatta 
muiden tasojen mahdollisia vaikutusmekanismeja. Ensimmäisessä 
esimerkissä diagnosointiprosessi täytyy nähdä osana osaston joka-
päiväistä toimintaa, mikä on puolestaan osa sairaalan laajempaa 
sosiaalista kontekstia. 

Verkkomedian tutkimuksen voidaan olettaa hyötyvän sekä teoreet-
tisesti että metodologisesti laaja-alaisesta lähestymisestä. CEMDAn 
monitasoinen tutkimus tekee mahdolliseksi sen, että verkkomediaa 
voidaan lähestyä monelta tasolta ja sen myötä erilaisista näkökul-
mista. Verkkomediatutkimuksen kannalta CEMDAn heikkoutena on 
vaatimus siitä, että eri tutkimustasot olisi kyettävä määrittelemän 
tutkimusprosessin varhaisessa vaiheessa. Journalistisen verkkome-
dian tutkimuksessa tähän haasteeseen vastaaminen on hankalaa, 
koska ilmiö on muuttunut nopeassa tahdissa niin käytettyjen tutki-
musmenetelmien kuin ominaislaatunsakin suhteen. Palaan CEDAn 
ja CEMDAn pohjalta kehiteltyyn malliin luvussa 11, jossa tarkastelen 
verkkomedian käytön tutkimusprosessin yleistä kehystä.

	 6.4	 Metodit	ja	aineistot

Verkkomediaan kohdistuvaa tutkimusta voidaan lähestyä tarkas-
telemalla metodologian ohella metodisia lähestymisiä eli niitä ta-



173

poja, joilla käyttäjien liikkeistä ja näkemyksistä verkkomedian si-
sältöjen ja yleisöjen välisestä suhteesta saadaan lisää tietoa. Täl-
laisessa jaossa painopiste tässä tutkimuksessa on selkeästi uusien, 
internetverkon mukanaan tuomien kvantitatiivisten menetelmien 
hyväksikäytössä ja niiden vaikutuksissa koko verkkomediaa kos-
kevaan tutkimukseen. 

Käytettyjä tutkimusmenetelmiä jaoteltaessa on muistettava jako 
laajamittaisten vertailututkimusten ja tässä tutkimuksessa hyödyn-
netyn mediatalon sisällään tekemän tutkimuksen välillä. 90-luvun 
puolivälistä lähtien suurin osa mediataloista siirtyi käyttämään ul-
kopuolisten, ”3. osapuolen” vertailututkimuksia, ns. selainpohjaisia 
käyttömittauksia. Syy siirtymään oli se, että jopa 30–40 prosenttia 
mediatalojen palvelujen käytöstä tapahtui internet-operaattorien 
välimuistipalvelimien kautta. Tällöin verkkomedian käyttäjät sai-
vat verkkomedian sivut suoraan operaattorin verkkopalvelimelta 
eivätkä tapahtumat kirjautuneet mediatalon omiin serverilokeihin. 
Mediatalojen omat serverilokit systemaattisesti alimittasivat käyt-
töä, pahimmissa tapauksissa jopa puolet liikenteestä jäi tallentu-
matta. Suurimmalla osalla verkkomedioista serverilokidata on ollut 
vajavaista kehityksen alusta asti eikä niillä ole ollut myöskään re-
kisteröinnin puuttumisen myötä mitään perusdemografioita käyt-
täjistään. Iltalehti Online muodostaa ainutlaatuisen poikkeuksen 
suomalaisessa mediakentässä, sillä erityisesti alkuvaiheessa sen 
käytöstä on runsaasti kattavaa lokitietoa ja rekisteröitymisen mu-
kanaan tuomaa demografiatietoa. 

Laajoja vertailumittauksia toteutetaan pääosin selainpohjaisten 
käyttömittausten� ja kävijäseurantapaneelien� avulla. Etenkin 2000-
luvulla ovat yleistyneet myös erilaisten ohjelmistotalojen tarjoamat 
selainpohjaiset mittaukset, jotka tarjoavat vielä monipuolisemmat 
mahdollisuudet web-analytiikkaan4. Mediataloissa toteutetaan fo-
kusoituja lokianalyyseja tietyistä käyttäjäryhmistä ja tehdään ver-
tailuja varsin hienojakoisella tavalla. Käytetyt menetelmät valikoi-
tuvat sen mukaan, mitä tavoitteita tutkimuksella on. 

�	 Mittaa	sivuston	käyttöä	ja	liikennettä	selaimen	kautta.	Esim.	Taloustutkimus	Oy	(Web	Traffic	Monitor)	
ja	Gallup	(Red	Measure,	RedSheriff,	Site	Census,	nykyisin	TNS	Metrix)

�	 Ennalta	värvätty	ryhmä,	jolta	kerätään	tietoja	seurantaohjelmiston	avulla.	Esim.	NetRatings.	
4	 Suurin	palveluntarjoaja	Suomessa	on	Web	Side	Story,	nykyään	Visual	Sciences,	jonka	palveluja	

käyttävät	Suomessa	mm.	Nokia,	Sanoma-konserni,	Talentum	ja	TeliaSonera.		
http://www.websidestory.com/index.php
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Mitä verkosta ylipäätään on tutkittu vuosien mittaan? Laajamit-
tainen internet-tietoverkkoon kohdistuva tutkimus lähtee liikkeelle 
pääosin kaupallisista intresseistä. Mm. mediatalot ja teleoperaat-
torit haluavat saada otetta käyttäjäryhmien demografioista ja hei-
dän käyttäytymisestään verkossa. Web-analytiikka ulottuu paitsi 
verkkomedioiden lisäksi kotisivuihin, uutiskirjeisiin, verkkomai-
nontaan, hakukoneisiin jne. Ohjelmistotalot voivat tarjota myös 
mahdollisuuden kytkeä ao. data mediatalon asiakasrekistereihin. 
Tämä tausta on heijastunut paljon siihen, mitä välineitä käytetään 
myös journalistisen verkkomedian tutkimuksessa, koska monet 
niistä toimivat osana mediatalojen viestintävälineiden ja -palvelujen 
tuotantoa. Nämä menetelmät ovat kiinnostavia, sillä niiden sovel-
lutuksia voidaan käyttää myös muissa medioissa ja ne vaikuttavat 
väistämättä myös muihin medioihin kohdistuvaan tutkimukseen. 

Seuraavassa on listattu internetissä käytettäviä tutkimusmenetel-
miä, joita voidaan käyttää luontevasti myös verkkomedian käytön 
tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen empiirinen osa liikkuu kvanti-
tatiivisella osuudellaan em. listasta lähimpänä kävijäliikennemitta-
uksia, sillä pohjaan tutkimukseni vahvasti lokitietokantoihin reaa-
liaikaisesti rekisteröityvään tietoon. Kävijäliikennemittauksen pa-
ras puoli on se, että se ei ole otos, vaan koko data. Tällöin otosten 
edustavuus- yms. ongelmat puuttuvat. Tiedot saadaan pienimmis-
täkin sivuston osioista, vaikka yksittäisistä sivulatauksista sekun-
tien tarkkuudella lähes reaaliaikaisesti. Popup -kyselyjen suurim-
pia ongelmia ovat otoksen raju vinouma sekä saadun datan pirs-
taleisuus. Aktiivikävijöiden osuus korostuu rajusti, jolloin otoksen 
edustavuus on kyseenalaista ja yleistettävyys olematonta. 

Monet omaan tutkimukseeni liittyvät tekniset ongelmat ovat 
hyvin samankaltaisia kuin kävijäliikennemittauksissa, siksi olen 
tarkastellut sitä muita menetelmiä laajemmin siltä osin kuin olen 
katsonut relevantiksi oman tutkimusasetelmani kannalta. Kuiten-
kin Iltalehti Onlinen lokianalyysi on poikkeuksellinen kuten edellä 
todettiin ja yleinen kävijäliikennemittauksen problematiikka ei 
välttämättä ole sama. Esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä 
annettujen tietojen oikeellisuuden pohdinta ei koske suurinta osaa 
verkkomedioita tällä hetkellä (ei myöskään Iltalehteä), sillä niissä 
ei ole rekisteröitymistä. Pyrin lokitietoanalyysissani selkeästi pitäy-
tymään käyttäjien ja sisällön välisessä suhteessa. Halusin kuitenkin 
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tuoda listan esille kuvaamaan sitä monipuolista tutkimusvälineiden 
kirjoa, joka on syntynyt verkon ympärille ja joka välttämättä tulee 
vaikuttamaan myös muihin medioihin, erityisesti digitaaliseen te-
levisioon, kohdistuvaan tutkimukseen.

Taulukko 6.2 
Internet-tutkimusmenetelmät. Heikkoudet ja vahvuudet (InterQuest 2001, 3).

6.4.1	 Lokitietokannat	tutkimuksen	aineistona

Mahdollisuus lokitietokantojen hyväksikäyttöön on asettanut 
verkkomedian tutkimuksellisesti toisenlaiseen asemaan verrat-
tuna perinteisiin joukkoviestimiin. Mitattavan informaation reaa-
liaikaisuus, sivustokohtaisuus, ajallinen riippuvuus, tietotekniset 
strandardit sekä niiden nopea kehittyminen ovat luoneet erilai-
sen mittausympäristön verrattuna perinteisiin otospohjaisiin ke-
räysmenetelmiin ja eräpohjaisiin analyysimenetelmiin (Pekkanen 

Kävijäliikennemittaukset:
mittaa	sivuston	käyttöä	ja	
liikennettä	selaimen	kautta

Sähköpostikyselyt: 
tietylle	kohderyhmälle	
sähköpostin	välityksellä	
lähetetty	kyselykutsu

Kävijäseurantapaneelit: 
ennalta	värvätty	ryhmä,	
jolta	kerätään	tietoa	
seurantaohjelmiston	avulla

Pop-up-kyselyt: 
Sivuston	kävijöille	suunnattu	
kysely,	johon	vastaaminen	
tapahtuu	internet-lomakkeen	
avulla

Sähköpostipaneelit: 
Ennalta	värvätty	ryhmä,	
jolta	kerätään	tietoa	esim.	
sähköpostin	avulla

+	 hyvä	vertailukelpoisuus	ja	mitattavuus
+	 automaattinen	tiedonkeruu
−	 saadun	tiedon	rajallisuus
−		 vaatii	yhteistyötä	sivuston	ylläpitäjän	kanssa

+	 hyvä	kohdistettavuus
+	 nopea	ja	helppo	toteuttaa
−		 sähköpostitietojen	saatavuus	ja	yleistettävyys

+	 mittaa	tarkasti	muutoksia
+	 ei	vaadi	lupaa	sivuostojen	omistajilta
−		 edustavuus	(mm.	työpaikkakäyttö	puuttuu	usein)
−		 ei	sovellu	kapean	kohderyhmän	sivuston	tai	osion	

tutkimiseen

+	 aito	käyttäjäkohderyhmä
+	 tarkka	kohdistettavuus
+	 oikea	tutkimusympäristö	ja	-ajankohta
−		 näytteen	yleistettävyyden	rajoitteet
−		 vaatii	yhteistyötä	sivuston	ylläpitäjän	kanssa

+	 demografisesti	edustava	näyte
+	 voidaan	liittää	perinteiseen	markkinatutkimukseen
−		 näytteen	vinoutumat	(mm.	ammattimaiset	vastaajat)
−		 internet-palvelun	käyttö	ja	vastaaminen	tapahtuvat	eri	

aikoina
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2001, 2). Verkosta saatavia lokitietoja ei alkuvuosina kyetty vertai-
lemaan, koska vertailukelpoisia ja vakiintuneita tunnuslukuja ei 
ole ollut käytettävissä. Käsitteiden käyttö oli epämääräistä ja sa-
mojakin verkkopalveluja koskevat eri mittaustulokset poikkesivat 
huomattavasti toisistaan. Nykyisin käytännöt ovat varsin vakiintu-
neita ja eri palveluja koskevat tiedot ovat varsin vertailukelpoisia. 
Kiinnostavaa on se, että mittaus on siirtynyt pääosin mediatalojen 
ulkopuolelle kolmansien osapuolten tehtäväksi.

Verkkomedian käytön ja käyttäjäkunnan kehitystä alettiin sys-
temaattisesti seurata vasta 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 
Selainpohjainen mittaus alkoi vuonna 1997. Tämä merkitsee sitä, 
että verkkomedian alkuvaiheista ei ole laajamittaista vertailukel-
poista tietoa, koska käyttöä ja käyttäjiä ei ensimmäisten vuosien 
aikana seurattu järjestelmällisesti. Samoin raportointi tuolta ajalta 
on hyvin satunnaista. Hyvin pian kuitenkin sisällöntuottajat huo-
masivat, että käytöstä ja käyttäjistä kertyy arvokasta ja ainutlaa-
tuista tietoa lokikantoihin. Verkkomediat siirtyivät vuosituhannen 
lopun lähestyessä kolmannen osapuolen tarjoamiin selainpohjaisiin 
mittauksiin puhtaasta serverilokidatan analysoinnista. 1990-luvun 
lopulla käyttäjäprofiileja selvitettiin ainoastaan pop-up -kyselyillä. 
Tällä hetkellä on olemassa useita erilaisia mittausjärjestelmiä, joi-
den puitteissa tarkastellaan useiden eri medioiden ja palvelujen 
kävijämääriä. Näiden lisäksi on syntynyt laaja joukko yksittäisiin 
tutkimuksiin perustuvaa määrällistä tutkimustietoa verkkome-
diasta ja sen käyttäjäkunnasta. Vuodesta 2001 alkaen on media-
toimistoilla ollut työkalut mediasuunnitteluun verkkomedioista, 
esimerkiksi peittoprosentit. Vuodesta 2005 alkaen on ollut mah-
dollista laskea netto- ja päällekkäisyleisöjä suoraan online-mit-
tausdatasta. Samana vuonna otettiin käyttöön myös usean median 
yhteenlaskettuja nettokontakteja. Esimerkiksi paljonko tavoittaa 
Kauppalehden paperiversio ja nettimedia yhteensä nettolukuna. 
Paneelitietoa Suomessa kerätään tällä hetkellä ns. access-panee-
leilla, jotka ovat kortistoja vastaajista, jotka ovat halukkaita osal-
listumaan nettikyselyihin, yhtään online-mittauspaneelia ei tällä 
hetkellä ole. Ulkomailla sen sijaan monissa suurissa maissa verk-
komedioiden yleisölukuja lasketaan usein paneelidatasta. Lähitu-
levaisuuden mahdollisuutena nähdään access-paneelien ja online-
mittausdatan yhdistäminen.
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Kun lokitietoja alettiin systemaattisesti käyttää käyttäjäkunnan ja 
käytön seurantaan, alkuvaiheessa huomio kiinnittyi korostuneesti 
”hitteihin” eli tiedostojen latauskertoihin. Yhdellä käyttäjän kutsulla 
syntyi yhtä monta hittiä kuin oli hänen hakemallaan verkkosivulla 
erilaisia elementtejä. Kuvat, logot, teksti, tyylitiedosto yms. ovat 
omia tiedostojaan ja jokaisesta tuli ”hitti” tilastoihin. Hittimäärät 
kasvoivat luonnollisesti sitä mukaa, kun sivuille lisättiin aineistoa, 
vaikka kävijämäärissä ei olisi tapahtunut muutoksia. Tästä edettiin 
siihen, että olennaisena tietona alettiin pitää sitä, kuinka monta eri 
kävijää kullakin sivulla on käynyt. Tutkimuksissa on paljon paino-
tettu sen selvittämistä, mikä vaikutus verkkomedian lukemisella 
on muiden medioiden käyttöön. Erityisesti sanomalehdistö on ol-
lut kiinnostunut tästä aiheesta, koska siellä verkkomediaan ovat 
kohdistuneet voimakkaat kannibalismipelot. Nämä pelot juon-
tuivat niihin verkkomediaan kohdistuneisiin suuriin odotuksiin, 
jotka puolestaan saivat pohjaa internetin käyttäjien suurista kas-
vuluvuista. Nykyisin suomalaisten verkkomedioiden vertailussa 
käytetään laajasti mittarina eri kävijöiden määrää viikon aikana. 
Tällä periaatteella toimii esimerkiksi suomalaisia verkkomedioita 
mittaava TSN Metrix (www.gallupweb.cm/tsnmetrix).

Mitä sitten ovat lokitietokannat? Suppeasti määriteltynä loki-
tietokannat ovat tiedostoja, joihin jää reaaliaikaisesti jälki kun-
kin käyttäjän lukemista osioista verkkomediassa. Yleisesti verk-
kopalveluja mittaavat palvelut tarkastelevat kolmea tunnuslukua 
verkon käytöstä :
1) kävijä
2) sivupyyntö
3) vierailu (VTT 1999)

Kävijä on jollakin menetelmällä tunnistettu käyttäjä. Tunnistuk-
seen soveltuvia tekniikoita ovat tällä hetkellä käyttäjätunnuksen 
ja salasanan käyttäminen sekä cookie�-tekniikka, jossa on otettu 
huomioon cookiet hylkäävien kävijöiden laskenta. Sivupyyntö on 
yhden tai useamman tiedoston mahdollisuus tulla näytetyksi käyt-

�	 Cookie-tekniikassa	cookie-tieto	lähetetään	käyttäjän	tietokoneelle,	kun	hän	vierailee	
verkkopalvelussa	ensimmäistä	kertaa.	Seuraavia	sivuja	pyydettäessä	käyttäjän	selainohjelma	
ja	tietokone	tunnistetaan	cookien	avulla,	sillä	cookie-tieto	palautuu	tällöin	sen	lähettäneelle	
tietokoneelle.	Itse	käyttäjää	ei	tunnisteta.	Jos	sama	käyttäjä	on	yhteydessä	samaan	verkkopalveluun	
esimerkiksi	kahdelta	työpaikan	tietokoneelta	sekä	kotitietokoneensa	kahdella	eri	selainohjelmalla,	voi	
verkkopalveluun	syntyä	neljä	eri	kävijää.	Toisaalta	samaa	konetta	voi	käyttää	useampi	käyttäjä	(esim.	
yrityksissä),	jotka	näkyvät	ulospäin	yhtenä	käyttäjänä.
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täjän selaimen ikkunassa. Sivupyyntöjen laskennan periaatteena 
on, että yksi käyttäjän tekemä pyyntö synnyttää yhden sivupyynnön 
ja että vain inhimillisen käytön seurauksena syntyvät sivupyynnöt 
lasketaan. Vierailu on tunnistetun kävijän samasta verkkopalve-
lusta tekemien sivupyyntöjen sarja, jossa peräkkäisten sivupyyn-
töjen väli on alle 30 minuuttia. Jotta tiedetään, että sivupyynnöt 
ovat yksittäisen käyttäjän tekemiä, on käyttäjä tunnistettava kä-
vijäksi (VTT 1999).

Näiden tunnuslukujen lisäksi lokitiedostoon jää tieto koneen 
IP-numerosta. Tämän perusteella saadaan selville käyttäjän do-
main-nimi. Toisen tason domain-nimi, esimerkiksi almamedia.fi, 
on usein tilastoitu muuttuja. Selaintieto on merkityksellistä sivus-
toja suunniteltaessa, koska eri selaimet toteuttavat standardit eri 
tavoin. Suunnitteluvaiheessa voidaan linjata, mitä yleisimpiä selain-
tyyppejä ja -versioita halutaan tukea (Karjalainen 2001, 15). 

Palaan takaisin lokitietokannan määrittelyyn. Edellä mainitun 
suppean määritelmän mukaiset tunnusluvut ovat kuitenkin vasta 
raakamateriaalia, josta nousevat vastaukset verkon käyttöä ja käyt-
täjiä koskeviin kysymyksiin. Kun tähän raakamateriaaliin yhdiste-
tään mahdollisen palveluun rekisteröitymisen yhteydessä annetut 
demografiatiedot (esim. ikä , sukupuoli, koulutus, ammatti, asuin-
paikka), kyetään hahmottamaan käyttäjistä ja käytöstä entistä mo-
nipuolisempaa kuvaa. Määrittelen lokitietokannat sisältämään sekä 
reaaliaikaisia käyttäytymistietoja että rekisteröitymisen yhteydessä 
annettavia demografiatietoja, vaikka demografiatietojen keräämi-
nen on nykyisin harvinaista verkkomedioiden kohdalla. Sen sijaan 
lokitiedot voidaan kytkeä mihin tahansa rekisteriin, esim. asiakas-
rekisteriin, joka on kerätty verkkopalvelun sisäänkirjoittautumisen 
yhteydessä. Tällöin myös lokitiedot muuttuvat henkilötiedoiksi. 
Laajempi määrittely on perusteltua, koska tutkimuksellisesti re-
levantin tiedon määrä kasvaa eksponentiaalisesti, kun molemmat 
tiedot ovat käytettävissä. Lisäksi ne sijaitsevat poikkeuksetta tois-
tensa yhteyteen varastoituna tietokoneessa. Käyttäjistä ja käytöstä 
voidaan tutkia esimerkiksi:
– käyttäjäryhmien demografisia koostumuksia
– vierailun ajankohtaa
– vierailun kestoa
– käyttäjäuskollisuutta
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– palvelussa ja eri palvelujen välillä liikkumista.
Vierailun ajankohta näkyy suoraan lokirivillä olevasta aikalei-

masta ja se kertoo yksiselitteisesti, minä päivänä, mihin kellonai-
kaan käyttäjä on ollut kyseisellä sivulla. Vierailun kesto kertoo 
sen, miten pitkään käyttäjä on ollut tietyllä sivulla tai sivustolla. 
Tästä voidaan päätellä sitä, miten mielenkiintoisina tiettyjä sivuja 
on pidetty. Käyttäjäuskollisuudella tarkoitetaan sitä, miten tun-
nollisesti käyttäjät käyttävät palvelua. Heidät voidaan esimerkiksi 
jakaa ryhmiin sen mukaan, miten monena päivänä he ovat käyttä-
neet palvelua kuukauden aikana. Liikkuminen palvelussa ja eri 
palveluiden välillä kertoo sen, miten käyttäjät ovat liikkuneet tie-
tyn palvelun sisällä tai palvelusta toiseen. Palvelun sisällä liikut-
taessa on aina tiedossa lähtö- ja tulopiste, mutta palvelujen välillä 
tällaista yhteyttä ei välttämättä ole. Siksi voidaan palvelujen välillä 
liikkumista ajatella eri palveluissä käyneiden käyttäjien joukkojen 
yhdisteenä ja erotuksena (Karjalainen 2001, 17).

Yleisesti käytettyjen kävijämittausten lokitiedosto koostuu tie-
tueista, jotka ovat mallia 2006–09–14 01:19:24 81.197.9.171 GET /De-
fault.htm 200 Mozilla/4.0+ (compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+
DigExt) – http://www.google.fi/search?q=suomen +gallup&ie=ISO-
8859–1&hl=fi&lr=, joihin sisällytetään ohjelmiston asetusten mu-
kaisesti esim. seuraavia kenttiä:
– kellonaika sekunnin tarkkuudella, jolloin tiedosto pyydetty
– käyttäjän IP-numero
– käyttäjän pyytämä tiedosto
– käyttäjän selain/käyttäjärjestelmätiedot
– viitesivu eli referrer-kenttä, kertoo miltä sivulta kävijä saapui, 

jos se on hakukone, näkyy siinä myös käytetty hakusana.
Lokianalyysiohjelmisto tai mittausohjelmisto erittelevät sitten 

data ja koostavat niistä raporttinsa. Mittauksesta on sovittu kan-
sainväliset standardit (http://www.ifabc.org/standards.htm).

Lokitietokantoja käytetään lähinnä kävijäliikenteen mittaamiseen 
ja erilaisten käyttäjäprofiilien rakentamiseen. Jos lokitietokantoi-
hin syntyneen tiedon tallentumista tarkastellaan perinteisten vies-
tintätutkimusmenetelmien näkökulmasta, merkittävä ero niihin 
on siinä, että tutkimukseen osallistuvien ei tarvitse osallistua ak-
tiivisesti vastausvaiheeseen ja silti tutkimustarkoituksiin saadaan 
kerätyksi runsaasti tietoa. Toisin kuin useimmissa lomakehaastat-
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teluissa tai henkilökohtaisissa haastatteluissa, tietokoneella kerät-
tävän tiedon kokoaminen vaatii vain vähän tai ei lainkaan osallistu-
mista vastaajilta (Webb and others, 1981). Verkon kautta voidaan 
varsin vaivattomasti levittää elektronisia kysymyslomakkeita eikä 
tarvitse turvautua hitaisiin ja resursseja vaativiin postitse lähetet-
tyihin kysymyslomakkeisiin tai puhelinhaastatteluihin. Myös näissä 
verkkokysymyslomakkeissa on oma problematiikkansa, johon ei 
tämän tutkimuksen puitteissa puututa.

Kun yhdistetään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä kysy-
tyt erilaiset taustatiedot lokitietokantoihin kerääntyviin tietoihin 
siitä, mitä palveluja ja milloin  käyttäjä on käyttänyt, syntyy pal-
jon tutkimuksellista lisäarvoa. Tietomassan kautta voidaan päästä 
kiinni varsin syvälle median käyttötapoihin. Saadaan tietoa koko-
naismäärästä, mediakäytön tyypistä, onko kyse sosio-emotionaali-
sesta käytöstä vai tehtävien suorittamiseen liittyvästä toiminnasta 
sekä millaisia trendejä on käyttötavoissa havaittavissa. Oman haas-
teensa asettaa myös tutkimuksen rajaaminen aiheen, rahoituksen 
ja ajankäytön puitteissa. Tämä on olennaisen tärkeää, koska käy-
tettävissä oleva tietomassa on hyvin laaja ja sen analysointi vaatii 
sekä aikaa että resursseja. Liian laajassa asetelmassa saavutettu 
hyöty menetetään ajan kulumiseen ja kestämättömään taloudelli-
seen pohjaan.

Lokitietoihin tallentuneen, ihmisten viestintäkäyttäytymistä kos-
kevan tiedon rekisteröitymisen automaattisuus antaa hedelmällistä 
pohjaa ihmisten mediakäyttöä koskevien viestintätutkimuksellisten 
haastattelututkimusten luotettavuuden arviointiin. On esimerkiksi 
havaittu, että vastaajien arviot viestintäkäyttäytymisestään saatta-
vat poiketa paljon heidän todellisesta viestintäkäyttäytymisestään 
tarkkailussa Lisäksi tietokonevälitteinen data ihmisten kommuni-
kaatiosysteemien käytöstä korreloivat tutkimusten mukaan vain 
kohtalaisesti ihmisten henkilökohtaisissa haastatteluissa antamien 
vastausten kanssa (Ettema 1985). Ihmisillä on taipumus kertoa seu-
raavansa esimerkiksi vähemmän viihteellisiä ja enemmän asiapoh-
jaisia ohjelmia televisiosta kuin he todellisuudessa tekevät. Esimer-
kiksi verkkomedian käyttäjien henkilökohtaisia arvioita siitä, mitä 
sisältöjä he seuraavat tietystä verkkomediasta voidaan peilata sitä 
vasten, millaisia tietoja heidän verkkokäyttäytymisestään on tal-
lentunut lokikantoihin. Mahdollisten eroavaisuuksien taustalta voi 



181

löytyä ihmisten kyvyttömyyttä muistaa mennyttä mediakäyttäyty-
mistään. 

Ihmisten viestintäkäyttäytymistä verkossa tai tietyssä verkko-
mediassa selvittelevien tutkimusten otoksiin voidaan myös ottaa 
enemmän ihmisiä kuin henkilökohtaisina kyselyinä tai kyselylo-
makkeilla tehdyissä tutkimuksissa, koska tietokoneen lokikantaan 
voidaan kerätä paljon tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Analyy-
seja voidaan myös tehdä useammista näkökulmista ja syventäviin 
tutkimuksiin on lyhyempi matka. Palvelimen lokikantaan kertyy 
tietoa pitkällä aikajänteellä. Tämän vuoksi on mahdollista tehdä 
varsin vaivattomasti tutkimuksia erilaisilla aikaperspektiiveillä. 
Pitkittäisleikkauksen tekeminen synnyttää tutkimuksellista lisä-
arvoa (Savolainen 1996). 

Ihmisten verkkokäyttäytymistä koskevien tietojen systemaatti-
nen kerääminen aiheuttaa myös eettisiä ongelmia. Yksityisyyden 
suojan problematiikka on ollut jatkuvasti esillä verkkomedian elin-
kaaren alusta lähtien. Sitä on käsitelty ja käsitellään eri foorumeilla 
aina lainsäätäjistä mediataloihin ja kuluttajiin. Lainsäädännön aset-
tama, varsin yleisesti hyväksytty, lähtökohta on se, että ihmisellä 
itsellään tulisi olla oikeus itseään koskevien tietojen edelleen an-
tamiseen. Tällaisessa tutkimuksessa on erityistä huomiota kiinni-
tettävä ihmisten yksityisyyden suojan takaamiseen.

Edellä kirjatut lokitietokantojen käytöstä verkon sisältöjen ja 
yleisöjen välisen suhteen tutkimukseen syntyvät mahdollisuudet ja 
ongelmat on kirjattu taulukkoon 6.3. On mielekästä pohtia etujen 
ja ongelmien olemassaoloa, kun verkkoa tutkitaan jostain muusta 
näkökulmasta lokitietokantojen avulla. 
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Taulukko 6.3 
Lokitietokantojen tuomat edut ja haasteet ihmisten mediakäytön tutkimuksessa.

Yleisen tason kysymysten lisäksi on lokitietokantojen analyysissa 
ymmärrettävä lokitietokantoihin tallentuneen informaation ole-
mukseen liittyvät kysymykset. Lokitietokantojen tutkimuskäytön 
ehdoton edellytys on ymmärrys siitä, miten luotettavia kertyneet 
tiedot ovat ja mitä rajoituksia saatujen tietojen tulkinnalle on ase-
tettava. Pekkanen (2001) erottelee käyttäjäliikenteen mittausme-
netelmissä kolme erillistä näkökulmaa:
1) mitattavien suureiden määrittely
2) mittausmenetelmän tekninen toteutus
3) mittarin asennus ja ylläpito

Lokitietokantojen tuomat edut 
mediakäytön tutkimuksessa

Paljon	tietoa

Tietomassan	kautta	voidaan	päästä	kiinni	varsin	
syvälle	median	käyttötapoihin.

Saadaan	tietoa	mediakäytön	kokonaismäärästä,	
käytön	luonteesta.	Onko	esimerkiksi	kyse	
sosio-emotionaalisesta	käytöstä	vai	tehtävien	
suorittamiseen	liittyvästä	toiminnasta	sekä	
millaisia	trendejä	on	käyttötavoissa	havaittavissa.

Lokitietoihin	tallentuneen,	ihmisten	
viestintäkäyttäytymistä	koskevan	tiedon	
rekisteröitymisen	automaattisuus	antaa	
hedelmällistä	pohjaa	ihmisten	mediakäyttöä	
koskevien	viestintätutkimuksellisten	
haastattelututkimusten	luotettavuuden	arviointiin.

Taloudellisuus	(elektroniset	kysymyslomakkeet,	
automaattinen	tiedon	kertyminen).

Tutkimukseen	osallistuvien	ei	tarvitse	osallistua	
aktiivisesti	vastausvaiheeseen.

Lokitietokantojen tuomat haasteet 
mediakäytön tutkimuksessa

Informaation	ylitarjonnan	hallinta	
(käytettävissä	oleva	tietomassa	on	
hyvin	laaja	ja	sen	analysointi	vaatii	sekä	
aikaa	että	resursseja.	Liian	laajassa	
asetelmassa	saavutettu	hyöty	menetetään	
ajan	kulumiseen	ja	kestämättömään	
taloudelliseen	pohjaan.

Esille	nousevat	eettiset	kysymykset	ihmisten	
verkkokäyttäytymistä	koskevien	tietojen	
systemaattisesta	keräämisestä.

Yksityisyyden	suoja.
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Tämän tutkimuksen puitteissa tarkastelen ensisijassa suurei-
den määrittelyn problematiikkaan, jota kävin lävitse jo tämän 
luvun lokitietokantojen olemusta käsittelevässä osuudessa. Tar-
kastelen myös mittausmenetelmien teknistä toteutusta siltä osin 
kuin se vaikuttaa tulosten validiteetin ja reliabiliteetin arviointiin. 
On tärkeää ymmärtää mittauksissa tapahtuvan virheen suuruus 
ja mekanismi, sillä mittaus ilman käsitystä tulokseen liittyvästä 
mittauksen epävarmuudesta on merkityksetön. Mittaustekniikan 
peruskäsitteitä ovat mittausepätarkkuuden systemaattinen ja sa-
tunnainen virhe. Systemaattinen virhe pysyy tyypillisesti samana 
tai muuttuu säännönmukaisella tavalla. Satunnainen virhe koos-
tuu useista riippumattomista tekijöistä ja noudattaa usein tiettyä 
tilastollista jakaumaa. (Pekkanen 2001). Koska sivustojen sisältö, 
sivujen määrä ja jopa rakenne muuttuvat jatkuvasti, yli ajan kul-
kevissa tarkasteluissa on mitattavien yksiköiden muuttuneet olo-
suhteet otettava huomioon. Nämä mittaustekniikan perusasiat ovat 
olleet hämärän peitossa internetin kävijäliikenteen mittauksessa. 
Erityisesti systemaattisen virheen ymmärtäminen on olennaista, 
jotta eri mittareiden tuloksia voidaan käyttää rinnakkain (Pekka-
nen 2001). Kuvan saamiseksi mittaamisen problematiikasta listaan 
seuraavassa Pekkasen hahmottamia kävijäliikennemittauksen sys-
temaattisen virheen lähteitä:
– mittareiden väliset erot
– erot mittaussuureiden määrittelyssä (saattaa tuottaa myös sa-

tunnaista virhettä)
– erot teknisessä toteutuksessa (Java vs. cookiet)
– erot mittausjärjestelmien palvelinresursseissa
– mittareiden asennus ja ylläpito eri sivustoilla
– mittareiden suhteellinen mittausepävarmuus eri sivustoilla. Mi-

ten mitattava kohde vaikuttaa mittausepätarkkuuteen?
– mitattavan kohteen muuttuminen ajan suhteen

Tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti törmätä eri mittareiden tu-
losten vertailtavuuden hankaluuteen, koska empiria kohdistuu 
yhteen verkkomediaan ja yhdellä mittarilla mitatut suureet ovat 
pysyneet samoina kussakin tutkimusosiossa koko tarkastelujak-
son ajan. 

Pekkanen kyseenalaistaa verkon kohdalla perinteisten medioiden 
kohdalla käytetyn ajattelun, että mittareiden suhteellinen tarkkuus 
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riittää, koska medioita verrataan keskenään ja kaikissa mittauk-
sissa tulee samansuuntaisia virheitä ja kaikki ovat yhtä epätark-
koja. Esimerkiksi hän ottaa tv-paneelien tuottaman informaation 
tulkinnan. Suhteellisen tarkkuuden riittävyyttä perustellaan Pek-
kasen mukaan kahden oletuksen varassa:
1) mittarit ovat identtisiä. (Esim. tilastolliset otannat yhdenmu-

kaisesti toteutettuna)
2) mitattava kohde ei vaikuta mittareiden suhteelliseen 

epätarkkuuteen.
Pekkasen mielestä verkon kohdalla b)-kohdan oletus ei pidä enää 

paikkaansa toisin kuin perinteisten medioiden kohdalla. Ennen ole-
tus on ollut varsin turvallista tehdä, sillä sen virheelliseksi osoitta-
minen on ollut hyvin hankalaa. Verkon kohdalla on toisin, koska 
tieto rekisteröityy automaattisesti lokitietokantoihin. Kävijäliiken-
nemittarit tuottavat hyvin yksityis- ja yksilökohtaista dataan ja siten 
mittausepätarkkuuteen vaikuttavien tekijöiden vaikutus mittaustu-
lokseen tulee esille hyvin tarkasti. Mittaustulosten vertailukelpoi-
suus voidaan saavuttaa vain kävijäliikennemittareiden suhteellisen 
tarkkuuden kautta. Mitä tarkempia lukuja mittarit voivat absoluut-
tisesti tuottaa, sitä vertailukelpoisempia eri mittareiden lukemat 
ovat (Pekkanen 2001).6

Edellä esitetty analyysi mittaukseen liittyvistä virheistä kohdistuu 
lähinnä lokitietokantoihin kertyneiden käyttäjien liikkeiden kirjaa-
miseen. Koska määrittelin aiemmin tässä luvussa lokitietokannat 
laajemmin ottaen mukaan myös rekisteröitymisen yhteydessä an-
netut demografiatiedot, on syytä arvioida tämäntyyppiseen tietoon 
kohdistuvat tutkimukselliset virhemahdollisuudet. Kun lokitieto-
kantoihin rekisteröityneen lukemiskäyttäytymisen virheellisyydet 
johtuvat pääosin teknisistä seikoista, demografiatietojen virheelli-
syydet kohoavat pääosin käyttäjien tekemistä valinnoista. Rekis-
teröityminen perustuu käyttäjien antamiin tietoihin, joista osa on 
sellaisia, että niitä vaaditaan rekisteröitymisen yhteydessä, osaan 
vastaaja voi vastata vapaaehtoisesti. Tällaisesta demografiatietojen 
rekisteröimistavasta syntyy ainakin kolmenlaisia ihmisten omaan 
käyttäytymiseen perustuvia virhemahdollisuuksia:

6	 Mittaussuureiden	märittelyssä	tehdyt	erot	eri	mittausohjelmistojen	välillä	on	edelleen	suuri	ongelma	
vuonna	�007.	IAB	Finland	on	laatinut	standardit	ja	suositukset	verkkopalvelujen	kävijämittaukseen	ja	
niiden	tulosten	julkaisuun,	http://www.iab.fi/index.phtml?page_id=�0�6&navi_d=�0�6.
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1) vastaamatta jättäminen avoimiin kysymyksiin
2) virheellisten tietojen antaminen tarkoituksella/vahingossa
3) huonosti suunniteltujen kysymyslomakkeiden aiheuttamat 

virheet
Kumpaankin ryhmään kuuluvien virheiden määrän lisääntyminen 

verkkokäytön lisääntymisen myötä on hyvin mahdollista. Ihmiset 
saattavat kyllästyä tietojensa toistuvaan antamiseen. Myös toden-
näköisyys unohtaa käyttäjätunnuksia ja salasanoja kasvaa, koska 
eri rekisteröitymispaikkoja on useita ja samat salasanat eivät käy 
kaikkialle. Uudelleen rekisteröitymisen yhteydessä halukkuus täyt-
tää kaikki kentät saattaa olla alentunut. Toisaalta rekisteröitymistä 
vaaditaan yhä harvemmissa verkkopalveluissa tai se on muuttunut 
vapaaehtoiseksi. Näin on käynyt myös verkkomedian kohdalla. Voisi 
olettaa, että niissä tapauksissa, jossa rekisteröinti on pakollista, vir-
heet sen kohdalla ovat pienemmät. Toisaalta rekisteröityminen saat-
taa vääristää saatuja tietoja, koska ainoastaan aktiivisimmat ovat 
valmiita rekisteröitymään. 

6.4.2	 Haastattelut	tutkimuksen	aineistona

Empiirisen tutkimuksen kvalitatiivinen osuus rakentuu henkilökoh-
taisille haastatteluille, joita on lähestytty usean erilaisen näkökul-
man kautta. Tämä ei ole mitenkään ainutlaatuista, sillä laadulliselle 
analyysille on tyypillistä, että samaakin aineistoa voidaan tarkas-
tella useasta eri näkökulmasta. Laadullisen analyysin menetelmät 
voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:
– faktanäkökulma
– kulttuuriset jäsennykset
– juonellisuus
– interaktio
– taulukointi ja kvantitatiivinen analyysi (Alasuutari 1996).

Tässä tutkimuksessa laadullista aineistoa on tarkastelut faktanä-
kökulmasta, kulttuurisen jäsennyksen sekä taulukoinnin ja kvanti-
tatiivisen analyysin kautta. Faktanäkökulma haastatteluaineistoon 
pohjautuu ajatteluun, että jokainen informantin ilmaisema asia ai-
neistossa on fakta siinä suhteessa, että on tosiasia, että hän on esit-
tänyt tietyn väitteen (Alasuutari 1996). Näkökulmaa ei pidä sotkea 
siihen yleiseen käsitykseen, että kaikki tutkimus pyrkii objektiivi-
suuteen. Väitteen todenperäisyys sen sijaan on kyseenalainen. Tässä 
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tutkimuksessa faktanäkökulmaa sovelletaan, kun arvioidaan haas-
tateltavien arvioita omasta verkkomedian käytöstään. Faktanäkö-
kulmaa käytetään tutkimuksessa myös silloin, kun kuvataan haas-
tateltavaa aineistoa – ikä, sukupuoli, koulutustaso, tulotaso, laite-
kanta kotona jne.

Verkkomedian sisältöjen ja sen mahdollisten uusien ominai-
suuksien merkitysten kirjoa tarkastellaan kulttuuristen jäsennys-
ten kautta. Tarkastelun kohteena on esimerkiksi se, miten ihmiset 
erottavat viihteelliset ja uutissisällöt journalistisissa verkkotuot-
teissa. Tai kun he pohtivat, onko niiden erottamisella mitään mer-
kitystä. Kulttuurisia jäsennyksiä tutkittaessa tutkitaan sitä, miten 
ihmiset itse asioita jäsentävät (Alasuutari 1994). Tällaisessa tutki-
mistavassa ei ole kyse esimerkiksi eri yksilöiden haastatteluiden 
jakamisesta joillain kriteereillä eri luokkiin vaan siitä, miten haas-
tatellut ihmiset puheessaan jäsentävät jotain ilmiötä (Alasuutari 
1994, 100–101). Myös Tötön analyysi kvalitatiivisen aineiston tul-
kinnasta (Töttö 1999) soveltuu pohjaksi tässä tutkimuksessa to-
teuttamalleni kvalitatiivisen aineiston monitasoiselle tulkinnalle. 
Kumpikin on yhtä todellista – se mitä ihmiset kertovat ja se, miten 
heidän puhumisiaan voidaan tulkita. Laadullisessa tarkastelussa 
uusien viestimien vastaanottoa voidaan tutkia ainakin pohtimalla 
käyttäjän välitöntä tulkintaa itse lähetetystä viestistä tai viestien 
joukosta tai toisaalta niitä käyttötapoja ja motiiveja, joiden ohjaa-
mana ihmiset käyttävät viestimiä yleensä jokapäiväisissä tilanteissa 
(Saari 1996). Tässä tutkimuksessa painopiste on jälkimmäisessä eli 
Iltalehti Onlinen käyttötapojen ja motiivien tarkastelussa. 

Kun verkkomediaa tarkastellaan osana joukkoviestintäkoneistoa, 
nousee esille lisää mielenkiintoisia näkökulmia. Verkkomediassa on 
ominaispiirteitä, jotka puuttuvat muista joukkotiedotusvälineistä. 
Jo 90-luvun puolessa välissä alettiin hahmottaa käyttäjien mah-
dollisuuksia viestien lähettäjinä ja sisällöntuottajina. Nähtiin, että 
käyttäjät voivat esimerkiksi entistä laajemmin toimia sisällöntuot-
tajina sen lisäksi, että keskustelevat toisten vastaanottajien kanssa 
tai vastaanottavat jonkin keskitetyn tahon tai toisten yksittäisten 
käyttäjien tuottamia viestejä (Saari 1996). 2000-luvulla kehitys on 
voimistunut ja käyttäjien luomat sisällöt ovat nousseet niin media-
talojen kuin ulkopuolisten toimijoiden kiinnostuksen kohteeksi 
uutena sisällöntuotannon muotona. Jo 1990-luvun alussa todettiin, 
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että elektronisessa muodossa olevat tekstit muuttavat käsitystä lu-
kijan asemasta ja viestien vastaanotosta. Siirrytään marginaaleista, 
sivuista, hierarkiasta ja lineaarisuudesta multilineaarisuuteen, sol-
muihin, linkkeihin ja verkkoihin (Landow 1992). Kehityksen suunta 
näyttää olevan edelleen vahvasti tämän suuntainen. Uudet piirteet 
ovat tulossa myös ”perinteisiin” medioihin. Siksi käyttäjien suhteen 
ymmärtäminen näihin uusiin piirteisiin antaa arvokasta tietoa tule-
vaisuuden mediamaisemasta yleisemminkin. Nopean kehityksen 
vuoksi tutkimuksessa esille nousevat ”uutuudet” ovat vuonna 2008 
jo osittain vakiintuneita verkkomedian elementtejä ja tilalle on tul-
lut uusia ”uutuuksia”.
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OSA III – Iltalehti Online 1995–2001

7	Empiirisen	tutkimuksen	
kohde,	käytetyt	
menetelmät	ja	aineistot

Empiirisesti tarkastelen kysymystä siitä, mitä tietoa erilaiset me-
netelmät antavat verkkomedian sisältöjen ja käyttäjien välisestä 
suhteesta yhden vakiintuneen aseman saavuttaneen verkkomedian, 
Iltalehti Onlinen, kautta. Iltalehti Onlinen käytön alkuvaiheita tar-
kasteleva empiirinen tarkastelu jakaantuu kolmeen osaan:
1) kvantitatiivinen analyysi lokitiedoista, tutkimusajankohta  

vv. 1996–1999
2) kvalitatiivinen analyysi haastatteluin, tutkimusajankohta  

v. 1999
3) klusterointi lokitietokantojen avulla, tutkimusajankohta,  

v. 2000–2001
Tutkimusvaiheet eivät etene lineaarisesti ensimmäisestä kvan-

titatiivisesta analyysista aina viimeiseen klusterointiin. Tutkimuk-
sessa esille nousseet mielenkiintoiset näkökulmat ja tulokset ovat 
vaikuttaneet siihen, mihin suuntaan tutkimusprosessi on edennyt. 
Matkan varrella tapahtuu katsomista niin taustapeiliin kun sivu-
suuntiinkin. Olen pyrkinyt hahmottamaan tutkimusprosessin ete-
nemistä yleisellä tasolla CEDA/CEMDA-mallin avulla, jota esittelen 
ensin luvussa kuusi ja josta johdan yleisen tason mallin verkkome-
dian käytön tarkasteluun luvussa 11. Samassa luvussa 11 kokoan 
yhteen empiirisistä osatutkimuksista saadut tulokset sekä kuvaan 
prosessin etenemisen IltalehtiOnlinen käytön tutkimisessa. 
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	 7.1	 Iltalehti	Online	–	1.	kvantitatiivinen	analyysi	lokitiedoista

Empirian ensimmäinen vaihe toteutettiin kvantitatiivisin mene-
telmin analysoimalla Iltalehti Onlinen käyttäjien liikkeitä lokitie-
tokantojen avulla. Lokitietokanta-analyysin tavoitteena oli tutkia 
mahdollisia määrällisiä muutoksia Iltalehti Onlinen käyttäjien 
suhteessa Iltalehti Onlinen sisältöihin vuosina 1996–1999. Koko-
naiskuvan saamiseksi Iltalehti Onlinen käyttäjäkunnasta tarkas-
teltiin käytön lisäksi myös demografisia tietoja, jotka käyttäjät 
olivat ilmoittaneet rekisteröityessään palveluun. Käytin analyysia 
vähän tutkitun tutkimusalueen kartoittamisessa sekä välineenä 
relevanttien kysymysasetelmien täsmentämiselle jatkotutkimuk-
sia silmällä pitäen.

Kuvio 7.1 
Tutkimusprosessin 1. vaihe.
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Menetelmän valinta oli luonteva vuonna tutkimuksen hahmot-
telun aloitusajankohtana 1997, koska halusin tutkia Iltalehti Onli-
nen käyttöä: ketkä lukevat, mitä lukevat, milloin lukevat ja miten 
suhde muuttuu kokemuksen myötä. Kun lähdin rakentamaan kvan-
titatiivista analyysia vuonna 1997, yleisesti journalististen tuottei-
den lokitietojen analyysissa käytössä ei ollut sen paremmin moni-
mutkaisia analyysimenetelmiä kuin ymmärrystä verkon käytöstä. 
Internetiä oli käytetty journalististen tuotteiden välityskanavana 
tuolloin noin viisi vuotta, Suomessa vielä vähemmän. Verkkome-
dioiden lokitetoja ei analysoitu laajamittaisesti juuri lainkaan noi-
hin aikoihin. Lisäksi tietojen rekisteröityminen lokitietokantoihin 
ei ollut yleisesti laajaa, virheetöntä eikä kattavaa (ks. luku 6). 

Menetelmän valinta ja sen käyttöön liittyvä problematiikka ker-
tovat myös käytettyjen kvantitatiivisten menetelmien tilasta omana 
aikanaan. Analyysi antaa perspektiiviä siihen, millaisten teknis-
ten ja periaatteellisten ongelmien kanssa verkkomedian käyttöä 
koskevien tutkimusmenetelmien kehittelyssä on vuosien mittaan 
painittu. On tietysti muistettava, että jo silloin, kun tässä väitöskir-
jassa käytettyä ensimmäistä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää 
käytettiin, oli tarjolla muitakin tutkimustapoja lähestyä verkko-
mediaa. Tässä tutkimuksessa on keskitytty sellaisiin menetelmiin, 
joilla saadaan valaistusta verkkomedian sisältöjen ja käyttäjien 
väliseen suhteeseen.

Iltalehti Onlinen valinta kvantitatiivisen lokianalyysin kohteeksi 
oli luonteva, koska käyttöä ja käyttäjiä koskevat lokitiedot ovat 
myös historiallisesti ainutlaatuisia. Minkään muun suomalaisen 
verkkomedian käytöstä ja käyttäjistä ei ollut saatavissa syste-
maattisesti kerättyä tietoa yhtä varhaisista vaiheista eli 1990-luvun 
puolestavälistä lähtien. Tietysti on todettava se, että sekä tiedon-
keruussa ja -analysoinnissa käytetyt teknologiat että sisällölliset 
ratkaisut ovat kehittyneet vuosien mittaan. 

Tutkimuksen aloitusajankohdaksi valittiin vuosi 1996, vaikka Il-
talehti Online käynnistyi jo 5.10.1995. Tärkein syy aloitusajankoh-
dan valinnalle oli se, että analysoitavaa tietoa lokitietokannoista 
oli vasta vuodesta 1996 lähtien. Tämä ei aiheuttanut vääristymää 
tutkimukseen, koska vuonna 1995 käyttäjämäärät olivat vielä hy-
vin pieniä käytön keskittyessä Espoon Otaniemessä sijaitsevan 
teknillisen korkeakoulun (TKK) kampusalueelle.
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Koska verkkomedia oli tutkimuksen ensimmäisen empiirisen 
osan suunnitteluvaiheessa vuonna 1997 yhä varsin vähän tutkittu 
ilmiö, lokitietokanta-analyysissa toteutettiin tulkinnallista lähesty-
mistapaa. Käytännössä tämä toteutui siten, että liikkeelle lähdet-
tiin vaiheittain useaa erilaista tutkimuslinjaa pitkin. Taustalla oli 
ajatus, että eri tekijöiden välisiä vaikutussuhteita on hyvin vaikea 
ennakoida, koska ei ole olemassa luotettavaa ja riittävän laajaa 
tutkimustietoa, johon asetelman olisi voinut ankkuroida. Halusin 
hahmottaa ensimmäisen empiirisen vaiheen kautta tutkimusalu-
eesta nousevia mielenkiintoisia alueita, joita voi jalostaa edelleen 
tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa. 

Iltalehti Onlinen sisältöjen ja käyttäjien välistä yhteyttä vuosina 
1996–1999 koskeva kvantitatiivinen tutkimus jakaantui kahteen 
osaan
1) kokonaiskävijämääriin kohdistuva tarkastelu 
2) otoskohtainen tarkastelu valituissa ryhmissä. 

Kokonaiskävijämääriin kohdistuvassa tarkastelussa hahmotin 
yleisen tason muutoksia, jotka ovat tapahtuneet Iltalehti Onlinen 
lukemiskäyttäytymisessä vuosina 1996–1999. Kokonaiskävijämää-
riin kohdistuvan tutkimuksen tulosten pohjalle rakentuva otoskoh-
tainen tarkastelu jakaantui edelleen kahteen osaan. 
1) käyttökokemuksen vaikutus yleisöjen suhteeseen Iltalehti On-

linen sisältöihin
2) sukupuolen vaikutus yleisöjen suhteeseen Iltalehti Onlinen 

sisältöihin
Tutkimusta varten määrittelin jokaisena tutkimuksen alla ole-

vana vuonna kaksi jaksoa, joiden aikana seurasin Iltalehti Onlinen 
käyttäjien verkkokäyttäytymistä ja heidän demografiatiedoissaan 
tapahtuneita muutoksia. Toinen jakso oli helmi-maaliskuussa ja toi-
nen loka-marraskuussa. Ko. jaksot pyrittiin valitsemaan siten, että 
ne edustivat ”keskimääräistä” uutistarjontaa. Käytännössä se tar-
koitti sitä, että kyseisille ajanjaksoille ei osunut juhlapyhiä (esim. 
joulua tai pääsiäistä) tai poikkeuksellisen suuria uutisaiheita (esim. 
suurkatastrofia tai merkittävää henkirikosta Suomessa ). Kyseiset 
viikot eivät olleet millään tavoin poikkeuksellisia Iltalehti Onlinen 
sisällön kannalta. Jaksojen pituus oli joko viikko tai kaksi viikkoa. 
Suurin osa tutkimuksesta toteutettiin yhden viikon jaksolta. Käyt-
täjien verkkoliikkeitä tutkittiin ainoastaan tarkastelujakson jälkim-
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mäisen viikon lokitietojen valossa, koska viikon jaksoa pidettiin 
riittävän pitkänä luotettavan tiedon saamiseksi. Käyntikertoja tar-
kasteltiin kahden viikon jaksolta, koska haluttiin lisätä niiden tar-
kastelun luotettavuutta isomman datamassan avulla.
Tarkastelun kohteena olleet viikon ajanjaksot olivat:

Kevät 96: vko 9, 19.2.–3.3.
Syksy 96: vko 44, 21.10.–3.11.
Kevät 97: vko 9, 17.2.–2.3.
Syksy 97: vko 44, 20.10.–2.11.
Kevät 98: vko 9, 16.2.–1.3.
Syksy 98: vko 44, 19.10.–1.11.
Kevät 99: vko 10, 22.2.–7.3.
Tarkastelun kohteena olleet kahden viikon ajanjaksot olivat em. 

viikot, joihin on lisätty niitä edeltävät viikot.
Ensimmäisen kvantitatiivisen analyysin tarkastelun kohteena 

oleva Iltalehti Onlinen verkkokäyttäjien liikkeiden tarkastelu perus-
tuu Iltalehti Onlinen sisällön toimitukselliseen luokitukseen. Nämä 
sisältöluokat ovat erotettavissa lokitietokantoihin tallentuvassa ai-
neistossa, joten ne ovat luonteva pohja analyysin tekemiselle. Tar-
kastelun pohjana olleet Iltalehti Onlinen sisältöluokat olivat:

Uutiset (uu)
Urheilu (ur)
Ihmiset (ih)
Lukijat (lu)
Mielipide (mi)
Hyötyklubi (hy)
Vapaa-aika (va)
Jyrki (jy)
Kuluttajat (ku)
Leffat (le)
Sähkeet (sa)
Osioiden perään sulkuihin merkitty lyhenne kertoo sen, miten 

sisältöluokat on merkitty lokitietoihin.
Toinen osa ensimmäisen vaiheen tutkimusta oli demografiatie-

doissa tapahtuneiden muutosten tarkastelu vuosina 1996–1999. 
Tässä käytettiin hyväksi Iltalehti Onlinen käyttäjistä rekisteröity-
misen yhteydessä saatuja demografioita. Nämä tiedot perustuvat 
käyttäjien itse antamiin tietoihin ja siten niiden luotettavuuteen 
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on suhtauduttava tietyin varauksin. Käyttäjät eivät aina halua tai 
osaa antaa tietoja, jotka pitäisivät paikkaansa. Esimerkiksi ”Aku 
Ankkoja” on kirjoittautunut useampia Iltalehti Onlinen käyttäjiksi. 
Käytännössä tämä ongelma ei ole suuri, sillä virheilmoitusten määrä 
on rajallinen. Tässä tutkimuksessa ovat mukanan käyttäjien itse 
antamista tiedoista ikäryhmä, ammatti ja sukupuoli. Ikäryhmät, 
joista rekisteröityjät voivat valita olivat

<18
18–24
25–34
35–44
45–54
>55
Ajallisen pitkittäisleikkauksen yhteydessä tällaisessa kysymista-

vassa on ongelmana se, että osa ihmisistä siirtyy todellisuudessa 
ikäryhmästä toiseen, mutta tilastoissa he pysyvät ensin antamas-
saan ryhmässä. Kun Iltalehti Online käynnistyi, sillä ei ollut esiku-
via, eikä kyseistä asiaa osattu ottaa huomioon. Vuonna 2000 puute 
korjattiin siirtymällä syntymävuosipohjaiseen kysymysvalikkoon. 
Ensimmäisen kvantitatiivisen analyysin aikana valikko oli kaikissa 
vaiheissa ikäryhmäpohjainen.

Sukupuolen kohdalla käyttäjillä oli kolme vaihtoehtoa
Nainen
Mies
Muu
Koska osa vastaajista on jättänyt ilmoittamatta sukupuolensa, 

ei käyttäjien kokonaismäärää saada laskemalla yhteen mies- ja 
naiskäyttäjien määriä. Yhteismäärää laskettaessa on otettava huo-
mioon myös ryhmään ”muut” kirjautuneet.

Ammattiryhmää en pitänyt tämän tutkimuksen kannalta mie-
lenkiintoisena tutkimuksen kohteena. Ammattiryhmittelyä käy-
tetään tässä tutkimuksessa hyväksi lähinnä siten, että opiskelijoi-
den määrä erotettiin sen avulla muista ammattiryhmistä. Päädyin 
tällaiseen ratkaisuun, koska opiskelijat edustivat tutkimusaikana 
suhteettoman suurta osaa Iltalehti Onlinen käyttäjäkunnasta ver-
rattuna väestön kokonaisjakaumaan Suomessa. Toisaalta Iltalehti 
Onlinen tarjoama ammattijakauma ei vastannut ihmisten todel-
lisia tehtävänkuvia. Todellinen ammattijakauma on nyky-yhteis-
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kunnassa huomattavasti hienovireisempää kuin tällainen karkea, 
väkivaltaa ihmisten todelliselle työlle tekevä luokittelu antaa ym-
märtää. Ammattiryhmät, joista käyttäjät saivat valita oman am-
mattinsa, olivat

Eläkkeellä
Johtaja
Toimihenkilö
Ylempi toimihenkilö
Yrittäjä
Opiskelija
Työntekijä 
Asuinpaikat on päätelty käyttäjien antamista postinumeroista, 

minkä antaminen oli pakollinen edellytys onnistuneelle rekiste-
röitymiselle. Tutkimuksessa annetuista tiedoista on käytetty erik-
seen suurimpien kaupunkien tietoja ja loput kaupungit on käsi-
telty yhtensä kokonaisuutena nimikkeellä ”muu Suomi”. Syy tä-
hän käytäntöön on se, että osoitetietojen merkitsemisessä on niin 
paljon kirjavuutta ja virheellisyyttä, että tulosten luotettavuus vä-
heni huomattavasti, kun edettiin yksityiskohtaiseen tarkasteluun. 
Sekä paikkakuntia että postinumeroita oli kirjattu hyvin monella 
eri tavalla ja lokitietokanta-analyysissa kukin erilainen kirjoitus-
asu kirjautui omaksi luokakseen. Koko aineiston ”puhdistaminen” 
tällaisista virheellisyyksistä oli tutkimusekonomisista syistä mah-
dotonta. Siksi päädyttiin ratkaisuun, jossa ”puhdistettiin” merkit-
tävimmät kaupungit. Tutkimukseen mukaan erikseen otetut paik-
kakunnat ovat:

Helsinki
Vantaa
Espoo
Tampere
Turku
Oulu
Lähdin toteuttamaan lokianalyysia edellä esitettyjen kriteerien 

valossa. Vuosina 1996–1999 tapahtunutta käyttäjäkunnan muutosta 
kartoitin ajamalla lokitietokannasta löytyvät yksilötason muuttu-
jat (sukupuoli, ammatti, asuinpaikka) aikasarjoina. Tämän jälkeen 
vertasin kehityskaaria keskenään ja tarkastelin mahdollisesti löy-
tyviä kiinnostavia liittymäkohtia ja kehityskulkuja. Käytössä ta-
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pahtuneita muutoksia tarkastelin puolestaan aikasarjoilla päivit-
täisten lukuaikojen muutoksista, käyttäjämäärien muutoksista, 
eri sisältöosien painotusten muutoksista jne. Tässä vaiheessa tar-
kastelun kohteena olevat teemat ja tekotavat on esitetty viereisen 
sivun taulukossa.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen tulokset vahvistivat käsitystä 
siitä, että sukupuoli on mielenkiintoinen jatkotarkastelujen kohde, 
kun tutkitaan verkkomedian sisältöjen ja yleisöjen välistä suhdetta. 
Lisäksi ensimmäinen tutkimusvaihe paljasti, että IltalehtiOnlinen 
lukijat eivät vastanneet paperisen Iltalehden lukijoiden profiilia 
sukupuolen, ammattiaseman tai ikärakenteen suhteen. Suurin syy 
eroihin oli teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden suuri osuus 
käyttäjäkunnasta varsinkin tutkimuksen ensimmäisten vuosien 
ajan. Opiskelijoista enemmistö on miehiä, statukseltaan opiske-
lijoita ja iältään suhteellisen nuoria. Näiden löydöksien pohjalta 
lähdin työstämään ensimmäisen kvantitatiivisen tutkimuksen toi-
sia vaiheita.

Kun kokonaiskävijämääriin kohdistuvissa aikasarjatarkasteluissa 
vuosilta 1996–1999 olivat mukana kaikki tutkimusajankohtina Ilta-
lehti Onlinea käyttäneet, käyttökokemusta ja sukupuolta tarkaste-
levat selvitykset rakentuivat kumpikin kahteen 1000 hengen otok-
seen Iltalehti Onlinen käyttäjien perusjoukosta. Otoksen valinnan 
ensimmäisessä vaiheessa tarkasteluun otettiin uudestaan Iltalehti 
Onlinen kaikkien käyttäjien demografiat. Näissä havaittiin edelleen 
mm. opiskelijoiden ja miesten osuudet suhteettoman suuriksi ver-
rattuna normaaliväestöön. Koska tutkimuksessa haluttiin 
1) tutkia käyttökokemuksen vaikutusta Iltalehti Onlinen 

lukemiseen
2) vertailla sukupuolten suhtautumista Iltalehti Onlinen 

sisältöihin
tutkimuksen 1000 hengen otokset poimittiin kiintiöpoiminnan
(quota sampling) avulla. 
Kiintiöpoiminta kuuluu harkintaan perustuviin otantamenetel-

miin, koska haastattelija valitsee vastaajan annettujen ohjeiden 
avulla. Kiintiöpoiminta on edullinen, nopea ja käyttökelpoinen me-
netelmä etenkin silloin, kun tutkimus kohdistuu tietyn tuotteen tai 
palvelun käyttäjiin (Heikkilä 1998, 39–49). Sen suurin heikkous on 
siinä, miten hyvin se edustaa perusjoukkoa. Tässä tutkimuksessa 
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Taulukko 7.1
Iltalehti Onlinen tutkimuskohteet ensimmäisen vaiheen kvantitatiivisessa analyysissa.

1. 
Käyttäjäkunnan 
määrä ja rakenne 
1996–1999

Käyntipäivien kokonaismäärä Kahden viikon tarkastelujakso/eri käyttäjiä/2krt 
vuodessa/miten monena päivänä on käyty katsomassa
HUOM! Ei sessio, päivässä voi olla useita sessioita
Kertoo: käytössä tapahtuneita mutoksia vuosina 
1996–1999

Ikäjakauma Kahden viikon tarkastelujakso/eri ikäisiä käyttäjiä
Kertoo: sukupuolten suhteellisen määrän kehityksen 
vuosina 1996–1999

Yli 35–vuotiaiden osuus Kahden viikon tarkastelujakso/käyttäjät

Naisten/miesten määrä Kahden viikon tarkastelujakso/käyttäjät

Naisten prosentuaalinen 
osuus kaikista/sukupuolen 
ilmoittaneista käyttäjistä

Kahden viikon tarkastelujakso/käyttäjät

Suurimmissa kaupungeissa 
asuvien käyttäjien asuinpaikan 
muutokset vuosina 1996–1999

Kahden viikon tarkastelujakso/postinumero

Pääkaupunkiseudulla asuvien 
osuus

Kahden viikon tarkastelujakso/postinumero

Ammatillinen jakauma Kahden viikon tarkastelujakso/käyttäjät

2. 
Käyttäjäkunnan 
vaihtuvuus 
1996–1999

Uudet käyttäjät Rekisteröityneet puolen vuoden sisällä ennen 
tarkasteluajankohtaa

Käytön lopettaneet Käyttäjät, jotka ovat vielä edellisellä tutkimusjaksolla 
käyttäneet Iltalehti Onlinea, mutta eivät enää tällä 
eivätkä seuraavalla, viimeisessä tutkimusjaksossa on 
riittänyt, että ei ole käyttänyt enää tällä jaksolla
Ensimmäiselle tutkimusjaksolle tunnuslukua ei 
pystytty laskemaan, koska edellisen jakson tietoja ei 
ole olemassa

3. 
Juttujen suosio 
1996–1999

Keskimääräinen lukuaika 
juttua kohden, sisältöluokat 
erikseen

Viikon tarkastelujakso/sekuntia/2krt vuodessa
Vastapaino käyntikerta-analyysille
Kertoo eri jutturyhmien suhteellisen kiinnostavuuden 
eri ajankohtina

Juttujen ja muun sisällön 
suosion kehitys

Viikon tarkastelujakso/2 krt vuodessa
Sisältöluokkien suosio
Juttujen/muun suosio
”Kaikki” tarkoittaa kaikkia tarkasteltuja sivupyyntöjä
”Kaikki jutut” tarkoittaa kaikkia pyyntöjä, joilla on 
haettu jokin ”juttu” eli sisältöluokittelun mukaisesti

Vuorovaikutteisuuden (worm) 
käyttö

Viikon tarkastelujakso/krt vuodessa

4. 
Sessioiden 
keston ja määrän 
muutokset 
1996–1999

Sessioiden keskimääräinen 
lukumäärä

Viikon tarkastelujakso/2krt vuodessa
Esimerkiksi 2.319
Sessio päättyy 30 minuutin taukoon

Lukuaika eli sessioiden 
keskimääräinen kesto

Sekuntia/vko/2krt vuodessa
Esimerkiksi 459.906
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perusjoukko muodostuu Iltalehti Onlinen käyttäjäkunnasta koko-
naisuudessaan.

Jos tarkastellaan tilastollisen tutkimuksen valossa em. osioita 
tutkimuksessa, kokonaiskävijämääriin perustuva tutkimus edus-
taa yksiselitteisesti tilastollisesti käsiteltävissä olevaa otantatutki-
musta. Siinä tarkasteluun otetaan kaikki tiettynä ajanjaksona Il-
talehti Onlinea lukeneet ihmiset. Käyttökokemusta ja sukupuolta 
tarkastelevien tutkimusosioissa otosten valinnassa käytettyä kiin-
tiöpoimintaa tulkittaessa tilastollisessa päättelyssä on syytä olla 
varovainen. Tiukkojen määritelmien puitteissa havaintojen ei-sa-
tunnainen valinta sillä tavalla, että pyritään saamaan perusjoukon 
ominaisuudet oikeassa suhteessa tarkasteltaviksi tekee joidenkin 
tutkijoiden mielestä tilastollisen päättelyn mahdottomaksi. Kyse 
ei ole edes otoksesta, vaan näytteestä, jolla voidaan saada oikea 
kuva perusjoukosta, mutta tilastollinen päättely ei ole mahdollista 
(Alkula yms. 1999, 106–107). Alkula tekee eron otannan ja näytteen 
välillä. Otanta tarkoittaa havaintoyksiköiden poimimista perusjou-
kosta niin, että sattuma vaikuttaa siihen, mitkä yksiköt joutuvat 
otokseen ja että jokaisen yksikön otokseen joutumisen nollaa suu-
rempi todennäköisyys tunnetaan. Havainnot voidaan valita myös 
ei-satunnaisesti sillä tavalla, että pyritään saamaan perusjoukon 
ominaisuudet oikeassa suhteessa tarkasteltaviksi. Silloin ei ole 
kyseessä otanta, vaan harkinnanvaraisen näytteen poimiminen. 
Näytteellä voidaan saada oikea kuva perusjoukosta, mutta tilas-
tollinen päättely ei ole mahdollista (Alkula yms. 1999, 106–107). 
Tässä tutkimuksessa koko perusjoukon edustavuuden ongelma 
ei ole olennainen, koska tarkoituksena ei ole tutkia perusjoukon 
olemusta ja sen tyypillisiä piirteitä. Ensimmäisen kvantitatiivisen 
tutkimuksen toisessa osassa haluttiin paneutua tarkemmin kah-
teen Iltalehti Onlinen lukijakunnan piirteeseen, joiden oletettiin 
näkyvän sisältöjen ja käyttäjien välisessä suhteessa, sukupuoleen 
ja käyttökokemukseen. Lisäksi tätä vaihetta haluttiin käyttää en-
sisijaisesti sellaisten mielenkiintoisten tutkimusalueiden hahmot-
tamiseen, joita voidaan syventää edelleen niin kvalitatiivisin kuin 
kvantitatiivisin menetelmin. 

Tutkimuksessa otoksen määrittelyä koskevat ohjeet kohdistuivat 
sukupuoleen, ikään, paikkakuntaan sekä ammattiin. Ensin määri-
teltiin ohjeet, sen jälkeen kumpikin 1000 käyttäjän ryhmä koottiin 
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siten, että lokitiedoista kerättiin kaikki tutkimusjaksojen (kaksi 
viikon jaksoa joka vuonna) aikana Iltalehti Onlinea käyttäneiden 
tunnukset�. Tämän jälkeen saadut käyttäjät jaettiin ryhmiin suku-
puolen, ikäryhmän, asuinpaikkakunnan ja ammattiryhmän mukaan 
määriteltyjen ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen jokaisesta muo-
dostuneesta ryhmästä otettiin tarvittava määrä eniten käyttäneitä 
mukaan tutkimukseen, jotta annetut kriteerit tulivat täytetyiksi ja 
saatiin koottua 1000 hengen otokset. Näin tekemällä saatiin esi-
merkiksi x kappaletta pääkaupunkiseudulla asuvia 25–34-vuotiaita 
naisia, jotka eivät olleet opiskelijoita. Seuraavassa taulukossa on 
esitetty kriteerit, joiden avulla muodostettiin 1000 hengen ryhmät 
sukupuolen ja käyttökokemuksen tarkastelua silmällä pitäen.

Taulukko 7.2 
Kiintiöpoiminnan otantaperusteet Iltalehti Onlinen ensimmäisen kvantitatiivisen 
tutkimuksen sukupuolen ja käyttökokemuksen merkityksen tarkastelua varten.

Otosten poimimisen jälkeen lähdin ensin tarkastelemaan sitä, 
miten käyttökokemus vaikuttaa käyttäjien tapaan lukea Iltalehti 
Onlinea. Iltalehti Online oli ensimmäisiä verkossa ilmestyneitä 
medioita, joten sillä on poikkeuksellisen pitkä historia ”internet-
ajassa”. Kyseessä on käsite, jolla viitataan siihen, että kehitys tie-
toverkoissa menee eteenpäin niin kovaa vauhtia, että yhdessä 

�	 Käyttäjätunnus	on	kunkin	käyttäjän	rekisteröitymisensä	yhteydessä	antama	kirjainyhdistelmä	tai	
sana,	jonka	perusteella	hänet	voidaan	tunnistaa	samaksi	käyttäjäksi	käyntikerrasta	toiseen.	Lokitie-
tojen	käyttäjäanalyysit	perustuvat	nimenomaan	käyttäjätunnusten	hyödyntämiseen.	Käyttäjätunnuk-
sesta	ei	voida	päätellä	sitä,	kuka	on	todellinen	käyttäjä.

nainen 50%
mies 50%

<18  20%
18–24 15%
25–34 15%
35–44 20%
45–54 20%
>55  10%

Helsinki, Espoo, Vantaa 50%
Tampere, Turku, Oulu  50%

Opiskelija  alle 30%
Muut  70%

Sukupuoli

Ikäjakauma

Paikkakunta

Ammattiryhmä
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vuodessa tapahtuu saman verran kuin jollain toisella rintamalla 
tapahtuisi viidessä vuodessa. Iltalehti Onlinen kohdalla voidaan 
tällaisessa aika-ajattelussa saada jo 90-luvulla poikkeuksellisen 
pitkää perspektiiviä käytön tutkimiseen. Tutkimustulosten paino-
arvoa lisää myös tieto siitä, että ihmisten viestintämieltymysten on 
tutkimuksissa havaittu olevan varsin pysyviä sen jälkeen, kun ne 
ovat muodostuneet lapsuudessa ja nuoruudessa (Himmelweit & 
Swift 1976). Suuret muutokset mediakäyttäytymisessä (media at-
tention) tapahtuvat hyvin hitaasti. Yleensä syykin on hyvin selvä, 
kuten muutos mediarakenteessa (esimerkiksi internetin kaltaisen 
uuden median nousu) tai merkittävä sosiaalinen muutos (esimer-
kiksi nuorisokulttuurin kehitys tai siirtyminen kommunismista 
kapitalismiin). (McQuail 1997). Onko internet ja verkkomedia osa 
tällaista suurta muutosta? Koska Iltalehti Onlinen sisällöt ovat py-
syneet koko tarkastelujakson varsin samanlaisina, kun verkkome-
dioiden sisältöjäkin luonnehti 1990-luvulla voimakas muutos, on 
analyysi sisältöjen ja käytön välisen suhteen kehityksestä mielen-
kiintoinen. Muuttaako käyttökokemus mitään?

Käyttökokemuksen problematiikkaa lähestyttiin kvantitatiivi-
sesti edellä mainittujen kahden 1000 hengen rekisteröityneen 
käyttäjän otoksen kautta. Tutkimusekonomisista syistä tarkaste-
lun kohteeksi valittiin käyttökokemukseltaan ääripäitä edustavat 
ryhmät. Toisen muodostivat sellaiset henkilöt, jotka olivat käyttä-
neet Iltalehti Onlinea yli kolme vuotta ja toisen muodostivat hen-
kilöt, joilla oli 6–12 kuukauden käyttökokemus Iltalehti Onlinesta. 
Tutkimuksessa oli alunperin tarkoitus tarkastella kvantitatiivisesti 
Iltalehti Onlinen käyttäjiä kolmessa eri ryhmässä:
1) pitkään käyttäneet
2) lyhyen aikaa käyttäneet
3) käytön lopettaneet

Tutkimusekonomian lisäksi kahteen ryhmään päädyttiin toisesta-
kin syystä. Tiedonkeruun vaiheessa havaitsin, että monet Iltalehti 
Onlinen käytön lopettaneet eivät itse asiassa olleet lopettaneet 
käyttöä, vaan ainoastaan unohtaneet salasanansa, ottaneet käyt-
töön uuden salasanan ja käyttivät todellisuudessa Iltalehti Onlinea 
edelleen. Siksi lopullisessa tutkimuksessa keskityttiin kahteen en-
simmäiseen ryhmään.
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Kumpaakin ryhmää tarkasteltiin suhteessa Iltalehti Onlinen sisäl-
töjen lukemiseen. Iltalehti Onlinesta otettiin mukaan suosituimmat 
osiot: etusivu, uutiset, urheilu, ihmiset, mielipide sekä vapaa-
aika. Näillä perusteilla muodostetut otokset ajettiin ristiin sisäl-
tösivujen kanssa viikon mittaisilta tutkimusjaksoilta kahdesti vuo-
dessa. Saaduista tuloksista tarkasteltiin, löytyykö Iltalehti Onlinea 
eri pituisia aikoja käyttäneiden lukukäyttäytymisessä (kiinnostuk-
sen alueissa) eroja a) ryhmien välillä (käyttöaika selittää lukuta-
poja) b) ryhmien sisällä (käyttöaika ei selitä lukutottumuksia).

Kvantitatiivisen tutkimuksen ensimmäinen vaihe paljasti suku-
puolen mielenkiintoiseksi jatkoanalyysin kohteeksi. Kun tarkas-
telin Iltalehti Onlinen lukemista sukupuolen valossa, erotin tutki-
muksessa kolme eri näkökulmaa:
a) Kokemattomat naiset Iltalehti Onlinen lukijoina
b) Kokeneet naiset Iltalehti Onlinen lukijoina (1999)
c) Naisten ja miesten väliset erot Iltalehti Onlinen lukemiskäyt-

täytymisessä vuosina 1996–1999.
Tätä asetelmaa varten em. 1000 kokemattoman ja 1000 koke-

neen käyttäjän otoksista tarkasteltiin erikseen naiskäyttäjiä ja 
mieskäyttäjiä.

	 7.2	 Iltalehti	Online	–	laadullinen	analyysi

Ensimmäisestä kvantitatiivisesta analyysista nousi laadulliseen jat-
kotarkasteluun kaksi teemaa: erot naisten ja miesten medioiden 
käytössä (tavat ja motiivit) sekä erot käytössä yli ajan (tavat ja 
motiivit). Näitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin luvussa yh-
deksän. Verkkomedian käytön syiden ja merkitysten tarkastelua 
voidaan pitää uuden näkökulman esille nostamisena, koska verk-
komediaa koskevien tutkimusten tulokset kuvasivat 1990-luvulla 
etupäässä käytön määrällistä puolta. 
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Kuvio 7.2 
Tutkimusprosessin 2. vaihe.

Laadulliset menetelmät ovat luonnollinen lähtökohta, kun hae-
taan vastausta kysymykseen, miten ihmiset hahmottavat ja jäsentä-
vät ilmiötä nimeltä verkkomedia. Tutkimuskysymykseen vastausta 
etsivässä tutkimuksen osa-alueessa aineistona tulee olla tekstiä, 
jossa tutkittavat puhuvat asioista omin sanoin, ei esimerkiksi ras-
tittamalla vaihtoehtoja strukturoidusta kysymyslomakkeesta (Ala-
suutari 1994). Laadullisella tutkimuksella päästään lähelle media-
käytön kontekstuaalisuuden yhtymäkohtia, koska niissä on hyvin 
pitkälle kyse ihmisten subjektiivisista näkemyksistä. 

Muita näkökulmia Iltalehti Onlinen laadullisessa tarkastelussa 
olivat sen uutuus mediana ja osana arkea sekä lukijoiden suhde 
teknologiaan. Verkkomedian uutuutta mediana tarkasteltiin haas-
tatteluissa uuden journalismin ja yleisön aktiivisuuden näkö-
kulmista. 

Jotta mediakäytön tarkastelu saatiin tiiviisti sidottua ihmisten 
sosiaaliseen toimintaan, tutkimusstrategiaksi valittiin tulkinnal-
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linen lähestyminen, jossa vastaajien kokemukset päivittäisestä 
elämästä on otettu huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Tämän 
vuoksi haastatteluissa ei käytetty standardoituja lomakkeita, vaan 
ainoastaan listaa aiheista, joita pidettiin relevantteina. Jotta haas-
tateltavat saivat mahdollisimman hyvän tilaisuuden kertoa omat 
persoonalliset tarinansa, haastattelut pyrittiin järjestämään heidän 
kotiympäristössään. Haastattelut nauhoitettiin.

Haastateltavien otoksessa lähdettiin liikkeelle valitsemalla loka-
kuussa 1999 Iltalehti Onlinen lokitietokannasta 50 käyttäjää, sekä 
nykyisiä käyttäjiä että käytön lopettaneita. Valinnan perusteina 
käytettiin kolmea kriteeriä: 1) miten kauan käyttäjä on käyttänyt 
Iltalehti Onlinea ja 2) mahdollisimman tasainen sukupuolijakauma 
3) miten paljon he käyttävät määrällisesti Iltalehti Onlinea kuu-
kaudessa. Kolmatta kriteeriä käytettiin ainoastaan sen varmista-
miseen, että haastatteluun mukaan otetut ihmiset todellisuudessa 
käyttävät Iltalehti Onlinea eivätkä ole vain rekisteröityneinä ”aa-
vekäyttäjinä”.

Valituille henkilöille lähetettiin 26.10.1999 kirje. Siinä heille ker-
rottiin, että heidät on valittu mukaan tutkimukseen, jossa selvite-
tään ihmisten verkkomedian käyttöä ja sen syitä. Lisäksi mainittiin, 
että tutkijat ottavat heihin yhteyttä lähiaikoina 1,5 tuntia kestävää 
haastattelua varten, joka toteutettaisiin viikoilla 44 ja 45. Tavoit-
teena oli saada otokseen 25 henkilöä. Alkuperäistä otosta joudut-
tiin täydentämään noin kahdellakymmenellä hengellä, jotta tavoite 
saavutettiin, koska osaa ihmisistä ei tavoitettu virheellisten yhte-
ystietojen yms. vuoksi tai he kieltäytyivät haastattelusta. Haastat-
telut suorittivat Kansalliseen multimediaohjelmaan kuuluvan Ku-
luttajatutkimukset-hankkeen tutkijat. Heille toimitettiin otokseen 
valittujen nimet, yhteystiedot, ikäryhmätiedot sekä ammattitiedot. 
Haastattelijat ottivat haastateltaviin yhteyttä viikoilla 43–45 , minä 
aikana myös haastattelut toteutettiin. 

Haastattelut perustuivat teemarunkoon, jonka haastattelijat kä-
vivät läpi vapaamuotoisessa järjestyksessä. Pääteemoja oli kuusi, 
osassa näistä teemoista oli alateemoja, jotka myös kysyttiin haas-
tateltavilta. Karkea teemarunko on esillä taulukossa 7.3. 
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Taulukko 7.3 
Kvalitatiivisen analyysin pohjana olevat haastatteluteemat.

Teemarunko kokonaisuudessaan on väitöskirjan liitteenä. Teemat 
ulottuvat laajemmalle alueelle kuin tämän tutkimuksen puitteissa 
käsitellyt asiat, koska aineistoa käytettiin myös Kuluttajatutkimuk-
set-hankkeeseen (KULTU) kuuluvassa ”Verkkomedia ihmisten ar-
jessa” -tutkimuksessa (1999), jonka ideoinnissa ja toteutuksessa 
olin tiiviisti mukana. Kultun tutkimuksessa tarkasteltiin verkko-
median käyttöä useammalla eri osa-alueella, mukana olivat mm. 
ihmisten suhde verkosta ostamiseen ja tietosuojaan. 

Omassa analyysissani keskityn haastatteluissa kysyttyjen tai 
muuten esille nousseiden verkon sisältöjen ja käyttäjien välistä 
suhdetta valottavien ulottuvuuksien syvempään tarkasteluun. Tästä 
syystä käytän hyväksi kahteen ensimmäiseen teemaan 1) sisällöt    
2) käytön motiivit, Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuksessa 
(1999) saatuja vastauksia. Oma prosessini kvalitatiivisen aineis-
ton menetelmien kehittelyssä ja aineiston analyysissa oli seuraa-
vanlainen:

Alateema

Miksi
Miten
Milloin
Suhde ”uusiin” ominaisuuksiin (interaktiivisuus, 
hyperlinkit, aikasidonnaisuuden puute jne.)
Mediasisällön määrittely (viihde – uutinen)
Luotettavuus

Aloitus
Pysyminen/Lopetus

Mitä
Miten paljon
Miksi

Haastatteluteema

Sisällöt

Verkkomedian käytön motiivit

Suhde mainontaan verkossa

Suhde muihin uusiin medioihin/
perinteisiin medioihin

Verkkomedian käyttötilanteet

Iltalehti Onlinen käyttö ko. viikolla/ko. 
päivänä/edellisenä päivänä
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1) Tarkastelin KULTUn tutkimuksessa saatuja tuloksia kriittises-
ti arvioiden

2) Kävin aineiston uudelleen läpi edellä mainittujen teemo-
jen näkökulmasta. Tarkastelin käyttäjien antamia vastauksia 
faktanäkökulmasta.

3) Kävin aineiston läpi nostaen esille aineistosta nousevia 
teemoja.
Prosessin heikkous oli siinä, että tunsin aineiston hyvin KULTUn 

tekemän analyysin pohjalta ja jouduin tietoisesti ponnistelemaan, 
että jo löydetyt tulokset eivät olisi ohjanneet uutta analyyttista lu-
kua ja estäneet uudenlaisten teemojen esilletuomista.

	 7.3	 Iltalehti	Online	–	toinen	kvantitatiivinen	analyysi	
lokitiedoista	

Erilaisten tutkimusotteiden vuorovaikutusta ei pidä jättää ensim-
mäiselle tasolle, vaan siirtymiä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 
tutkimusotteen välillä voidaan ja kannattaa tehdä useita peräkkäin. 
Uusi tutkimus voi paljastaa sellaisia asioita, joiden avulla seuraa-
vassa vaiheessa kyetään valitsemaan entistä relevantimpia tutki-
muskysymyksiä sekä kohdentamaan tutkimusta entistä paremmin. 
Tätä logiikkaa noudattaen jatkoin  omassa tutkimuksessani seu-
raavassa vaiheessa analyysia kvantitatiivisilla menetelmillä edel-
leen. Toteutin myös toisen kvantitatiivisen tutkimuksen lokitieto-
kannasta saatavan aineiston parissa. Tällä kertaa menetelmäksi 
valittiin klusterointi sisällön perusteella.



206

Kuvio 7.3  
Tutkimusprosessin 3. vaihe 

 

Klusteroinnissa tutkittava ilmiö luokitellaan erilaisiin ryhmiin jon-
kin tai joidenkin ominaisuuksien perusteella. Samaan ryhmään kuu-
luvat sellaiset tutkimuksen kohteena olevat yksiköt, joiden omi-
naisuudet ovat jollain kriteereillä lähellä toisiaan, ne eivät siis vält-
tämättä ole täysin samanlaisia. Verkkokäyttäytymisen analyysissa 
klusteroinnille voidaan asettaa erilaisia tavoitteita. Tavoitteena voi 
olla erilaisten käyttäjätyyppien löytäminen tai toisaalta tavoitteena 
voi olla klusteroinnin käyttäminen ennustamisen apuvälineenä. 

Tutkimuksessa toteutettu klusterointi lähestyi luokittelua uu-
desta näkökulmasta. Siinä lähdettiin etsimään käyttäjien samanlai-
suutta heidän lukemiensa verkkomedian sisältöjen kautta. Lähtö-
kohdaksi otettiin käyttäjien ja sisältöjen väliset yhteydet. Samaan 
klusteriin päätyivät päätyneet sellaiset ihmiset, jotka olivat luke-
neet Iltalehti Onlinea samalla tavoin. Muuttujat, joiden suhteen Il-
talehti Onlinen lukemista tarkasteltiin olivat:
1) luettu sivu
2) sivun lukija (henkilö)
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Käyttäjistä tiedettyjä taustademografioita (sukupuoli, ikä, koulu-
tus, ammatti) on käytetty hyväksi klusteroinnin kautta syntyneiden 
ryhmien kuvailussa. Kun käyttäjien verkossa eri sisällöissä liikku-
misen perusteella syntyy klustereita, tarkastellaan sitä, millaiset 
taustademografiat kuvaavat kyseistä klusteria parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Voidaanko tällä tavoin syntyneellä klusteroinnilla erot-
taa tosistaan lukijaryhmiä lukemiskäyttäytymisen perusteella? Jos 
vastaus tähän kysymykseen on kyllä, on mielenkiintoista pohtia, 
voidaanko saatua tulosta yleistää eli voidaanko ihmiset helposti 
ryhmitellä pelkän lukemiskäyttäytymisen perusteella. 

Tässä tutkimuksessa klusteroinnin kohteena on vain yhden tie-
tyntyyppisen verkkomedian lukijakunnan analyysi. Todennäköi-
sesti yleistettävämmän kuvan saamiseksi mediakäyttäytymisestä 
olisi tarpeen saada tietoa ihmisten lukemiskäyttäytymisestä monen 
eri median kohdalla. Tällainen on mahdollista esimerkiksi sellai-
sissa mediataloissa, joilla on useita eri mediasisältöjä saman lokitie-
tojärjestelmän puitteissa. Toinen mielenkiintoinen pohdinnan aihe 
on, voidaanko näin synnytetyistä klustereista tehdä niin pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä, että lukijoille voidaan tehdä suosituksia 
siitä, mitä heidän kannattaisi tai pitäisi lukea tulevaisuudessa. Tut-
kimuksen kirjoittamisen ajankohtana vuonna 2008 on olemassa jo 
paljon järjestelmiä, jotka pystyvät päättelemään asiakkaan käyt-
täytymisestä hänen kiinnostuksen kohteitaan (esimerkiksi verkko-
kauppa Amazon.com). Nykyisin personointi mahdollistaa esimer-
kiksi kohdistetun mainonnan, tuotteiden suosittamisen tai henki-
lökohtaiset uutissivut.

Tutkimuksessa klusterointiajatus lähti liikkeelle siitä, että tutki-
malla yleisesti käyttäjien lukemiskäyttäytymistä Iltalehti Onlinen 
kvantitatiivisen aineiston ensimmäisessä vaiheessa huomasin, että 
pelkästään Iltalehti Onlinen toimituksen määrittelemillä sisältöluo-
killa ei ole riittävää erittelyvoimaa, jos halutaan tutkia käyttäjien ja 
sisältöjen välistä yhteyttä. Varsinkin kun ensimmäisen vaiheen lo-
kianalyysi osoitti, että suurin sisältöluokka, uutiset, piti tarkastelun 
viimeisimmässä vaiheessa sisällään yli puolet luetuista sivuista. Ja 
kun samasta analyysista on selvästi nähtävissä, että uutisten osuus 
on kasvattanut suhteellista suosiotaan muihin osioihin nähden.

Klusterointi toteutettiin käyttämällä Bayes-verkkomenetelmää, 
joka perustuu hyvin pitkälle vietyihin matemaattisiin laskelmiin. Tut-
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kimuksen klusteroinnin pohjana on 2045 käyttäjää, jotka selasivat tut-
kimusajankohtana 643 sivua, jotka oli jaettu viiteen osastoon (uutiset, 
ihmiset, keskustelu, urheilu, vapaa-aika) ja ne edelleen 119 katego-
riaan. Klusteroinnissa syntyi 36 sivuklusteria ja 61 käyttäjäklusteria. 
Jälkimmäisistä osa oli niin pieniä, että niissä oli vain yksi henkilö.

Klusterointi toteutettiin noin kuukauden pituiselta ajanjaksolta 
22.12.2000–19.1.2001. Tein tuolta ajanjaksolta sisällönanalyysia 
Iltalehti Onlinesta. Tässä tapauksessa sisällönanalyysi tarkoittaa 
sitä, että kävin läpi kaikki ko. ajanjakson aikana ilmestyneet ar-
tikkelit Iltalehti Onlinessa. Luokittelin jutut uudelleen käyttäen 
pohjana kansainvälistä IPTC-luokitusta. IPTC-luokitus on Inter-
national Press and Telecommunications Councilin (IPTC, www.
iptc.org ) tekemä luokitus, jota sovelletaan uutistoimistoissa ja 
sanomalehdistössä ympäri maailmaa. Johtuen Iltalehti Onlinen 
erikoislaadusta kevyehkönä iltapäivälehtenä täydensin IPTC-luo-
kitusta uusilla luokilla ja alaluokilla. Lisäsin 7 luokkaa ja 63 ala-
luokkaa. Uudet alaluokat sijoittuivat sekä uusiin että jo olemassa 
oleviin luokkiin. Kaiken kaikkiaan klusteroinnin pohjana oli 24 si-
sältöluokkaa, jotka jakaantuivat 256 alaluokkaan. Luokitus koko-
naisuudessaan on tämän väitöskirjan liitteenä. Siinä on eroteltuna 
synnytetyt lisäluokat alkuperäisestä IPTC-luokituksesta. 

Klusterointia varten jouduttiin toteuttamaan joitakin ratkaisuja, 
jotka vaikuttavat siihen, miten tutkimusta voidaan tulkita ja joiden 
kohdalla käyn väitöskirjan johtopäätöksissä jatkopohdiskelua siitä, 
pitäisikö joissain tilanteissa tehdä toisenlaisia ratkaisuja. Ensimmäi-
nen, tutkimusekonomisista ja klusterointiteknisistä syistä toteutettu 
valinta oli se, että kukin juttu luokiteltiin ainoastaan yhteen luokkaan. 
Todellisuudessa on paljon juttuja, jotka sopivat aivan yhtä hyvin use-
ampaan kuin yhteen kategoriaan, eikä välttämättä ole mahdollista 
esimerkiksi erottaa ensisijaista luokkaa jutulle, vaan se sopii aivan 
yhtä hyvin kahteen tai useampaan luokkaan. Esimerkkinä tällaisesta 
tapauksesta on uutinen jääkiekkoilija Teemu Selänteen joutumisesta 
auto-onnettomuuteen. Jutun voi luokitella niin urheiluun/jääkiek-
koon, liikenteeseen, onnettomuuksiin kuin ihmisiinkin. Ratkaisu, 
jossa kukin juttu liitetään ainoastaan yhteen luokkaan, vääristää 
todellisuutta joiltain osin, mikä on otettava huomioon tulosten tul-
kinnassa. Tein valinnan juttuluokan suhteen sen perusteella, mihin 
luokkaan juttu ensisijaisesti mielestäni kuului.
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Toinen tutkimusteknisistä syistä toteutettu ratkaisu on sivun lu-
etuksi määrittely sen perusteella, että sivulla on ylipäätään käyty. 
Näin menettelemällä luetuiksi sivuiksi määritellään myös sellaiset 
sivut, joille käyttäjä on klikannut vahingossa tai heti sivulle tultu-
aan huomannut sen sellaiseksi, että se ei kiinnosta häntä. Kumpi-
kaan edellä mainituista tapauksista ei anna lisäinformaatiota, jos 
tutkimuksen kohteena on käyttäjien verkkokäyttäytyminen ja yritys 
klusteroida heitä sisällön lukutavan perusteella. Yleinen käytäntö 
em. käyttäytymisen poissulkemiseksi on asettaa leikkuri esimer-
kiksi kolmeen sekuntiin, jolloin kaikki sivulataukset, jotka kestävät 
alle kolme sekuntia leikkautuvat pois tuloksista. Ongelmia leikku-
rin asettamiselle syntyy oikean aikarajan asettamisesta. Esimer-
kiksi edellä mainittu kolme sekuntia saattaa monessa tapauksessa 
olla riittämätön, koska esimerkiksi kotitietokoneella tietoja ladat-
taessa modeemiyhteys on usein niin hidas, että jo pelkkä sivun la-
tautuminen näytölle kestää pidempään kuin kolme sekuntia. Täl-
laisia tapauksia varten leikkurin pitäisi olla pidemmällä, mikä taas 
saattaisi karsia aineistosta todellistakin lukemista, jos käyttäjän yh-
teys on nopea ja hän silmäilee joitakin sivuja nopeasti läpi. Koska 
leikkurin käyttö ei ole ongelmatonta sekään, tässä tutkimuksessa 
on päädytty siihen, että mukaan otetaan kaikki sivulataukset. Mah-
dollinen virhe on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa.

7.3.1	 Bayes-analyysi

Tutkimuksessa toteutettu klusterointi perustuu bayesilaiseen her-
moverkkoanalyysiin, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin yli-
opiston informaatiotieteiden laitoksen PAI (Personalized Adaptive 
Interfaces) -projektin kanssa. Projektin tutkija Hannes Wettig on 
rakentanut klusteroinnissa tarvittavat työvälineet. Seuraavassa 
esitetty menetelmän kuvaus perustuu Wettigin näkemyksiin ja to-
teutuksen kehittelyyn. 

Lopullisessa toteutuksessa käytettyyn klusterointimenetelmään 
päädyttiin kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja, punnitsemalla niiden 
vahvuuksia ja heikkouksia, sekä etenemällä uuteen, kehittyneem-
pään versioon. Klusterointiratkaisua kehitettäessä pohdittiin paljon 
klusterointiteoreettisia ratkaisuja, lokitietokannan rakenteesta ja 
ominaisuuksista syntyviä rajoituksia sekä käytännön inhimillisen toi-
minnan asettamia reunaehtoja. Lopputuloksena syntyi algoritmi, joka 
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klusteroi käyttäjiä yksinomaan heidän lukukäyttäytymisensä perus-
teella ja samanaikaisesti klusteroi sivuja yksinomaan sen perusteella, 
ketkä käyttäjät käyvät sivulla. Algoritmi päättelee myös itse, miten 
monta käyttäjätyyppiä ja miten monta sivutyyppiä datasta voidaan 
erottaa. Kaikki tämä rakentuu informaatioteoreettiselle pohjalle, jota 
ei tarkastella tarkemmin tämän tutkimuksen puitteissa. Lopullinen 
klusteroinnissa käytetty algoritmi löytyi prosessissa, jossa portait-
tain edettiin erilaisten mallien kautta kohti lopulta valittua mallia. 
Seuraavassa esitellään Wettigin läpiviemä tekninen prosessi.

Klusteroinnissa tarvittavan algoritmin luomisessa lähdettiin liik-
keelle mallista nimeltä ”The finite mixture method”, joka käyttää 
hyväkseen bayeslaisia verkkoja yhden kätketyn muuttujan (hidden 
variable) kautta kuvion 7.4 mukaisesti. Klusterointimuuttuja C ja-
kaa käyttäjät K ryhmään. Tämän mallin mukaan ryhmässä kaikki 
sivuluokkiin osuneiden latausten todennäköisyydet on määritelty 
ja ne ovat riippumattomia toisistaan. Iltalehti Onlinen kohdalla 
näitä luokkia on varsin paljon eli yli 120. Ne voivat esiintyä joko 
useamman kerran tai sitten eivät ollenkaan. Käytännön toiminnan 
tasolla tämä voidaan ymmärtää kuvaamalla käyttäjän toimintaa: 
”käyttäjä x kirjautui sisään n kertaa, siten että hänelle oli tarjolla 
m sivua tyyppiä y , joista hän katsoi k ja jätti katsomatta m–k”. Jos 
m=0, informaatio tulkitaan puuttuvaksi. Kun m>1, tarjolla on mo-
nenlaista informaatiota. 

Kuvio 7.4 
Bayesilainen verkko (finite mixture method), jossa on mukana 
klusterointimuuttuja C.
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Verkostona esitetty kuvio 7.4 määrittää käyttäjän todennäköisyy-
den jonkin sivun katsomiseen riippuvan ainoastaan sivun luokasta 
sekä klusterista, jonne käyttäjä on määritelty. Tämä ei tietenkään 
ole täysin tarkkaa, mutta se toimii tarpeellisena yksinkertaistajana, 
joka tekee mahdolliseksi yleistämisen (tarkkailussa olevasta da-
tasta tulevaisuudessa tulevaan dataan). Sivuluokat ovat ehdollisesti 
riippumattomia suhteessa toisiinsa kussakin klusterissa. Tämä tar-
koittaa, että ne voivat olla riippuvaisia C:n kautta. Esimerkiksi eri 
urheilulajien todennäköisyys korreloi sen tosiasian kautta, että 
samat käyttäjät todennäköisesti käyvät katsomassa kaikki asiaan 
liittyvät artikkelit. 

Edellä esitetyllä mallilla on joitakin selviä heikkouksia. Sivujen 
luokitus on tarkoin määritelty eikä välttämättä sovi tarjolla ole-
vaan dataan. Mukana on joitakin laajoja luokkia (esim. keskustelu) 
sekä toisia, jotka ovat tyhjiä tai lähes tyhjiä (esim. sumopaini). Se 
myös jättää huomioimatta kaiken käyttäjistä olemassa olevan me-
tainformaation (ikä, sukupuoli jne.) sekä artikkelit (kotimainen tai 
ulkomainen, etusivu vai ei jne.) Tätä yleisempi verkostoesitys on 
esitetty kuviossa 7.5.

Kuvio 7.5 
Bayesilainen verkko, jossa on mukana sekä metainformaatio että 
lukemiskäyttäytyminen.

Tämä on yleisin mahdollinen malli. Metainformaatio riippuu ai-
noastaan joko käyttäjästä tai kyseessä olevasta sivusta, kun taas 
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katsominen tai ei-katsominen riippuu molemmista. Tällainen esi-
tystapa on ainoa mahdollinen, koska jokaiselta käyttäjältä ja jo-
kaiselta sivulta kysytään sama kysymys: luettu vai ei luettu. Tie-
tysti voitaisiin myös kysyä: miten pitkään luettu, kunhan kysymys 
on sama kaikille käyttäjä-sivu -pareille. Mutta tässä tapauksessa 
ei yleistetä lainkaan eli jokaista käyttäjä-sivu paria kohden on yksi 
parametri. Alkuperäinen malli tarkasteltuna tässä kehikossa on 
kuviossa 7.6.

Kuvio 7.6  
Bayesilainen verkko (finite mixture model) yleisemmässä viitekehyksessä.

Käyttäjän ja lukemiskäyttäytymisen väliin on sijoitettu uusi, kät-
ketty muuttujan. Tämä klusterointimuuttuja saa huomattavasti 
harvempia arvoja ja siten yleistää. Toisaalta yksittäiset sivut (eli 
URL:t) on korvattu niiden luokalla. Voimme käyttää metainfor-
maatiota visualisoimaan kutakin klusteria (esimerkiksi ”etupäässä 
keski-ikäisten naisten muodostama klusteri”). Voimme käyttää 
metainformaatiota myös ennustamaan vielä tuntemattoman käyt-
täjän käyttäytymistä klusterin kautta (esimerkiksi ”koska hän on 
nainen, hän käyttäytyy luultavasti samalla lailla kuin käyttäjät nais-
ten klusterissa”)
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Mutta jos tarkastellaan kuviossa 7.6 esiintyvää symmetriaa, he-
rää kysymys, miksi sivuja ei voisi klusteroida samalla tavalla. Itse 
asiassa voi, koska jo olemassa oleva käyttäjäklusterointi tarjoaa 
hyvän yhteenvedon käyttäjäprototyypeistä sivuklusteroinnin pe-
rustaksi. Tätä voidaan puolestaan käyttää entistä paremman käyt-
täjäklusteroinnin löytämiseksi jne. Näin päädymme klusteroimaan 
sekä käyttäjät että sivut samanaikaisesti päätyen kuviossa 7.7 esi-
tettyyn malliin.

Kuvio 7.7  
Bayesilainen verkko, jossa on käytetty rinnakkaista klusterointia menetelmänä.

Nyt syntyy enemmän käyttäjäklustereita (ja vähemmän sivuka-
tegorioita), mitä voidaan pitää merkkinä siitä, että lisää olennaista 
informaatiota käyttäjistä sisältyy malliin. Nyt voimme käyttää me-
tainformaatiota myös sivukategorian ennustamiseen (tai määrit-
tämiseen). Wettig toteaa analyysissaan, että automaattinen sivu-
luokittelu tulee mahdolliseksi, esimerkiksi tekstipohjaisin mene-
telmin, avainsanoihin perustuvana. Jos näitä sivuklustereita halu-
taan käyttää visualisoimaan käyttäjien käyttäytymistä, on klusterit 
silloin nimettävä manuaalisesti. 



214



215

Ensimmäisessä osatutkimuksessa valitsin ajallisen kehityksen 
tarkasteluun neljän vuoden ajanjakson, 1996–1999. Tämä aikaväli 
oli kyllin pitkä aika sille, että mukaan saatiin sekä verkkomediaa 
suhteellisen lyhyen aikaa käyttäneitä (jatkossa käytän heistä ter-
miä ”vähän käyttäneet”) sekä verkkomedian käytössä suhteellisen 
kokeneita käyttäjiä (jatkossa käytän heistä termiä ”pitkään käyt-
täneet”). Aikaväliä voidaan pitää riittävänä käytössä ja käyttäjissä 
tapahtuneiden muutosten toteamiseen, koska internet-maailmassa 
kehitys etenee hyvin nopeasti. Tarkastelin ensin taustademografi-
oiden näkökulmasta tapahtunutta kehitystä. Tässä tarkastelussa 
mukana olivat kaikki tutkimusajanjaksoina Iltalehti Onlinea luke-
neet käyttäjät. Seuraavassa, sisältösuhteessa yleisesti tapahtuneita 
määrällisiä muutoksia koskevassa vaiheessa käytin niin ikään kaik-
kia tutkimusjaksona Iltalehti Onlinea käyttäneitä. Kolmannessa, 
erilaisia käyttökokemuksia vertailevassa vaiheessa, tarkastelen 
kahta erilaista käyttäjäryhmää: a) yli kolme vuotta Iltalehti On-
linea käyttäneet ja b) 6–12 kk Iltalehti Onlinea käyttäneet. Tässä 
vaiheessa tutkimuksen pohjalla on kummastakin ryhmästä otetut 
1000 hengen otokset. Otoksen valintakriteerit esittelen luvussa 
kuusi, jossa tarkastelen metodologisia valintoja. 

	 8.1	 Perusdemografiat	lähtökohtana

Kun Iltalehti Online käynnistyi 5.10.1995, sille ei asetettu suuria 
tavoitteita käyttäjämäärien suhteen. Ei uskottu välttämättä sii-
hen, että iltapäivälehti – varsinkin lähes kokonaan ulkoasultaan 

8	Iltalehti	Online	–	
käyttäjät,	käyttökokemus	
ja	sukupuoli	kvantitatiivi
sessa	analyysissa	
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painetun esikuvansa kaltaisena – selviytyisi verkon kilpailumaa-
ilmassa. Kehitys lähti kuitenkin menemään varsin yllättävään 
suuntaan – käyttäjämäärät kasvoivat ensimmäiset vuodet tasai-
sesti – koko tämän tutkimusosion kattavan ajanjakson ajan. Tut-
kimusjaksonkin jälkeen kehitys on jatkunut tasaisena (ks. luku 
2.3).Vuonna 2001 Iltalehti Onlinessa kokeiltiin maksullisia osioita 
ja siinä tehtiin muutenkin ensimmäiset merkittävät sisällölliset 
muutokset. Näiden muutoksia olen tarkastellut yleisellä tasolla 
luvussa kaksi Iltalehti Onlinen käytön kehityksen tarkastelun yh-
teydessä. Syvempi tieteellinen tarkastelu on tämän tutkimusosion 
ajallisen perspektiivin ulkopuolella. Maaliskuussa 2007 (viikko 
12) Iltalehti.fi:ssä (nykyinen nimi) ylittyi miljoonan kävijän (eri 
kävijää viikon aikana) raja (www.gallupweb.com/tsnmetrix/site.
aspx, poimittu 23.8.2007). 

Demografiatietojen tarkastelu poikkeaa lokitietokantoihin kir-
jautuneesta lukemista kuvaavasta käyttäytymisestä siinä, että de-
mografiatiedot perustuvat käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä 
antamiin tietoihin ja lukemistiedot kirjautuvat automaattisesti. 
Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että käyttäytymistietojen luotet-
tavuuden ongelmat liittyvät ennemmin teknologisiin kysymyksiin, 
kun taas demografiatietojen luotettavuus riippuu etupäässä siitä, 
miten oikeellisesti ihmiset vastaavat kysymyksiin. Näitä aineisto-
jen luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä olen käsitellyt tarkem-
min luvussa 7.

Kävijämäärien kehitystä tarkastelin ensimmäisessä vaiheessa 
ottamalla viikon tarkastelujaksoja eri vuosilta ja tutkin kokonais-
käyttäjämääriä ko. ajanjaksolla. Ensimmäisenä tutkimusajankoh-
tana keväällä 1996 Iltalehti Onlinella oli 17 058 eri kävijää viikon 
aikana. Kehitys jatkui suhteellisen tasaisena koko tutkimusajan-
jakson aikana. Keväällä 1999 oli yli 100 000 viikoittaista kävijää. 
Kehityksen vakaus näkyy oheisesta kuvasta, jossa on kuvattuna 
kehityskaari vuosina 1996–1999. Kun verrataan tätä kehitystä in-
ternetin leviämiseen yleensä Suomessa samalla ajanjaksolla, voi-
daan sanoa, että Iltalehti Onlinen käyttäjämäärien kehitys heijas-
telee varsin paljon internetin suosion kasvua 1990-luvun loppu-
puolella. 
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Kuvio 8.1 
Iltalehti Onlinen käyttäjämäärien kehitys vuosina 1996–1999.

Tutkimusajankohdan päättyessä (6/1999) Iltalehti Onlinella oli 435 
235 rekisteröitynyttä ja aktiivisesti� sitä käyttävää lukijaa ja noin 
200 000 ei-aktiivista rekisteröitymistä. Kun määrää verrataan suo-
malaisten internet-käyttöön yleensä samana aikana, voidaan Ilta-
lehti Onlinen käyttäjämääriä pitää merkittävinä. Vertailu muihin 
tuolloin ilmestyneisiin verkkomedioihin on hankalaa, koska mää-
rien mittaamisessa ei ollut tutkimusajanjaksona luotettavia yhteis-
mitallisia mittareita. 

Ikä osoittautui internetin käytön alkuvaiheissa tutkimusten mu-
kaan jossain määrin erottelevaksi tekijäksi internetin käytössä Suo-
messa yleensä. Erot tasaantuivat jonkin verran vuosien mittaan. 
Yleisesti ottaen kaikkein vanhimmat ikäryhmät käyttivät internetiä 
vähemmän kuin muut ja innokkaimpia käyttäjiä olivat 25–40 -vuoti-
aat. Osittain samansuuntainen kehitys näkyi myös Iltalehti Onlinen 
kohdalla alkuvuosina. Suurin käyttäjäryhmä oli koko tutkimusjakson 
25–34 -vuotiaat ja toisella sijalla pysytelleet jatkuvasti 18–24 -vuoti-
aat. Nämä kaksi ryhmää alkoivat erottua muista entistä selvemmin 
keväästä 1997 lähtien. Ikäryhmät, jotka suosivat Iltalehti Onlinea 
eniten sen alkuvaiheissa, lisäsivät suhteellisesti eniten käyttöään 
sen lukijoina myös tutkimusajan myöhempinä vuosina. Niiden muita 
ryhmiä jyrkempi kehityskaari näkyy seuraavasta taulukosta:

�	 Käyttäneet	Iltalehti	Onlinea	vähintään	kerran	viimeksi	kuluneiden	kuuden	kuukauden	aikana.
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Kuvio 8.2 
Iltalehti Onlinen käyttäjämäärien ikäryhmittäinen kehitys vuosina 1996–1999.

Ikäryhmät 1996-99
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Sukupuoli on internetin käyttöön kohdistuneiden tutkimusten va-
lossa mielenkiintoinen näkökulma journalistisen verkkomedian 
tarkasteluun. Naisten määrä on selvästi kohonnut vuosien mittaan 
niin internetin yleensä kuin journalististen tuotteiden erityisesti 
lukemisessa. Toisaalta miesten ja naisten tapa ja motiivit toimia 
verkossa ovat olleet tutkimusten mukaan jossain määrin erilaiset. 
Naisten lukemisosuuden kasvu näkyy selvästi Iltalehti Onlinen lu-
kijakunnassa. Iltalehti Onlinessa naisten osuus kohosi kevään 1996 
16 prosentin osuudesta kevään 1999 29 prosentin osuuteen. Tästä 
kasvusta merkittävän osan voidaan ajatella johtuvan yleisestä 
naisten internetiin ja verkkomediaan kohdistuvan kiinnostuksen 
lisääntymisestä. Näin voi päätellä varsinkin siitä syystä, että Ilta-
lehti Onlinessa ei ole tehty merkittäviä sisällöllisiä muutoksia tut-
kimusajankohtana. Toisaalta osa naisten osuuden kasvusta saat-
taa selittyä vapaa-aika -osion suosion huomattavasta kasvusta ke-
väästä 1998 lähtien, koska siitä lähtien on naisten Iltalehti Onlinen 
käytössä tapahtunut merkittävä hyppäys samoin kuin vapaa-ajan 
osion suosiossa.
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Kuvio 8.3
Iltalehti Onlinen käyttäjien sukupuolijakauma vuosina 1996–99.

Ammattiryhmiin perustuvan tarkastelun tuloksiin suhtaudun kriit-
tisesti johtuen ammattiluokituksesta, jota rekisteröitymisen yh-
teydessä on käytetty. Vastaavanlaista luokittelua käytettiin tutki-
musajankohtana laajasti erilaisissa ammattia tarkastelevissa ky-
selyissä. Kritiikki kohdistuu siihen, miten hyvin käytetyt ammatti-
nimikkeet vastaavat sitä, mitä ihmiset työkseen tekevät. Ammatit 
ovat muuttuneet toisenlaiseksi ja vakiintunut käytössä ollut am-
mattinimikkeistö ei enää vastaa todellisuutta. Toinen kriittinen 
kysymys on se, kuuluvatko ihmiset enää yksiselitteisesti vain 
yhteen ammattiryhmään. Yksilö voi olla esimerkiksi opiskelija 
ja yrittäjä samanaikaisesti. Iltalehti Onlinen kohdalla erityinen 
kriittinen kohta on siinä, että alkuvaiheen käyttöä tarkastelevissa 
tutkimuksissa opiskelijoiden määrä korostuu verrattuna keski-
määräiseen suomalaiseen väestörakenteeseen. Tämä johtuu siitä, 
että Iltalehti Online käynnistyi Teknillisen korkeakoulun alueella 
Otaniemessä, Espoossa. 

Näistä syistä olen valinnut tarkastelunäkökulmaksi opiskelijoi-
den suhteellisen osuuden kehityksen peilaamisen muihin ammat-
tiryhmiin. Opiskelijoiden suhteellinen osuus on kasvanut koko 
tutkimusjakson ajan, mitä voidaan pitää tunnusomaisena alkuvai-
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heen kehitykselle. Opiskelijoiden rinnalla myös toimihenkilöt ovat 
lisänneet suhteellista osuuttaan käyttäjissä. Muuten kehitys on ol-
lut ammattiryhmissä tasaista. Pienin käyttäjäryhmä ovat eläkeläi-
set, joiden kanssa suurin piirtein samoissa lukemissa ovat yrittäjät. 
Varsinaista ammatillista jakaumaa kiinnostavampaa oli analysoida 
varsinaisten ammattinimikkeiden lisäksi tarjottua vaihtoehtoryh-
mää ”joku muu”. Itsensä tähän ryhmään liittävien määrä ei ole kas-
vanut käytännössä lainkaan kevään 1998 jälkeen. Yksi mahdolli-
nen jatkotutkimuksen aihe on sen pohtiminen, alkoivatko ihmiset 
tuossa vaiheessa luottaa verkkomaailmaan niin paljon, että uskal-
sivat antaa henkilökohtaisia tietojaan sen kautta.

Kuvio 8.4 
Iltalehti Onlinen käyttäjien ammattijakauman kehitys vuosina 1996–1999.

	 8.2	 Sisältöjen	lukemisen	määrällinen	kehitys	–	uutisten	vahva	ote

Iltalehti Onlinen parissa vietettyjen sessioiden määrän vuosina 
1996–1999 on kasvanut voimakkaasti. Tärkeä selittävä tekijä tälle 
on se, että Iltalehti Onlinen käyttäjämäärät kasvoivat selvästi tut-
kimusajanjakson aikana kuten ilmeni tämän luvun alun tarkaste-
lusta.
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Kuvio 8.5
Iltalehti Onlinen lukemissessioiden määrän kehitys vuosina 1996–1999.

Tämän varsin itsestään selvän tuloksen jälkeen tarkastelin yksit-
täisissä sessioissa tapahtuneita muutoksia. Ovatko ne lyhentyneet 
vai pidentyneet? Kehitys on pysynyt melko tasaisena eli yksittäisen 
session kesto ei ole sen paremmin pidentynyt kuin lyhentynytkään 
vuosina 1996–1999. Keväällä 1996 Iltalehti Onlinen lukemiseen käy-
tettiin 459 sekuntia (mittarina keskimääräisen session pituus/hlö), 
kun keväällä 1999 vastaava luku oli 530 sekuntia. Kehitys on maltil-
lisuudessaan mielenkiintoinen, koska olisi voitu olettaa, että käyttö 
olisi myös lukuajalla mitattuna lisääntynyt. Tarjonta Iltalehti On-
linessa on lisääntynyt ko. ajanjaksona jonkin verran. Tarkastelen 
tätä kysymystä tarkemmin luvun lopussa kohdassa 8.4.

Kuvio 8.6 
Iltalehti Onlinesta luettujen yksittäisten sessioiden lukuajan keston kehitys 
vuosina 1996–1999 (keskiarvo).
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Sessioiden määrällisessä kehityksessä tapahtui tutkimusjaksolla 
hienoista kasvua. Keväällä 1996 käyttäjillä oli viikossa keskimää-
rin 2,4 sessiota ja tutkimusjakson lopussa keväällä 1999 keskimää-
räinen sessiomäärä lähestyi jo kolmea. Iltalehti Onlinen käyttäjät 
muuttuivat tutkimusajanjaksona hieman aktiivisemmiksi lukijoiksi. 
Vaikka sessioiden pituudet eivät kasvaneet, käyttäjillä oli entistä 
useampia sessioita viikon aikana. 

Kuvio 8.7
Iltalehti Onlinesta luettujen yksittäisten sessioiden määrä viikossa vuosina 
1996–1999 (keskim. lukumäärä/vko/hlö).

Koska Iltalehti Onlinen sessioiden määrät kasvoivat, on ymmärret-
tävää myös se, että sessioiden yhteenlaskettu kesto kullakin tutki-
musjaksolla oli isompi kuin edellisellä jaksolla. Sessioiden määrää 
ja kestoa kuvaavat kehityskaaret olivat hyvin samansuuntaiset.

Seuraavaksi tarkastelin aineistosta eri osioiden määrällisessä luke-
misessa tapahtuneita muutoksia. Iltalehti Onlinen lukutavassa mer-
kittävin suuntaus oli tutkimusajankohtana uutiset-nimikkeen alla 
esiintyvien juttujen suhteellisen suosion tasainen kasvu. Uutiset-ni-
mikkeen alle kirjatut uutiset lisäsivät suhteellista lukuosuuttaan koko 
ajan vuosien 1996–1999 välillä. Keväällä 1996 uutiset eivät vielä erottu-
neet selvästi muista Iltalehti Onlinen sisältöluokista, mutta jo syksyllä 
1996 uutiset lähtivät muita osioita nopeampaan nousuun kasvattaen 
eroaan muihin Iltalehti Onlinen sisältöryhmiin koko ajan. Suurin mul-
listus tapahtui syksyn 1998 ja kevään 1999 välisenä aikana. Tällöin 
uutisryhmään kuuluvia juttuja haettiin tutkimusjaksolla lähes yhtä 
paljon kuin muihin ryhmiin kuuluvia muita juttuja yhteensä.
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Uutisten suurta suosiota selittää osittain se, että ”uutiset”-nimikkeen 
alla on hyvin erityyppisiä ja eri tyylilajeilla esitettyjä asioita. Uutinen 
voi koskea talouden tilaa tai missin silikonirintoja. Erilaisten juttujen 
tyyli on hyvin erilainen ja sen myötä niiden kiinnostusarvo eri ihmi-
sille on hyvin erilainen. Juttuluokkien lukemisen tarkastelu osoitti 
selvästi sen, että uutiset on tarpeen luokitella yksityiskohtaisempiin 
luokkiin, jotta saataisiin eroteltua käyttäjiä erilaisten juttujen lukuta-
van perusteella.

Uutissisältöjen yksityiskohtaisemman luokittelun tarvetta syvennän 
myöhemmässä kvantitatiivisessa analyysissa, jossa tarkastelen luku-
käyttäytymisen perusteella syntyviä klustereita Iltalehti Onlinessa.

Uutiset-ryhmän suuren suosion lisäksi sillä on toinen piirre, joka 
erotti sen kahdesta muusta eniten luetusta sisältöryhmistä – ihmi-
sistä ja urheilusta. Näistä kolmesta selvästi eniten luetusta ryhmästä 
ainoastaan uutiset säilyttivät kasvusuunnan koko tutkimusajanjak-
son ajan. Ihmiset-ryhmän kohdalla ensimmäinen lievä notkahdus 
tapahtui jo syksyn 1996 ja kevään 1997 välisenä aikana. Toinen, sel-
västi suurempi ladattujen sivujen määrän pudotus osui kevään 1998 
ja syksyn 1998 väliselle ajanjaksolle. Urheilu on niin ikään koke-
nut kaksi notkahdusta, kumpikin suurin piirtein saman kokoinen. 
Ensimmäinen osui syksyn 1997 ja kevään 1998 väliseen aikaan ja 
toinen syksyn 1998 ja kevään 1999 väliselle jaksolle. Koska tämän 
tutkimuksen aikajänne loppui kevääseen 1999, ei voi tehdä johto-
päätöksiä siitä, onsko uutisten suhteellisen suosion kasvu jatkunut 
edelleen ja onko urheilun ja ihmisten suosion alamäki pysyvä ilmiö. 
Tutkimus antaa kuitenkin vahvasti viitteitä siitä, että uutiset ovat 
Iltalehti Onlinen kiinnostavin osio.

Yksittäisiä osioita tarkasteltaessa mielenkiintoinen ilmiö on se, mi-
ten uutisten lukemiseen käytetty aika pysyi käytännöllisesti katsoen 
yhtä pitkänä koko tutkimusjakson ajan. Muiden osioiden lukemiseen 
käytetty aika on sen sijaan vaihteli – joissain osioissa varsin selvästi-
kin. Mikään osio ei erottunut sellaisena, että siihen olisi käytetty ai-
kaa joko poikkeuksellisen paljon tai poikkeuksellisen vähän. Keväästä 
1996 aina syksyyn 1997 eri osioihin käytetyt suhteelliset lukuajat ver-
rattuna keskimääräiseen kokonaislukuaikaan olivat varsin saman mit-
taiset. Keväästä 1998 lähtien kehitys oli käytetyn lukuajan suhteen en-
nakoimattomampaa. Kuitenkin niin, että uutisiin ja urheiluun käytetty 
aika pysyi varsin samansuuruisena myös tällä ajanjaksolla.



224

Kuvio 8.8  

Iltalehti Onlinen eri osioiden keskimääräinen lukuaika (s) vuosina 1996–1999.

Määrällisesti vähän luetuista Iltalehti Onlinen osioista mielipide-
osasto on kiinnostava, kun sitä tarkastellaan siihen käytetyn ajan 
suhteen. Mielipiteitä luettiin keskimäärin lähes yhtä pitkä aika kuin 
uutisia ja urheilua. Myös mielipiteet säilyttivät keskimääräisen lu-
kuajan varsin vakaana koko tutkimusjakson ajan. Vaikka Mielipi-
teitä luettiin määrällisesti vähän, sen lukijat olivat osastosta kes-
kimääräistä kiinnostuneempia. 
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	 8.3	 Ajallisen	käyttökokemuksen	ja	sukupuolen	vaikutus	
Iltalehti	Onlinen	lukutapaan	

Iltalehti Online on mielenkiintoinen kohde tutkia sitä, miten uuden 
mediamuodon käyttö muuttuu sen alkuvaiheessa. Tässä tutkimuk-
sessa se tarkoittaa konkreettisesti sitä, onko ihmisten tavoissa käyt-
tää Iltalehti Onlinessa tapahtunut muutoksia 1990-luvun aikana. 
Lähestyin kysymystä ottamalla kaksi 1000 hengen otosta rekiste-
röityneiden Iltalehti Onlinen käyttäjien joukosta. Toisen muodos-
tivat sellaiset henkilöt, jotka olivat käyttäneet Iltalehti Onlinea yli 
kolme vuotta ja toisen muodostivat henkilöt, joilla oli 6–12 kuu-
kauden käyttökokemus Iltalehti Onlinesta. Tarkastelin käyttökoke-
muksen suhdetta erilaisten sisältöjen lukemiseen. Iltalehti Onlinen 
sisällöistä otettiin mukaan eniten käyttäjiä keräävät osiot: etusivu, 
uutiset, urheilu, ihmiset, mielipide sekä vapaa-aika.

Tarkastelin ensimmäiseksi pitkän aikaa Iltalehti Onlinea luke-
neiden (yli kolme vuotta) ja sitä 6–12 kuukautta lukeneiden luku-
käyttäytymisen yleisiä eroja. Vertasin sitä, onko ryhmien välillä 
luettujen sivujen kokonaismäärässä merkittäviä eroja sekä siitä, 
onko eri sisältöluokkien lukemisessa suuria eroja. Tutkimuksessa 
lähdin liikkeelle tarkastelemalla sivulatausten määriä tutkimuksen 
kohteena olevissa ryhmissä. Nämä erot näkyvät kuviossa 8.9. 

Kuvio 8.9 
Erot yli kolme vuotta Iltalehti Onlinea lukeneiden ja sitä 6–12kk lukeneiden 
käyttäjien kesken Iltalehti Onlinesta ladattujen sivujen määrissä vuonna 1999.
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Sivulatausten perusteella havaitsin, että Iltalehti Onlinea yli 
kolme vuotta lukeneet lukevat sitä pitempään kuin alle vuoden 
lukeneet. Tutkimusajalta Iltalehti Onlinen sivuja on ladattu jo-
kaisessa sisältöosioryhmässä enemmän pitkään Iltalehti Onlinea 
lukeneiden joukossa kuin sitä lyhyen aikaa lukeneiden joukossa. 
Suurimmat erot syntyvät ryhmissä uutiset ja vapaa-aika. Kun 
lyhyen aikaa käyttäneet latasivat tutkimusaikana uutissivuja 20 
212 kertaa, yli kolme vuotta lukeneet latasivat 29 942 sivua vii-
kon tutkimusjaksolla eli 9 730 sivulatausta enemmän. Vapaa-
ajan kohdalla ero on vieläkin selvempi: lyhyen aikaa käyttäneet 
latasivat 1 898 sivua, pitkän aikaa lukeneet 10 797 sivua. Ero oli 
8 899 sivulatausta eli pitkään käyttäneet ovat lukeneet vapaa-ai-
kaa koskevia sivuja noin viisi kertaa enemmän kuin lyhyen aikaa 
Iltalehti Onlinea lukeneet

Perusdemografioiden tarkastelussa totesin, että naisten suhteel-
linen osuus Iltalehti Onlinen lukijakunnasta kasvoi tutkimusajan-
jaksona. Lähdin seuraavaksi tarkastelemaan kvantitatiivisesti yk-
sityiskohtaisemmin sukupuolen mahdollisesti aiheuttamia eroja 
lukemiskäyttäytymisessä. Toinen yksityiskohtaisempi tarkastelun 
kohde oli yleisön suhde Iltalehti Onlinen sisällön kahden yleistar-
kastelun myötä esille nousseeseen eniten luettuun sisältöosioon: 
uutisiin ja vapaa-aikaan. 

Sukupuoli osoittautui erottavaksi tekijäksi tutkittavien sisäl-
tösuhteessa käytön alkuvaiheessa. Miehet muodostivat enem-
mistön lähes kaikissa sisältöluokissa molempien tutkittavana 
olevien ryhmien osalta, kun tarkasteltiin kokemattomia käyt-
täjiä. Ainoan poikkeuksen tästä tekee osasto vapaa-aika, jossa 
naiset olivat miehiä aktiivisempia lukijoita koko tutkimusajan-
jakson ajan. 
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Kuvio 8.10
Vertailu vuonna 1999 kokemattomien miesten ja naisten lukemien sivujen 
määrissä. 

Miesten kohdalla 6–12 kuukautta Iltalehti Onlinea lukeneiden ja 
sitä yli 3 vuotta lukeneiden kesken ei ole havaittavissa samanlaisia 
eroavaisuuksia kuin naisten kohdalla. Yli kolme vuotta Iltalehti 
Onlinea lukeneet miehet lukevat esimerkiksi kaikkia sisältöluok-
kia enemmän kuin Iltalehti Onlinea alle vuoden lukeneet (kuvio 
8.11). Tästä syystä keskitin tässä tutkimusosiosso käytössä olleen 
kvantitatiivisen aineiston analyysin naisten kohdalla olevien ero-
jen yksityiskohtaisempaan tarkasteluun.

6kk–12kk Iltalehti Onlinea käyttäneet naiset turvautuivat voi-
makkaasti etusivuun tutustuessaan Iltalehti Onlineen. Viikon tar-
kastelujaksolla vuonna (1999) sivulatauksia tuli etusivulle yli 12 
000, kun Iltalehden ylivoimaisesti suosituin osio uutiset sai vajaat 
8 500 sivulatausta. Urheilu oli seuraavaksi suosituin osio ja sen 
jälkeen ihmiset. Kun verrataan Iltalehti Onlinea 6kk–12kk käyttä-
neitä naisia vuosina 1996 ja 1999, huomattavin ero aloittelevien ih-
misten käyttäytymisessä on se, että vuonna 1996 käyttönsä aloitta-
neilla etusivu ei ole missään vaiheessa kohonnut yhtä merkittävään 
asemaan Iltalehti Onlinen lukukokemuksena kuin vuoden 1999 
uusilla käyttäjillä. Kun taas verrataan 6kk–12kk Iltalehti Onlinea 
käyttäneitä naisia vastaavassa tilanteessa oleviin miehiin, merkit-
täviä eroja ei synny. Iltalehti Onlinen sisältöjen lukutapa on varsin 
samanlainen. Suurin ero syntyi urheilu-luokan kohdalla, mitä voi-
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daan pitää varsin yhdenmukaisena tuloksena muiden joukkovies-
tinten lukemiskäyttäytymisen kanssa.

Kuvio 8.11 
Iltalehti Onlinea lukevien miesten jakauma eri sisältöluokkiin vuonna 1999 yhden 
viikon jaksolta. Tarkastelussa Iltalehti Onlinea 6kk–12kk lukeneet ja sitä yli 3 
vuotta lukeneet miehet.

Kuvio 8.12
Iltalehti Onlinea lukevien naisten jakauma eri sisältöluokkiin vuonna 1999 yhden 
viikon jaksolta. Tarkastelussa Iltalehti Onlinea 6–12kk lukeneet ja sitä yli kolme 
vuotta lukeneet naiset.

Miesten lukemien os io iden suo s io 1999

0

20 00

40 00

60 00

80 00

10 00 0

12 00 0

14 00 0

16 00 0

18 00 0

20 00 0

etus ivu uutiset urheilu ihmiset mielipide vapaa -
aika

lukijat jyrki
S isä ltöluokat

miehet kok/9 9

miehet koke m/99

 

Na is ten lukemien os ioiden suos io 1999

0

20 00

40 00

60 00

80 00

10 00 0

12 00 0

14 00 0

etus ivu uutiset urheilu ihmiset mielipide vapaa -
aika

lukijat jyrki
S isä ltöluokat

na iset kok/99

na iset koke m/99



229

Kun verrataan Iltalehti Onlinea yli kolme vuotta lukeneiden nais-
ten ja sitä 6kk–12kk lukeneiden naisten lukukäyttäytymistä, mer-
kittäviä eroja löytyi neljä:
– lukemisen kokonaiskuva
– suhtautuminen etusivuun
– suhtautuminen uutisiin
– suhtautuminen vapaa-aikaan

Lukemisen kokonaiskuvalla tarkoitan tässä sitä, miten monipuo-
lisesti lukija tarkastelee Iltalehti Onlinen eri osioita. Tällä mitta-
rilla tarkasteltuna yli kolme vuotta Iltalehti Onlinea lukeneet naiset 
näyttävät kehittäneen enemmän omannäköisiä lukutapoja Iltalehti 
Onlinelle kuin kokemattomat käyttäjät. He lukevat selvästi tasai-
semmin Iltalehti Onlinen osioita kuin tätä vain vähän aikaa käyt-
täneet. 6kk–12kk Iltalehti Onlinea käyttäneillä naisilla lukeminen 
painottui etusivuun ja uutisiin. Alkuvaiheessa verkosta lukeminen 
on ilmeisesti sen verran vierasta, että lukija ei halua/uskalla/jaksa 
lähteä eteenpäin. Tämä vahvisti jo aiemmin sukupuolten kesken 
yleisen tason tarkastelussa todettua tulosta, että käyttökokemus 
lisää halua ja valmiutta monipuolistaa lukutottumuksia.

Etusivuun suhtautuminen tarjoaa samansuuntaisia eroja nais-
lukijoiden kesken kuin saatiin yleisen tason tarkastelussa heidän 
keskuudessa. Kun kaikkien muiden seitsemän tarkastelun koh-
teena olleen osion kohdalla yli kolme vuotta lukeneet Iltalehti On-
linen käyttäjät lukivat enemmän kuin alle vuoden lukeneet, etusi-
vun kohdalla alle vuoden käyttäneet naislukijat ohittivat yli kolme 
vuotta käyttäneet. 6kk–12kk Iltalehti Onlinea lukeneen naisen on 
tulkintani mukaan helpompi löytää Iltalehti Onlinen etusivu. Hä-
nellä ei myöskään ole yhtä hyviä valmiuksia lähteä muuttamaan 
Iltalehti Onlinen jotain toista sivua lähtösivukseen. Hän on lähes 
pakotettu taitojensa rajallisuuden vuoksi käyttämään etusivua läh-
tösivunaan. Etusivu on myös selvästi hyvä houkutin uusien naislu-
kijoiden saamiseksi. Sen avulla heidät saadaan ainakin tulemaan 
Iltalehti Onlinen pariin.

6kk–12kk Iltalehti Onlinea lukeneet naiset rakentavat lukemis-
käyttäytymisensä selkeästi etusivun ja uutisten varaan. Etusivun 
jälkeen he suosivat selvästi eniten uutisia. Uutisten suurta suosiota 
sekä lyhyen aikaa Iltalehti Onlinea käyttäneillä että sitä yli kolme 
vuotta lukeneilla selittää varmasti se, että luokka uutiset sisältää 
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hyvin paljon erilaisia aineksia. Tämä vahvisti jo koko lokikantaan 
kohdistuvassa tarkastelussa esille tullutta tarvetta analysoida uu-
tissisältöä tarkemmin ja sen jälkeen tarkastella uudelleen käyttä-
jien suhdetta Iltalehti Onlinen sisältöihin.

Vapaa-aika -osio muodostaa mielenkiintoisen poikkeuksen Ilta-
lehti Onlinea yli kolme vuotta käyttäneiden naisten kohdalla. Hei-
dän kohdallaan osion lukeminen kohoaa samoihin lukuihin etusi-
vun lukemisen kanssa ja lähestyy jo uutistenkin suosiolukuja. Il-
talehti Onlinea 6kk–12kk käyttäneiden naisten kohdalla tällaista 
käyttäytymistä ei ole havaittavissa.

 8.4	 Arvioita	demografioiden,	käyttökokemuksen	ja	sukupuolen	
näkymisestä	Iltalehti	Onlinen	käytössä

Lokianalyysia menetelmänä on tarkasteltu yksityiskohtaisesti lu-
vussa 6.4.1, joten tässä kohdassa keskityn tarkastelemaan suorien 
lokianalyysien tuloksia. Iltalehti Onlinen käyttäjämäärät kasvoivat 
jatkuvasti ja tasaisesti vuosina 1996–1999. Iltalehti Onlinen käyttä-
jämäärien tasainen kasvu siitä huolimatta, että itse mediaan ei ole 
tehty sen paremmin sisällöllisiä, toiminnallisia kuin ulkoasullisia-
kaan muutoksia tutkimusjakson aikana, herättää monta pohdin-
nan arvoista kysymystä. Ovatko verkkomediamaiset ominaisuudet 
(ks. luku 4) alisteisia joillekin muille tarpeille ja motiiveille, joista 
verkkomedian käyttö syntyy? Mitä nämä tarpeet ja motiivit ovat? 
Muuttuvatko ihmisten verkkomediaan kohdistamat tarpeet sen 
myötä, kun he ”oppivat” uudenlaisia käyttötapoja ja siten myös 
käytön tarpeet ja motiivit? Johtaako mahdollinen ”oppiminen” tai 
verkkomediaan liittyvän metaforan muuttuminen (ks. luku 4. 1.1) 
siihen, että eri medioita käytetään eri tarkoituksiin? Pysyykö jo-
kin tietty median käyttömalli vai muuttuuko se hyvin hitaasti, jos 
se on kerran opittu? Nämä kysymykset ovat isoja kokonaisuuksia 
ja mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita.

Yksittäisten sessioiden kesto ei pidentynyt merkittävästi Ilta-
lehti Onlinen lukijoiden keskuudessa vuosina 1996–1999. Kehitys 
on maltillisuudessaan mielenkiintoinen, koska olisi voitu olettaa, 
että käyttö olisi myös lukuajalla mitattuna lisääntynyt. Tarjonta 
Iltalehti Onlinessa on lisääntynyt ko. ajanjaksona jonkin verran. 
Käytettyyn lukuaikaan ovat ilmeisesti vaikuttaneet enemmän muut 
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seikat. Koska Iltalehti Online ei esimerkiksi muuttunut miltään 
osioltaan maksulliseksi tutkimusajanjaksona, vastausta on läh-
dettävä hakemaan muualta. Syinä hitaaseen kasvuun voivat olla 
kilpailevien verkkomedioiden ja muiden sitä korvaavien toiminto-
jen. Koska voidaan myös olettaa, että tietoliikenneyhteydet ovat 
tutkimusvuosina parantuneet ja sen myötä Iltalehti Onlinen latau-
tumisnopeus käyttäjän koneelle on lisääntynyt, voidaan olettaa, 
että yksittäisen session lukuaika on reaalisesti pidentynyt. Käyt-
täjän ei tarvitse käyttää niin paljoa sessioaikaa yhteyden muodos-
tamiseen kuin kehityksen alkuvaiheissa. Nämä ovat antoisia jat-
kotutkimuksen aiheita, joihin en kuitenkaan paneudu tämän tut-
kimuksen puitteissa.

Juttuluokkien lukemisen tarkastelu osoitti selvästi sen, että uu-
tiset on tarpeen luokitella yksityiskohtaisempiin luokkiin, jotta 
saataisiin eroteltua käyttäjiä erilaisten juttujen lukutavan perus-
teella. Uutissisältöjen yksityiskohtaisemman luokittelun tarvetta 
syvennän myöhemmässä kvantitatiivisessa analyysissa, jossa tar-
kastelen lukukäyttäytymisen perusteella syntyviä klustereita Ilta-
lehti Onlinessa.

Otoskohtaisessa tarkastelussa havaitsin, että Iltalehti Onlinea yli 
kolme vuotta käyttäneet lukivat verkkomediaa selvästi enemmän 
sivulatauksilla mitattuna kuin sitä alle vuoden käyttäneet. 

Tämä kvantitatiivisen analyysin antama tulos antoi viitteitä siitä, 
että käyttökokemus on mielenkiintoinen aihe jatkotutkimuksille. 
Havaintoa siitä, että verkon käyttökokemus näyttää lisäävän val-
miuksia ja haluja monipuolistaa lukutottumuksia, syvennän edel-
leen tutkimuksen myöhemmässä, kvalitatiivisessa vaiheessa.

Ensimmäinen kvantitatiivinen analyysi osoitti myös, että suku-
puoli on erotteleva tekijä käyttäjien sisältösuhteessa. Tämän poh-
jalta jatkan sukupuolten välisten erojen tarkastelua verkkomedian 
sisältösuhteessa kvalitatiivisessa analyysissa.

Kvantitatiivinen analyysi nosti esille uutiset ja vapaa-ajan Ilta-
lehti Onlinen suosituimpina osioina. Jatkan näiden alueiden ana-
lysointia kvalitatiivisessa analyysissa.
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	9	Iltalehti	Online		
–	laadullinen	analyysi
Tutkimuksen kvalitatiivinen osa sijoittuu ajallisesti Iltalehti On-
linesta tehdyn ensimmäisen kvantitatiivisen tutkimuksen jälkeen 
ja on saanut kimmoketta siitä saaduista tuloksista. Niistä nousevat 
Iltalehti Onlinen käytöstä tarkemmin tarkasteltavaksi laadullisessa 
analyysissa seuraavat teemat, joita katsotaan eri näkökulmista:
1) erot naisten ja miesten käytössä (tavat ja motiivit)
2) erot käytössä yli ajan (tavat ja motiivit)

Laadullista aineistoa analysoin ennemmin faktuaalisesta kuin tul-
kitsevasta näkökulmasta. Suoriin jakaumiin perustuvasta analyy-
sista Iltalehti Onlinen käytöstä sain perusteltua kimmoketta jatkaa 
sukupuolen ja käyttökokemuksen syvällisempää analyysia. Samalla 
saatoin verrata, ovatko kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin 
tulokset samansuuntaisia vai ristiriitaisia keskenään. Kuten meto-
dologisessa tarkastelussa totesin, osa kvalitatiivisessa analyysissa 
käytetyistä tarkastelunäkökulmista nousee ennalta määrätyistä 
teemoista (em. teemat), osa taas perustuu aineistolähtöiseen tar-
kasteluun (ks. luku 7.2). 

Tavoilla tarkoitan niitä sisältöjä ja sisältöyhdistelmiä, joita Il-
talehti Onlinen käyttäjät lukevat verkkomediasta. Motiivit puo-
lestaan ovat perusteluja, joilla ihmiset määrittelevät syitä, miksi 
käyttävät Iltalehti Onlinea niin kuin käyttävät. Käytöllä yli ajan 
tarkoitan tutkimusta siitä, onko Iltalehti Onlinea vain lyhyen aikaa 
käyttäneiden ihmisten suhde Iltalehti Onlineen ja yleisemmin ver-
kossa olevien journalististen tuotteiden uudenlaisiin ominaisuuk-
siin toisenlainen kuin sen parissa yli kolme vuotta aikaa viettänei-
den. Haastattelujen analyysissa olen paneutunut merkityksiin, 
joita ihmiset antavat verkkomedialle. 

Keskeistä tässä analyysissa on etsiä sitä, koetaanko Iltalehti On-
line verkkomediana jollain tavoin omannäköisenä mediana – onko 
se uusi media. Olen laadullisessa analyysissa päätynyt tarkastele-
maan verkkomedian uutuutta kahdesta näkökulmasta:
1) uusi journalismi
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2) yleisön aktiivisuus
Näiden näkökulmien syventämisessä olen käyttänyt hyväksi A. 

Heinosen (1998) tekemää luokittelua verkkojournalismin piirteistä 
(ks. luku 4.2), Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuksessa (1998) 
esille tulleita käyttäjien tärkeiksi kokemia piirteitä sekä samassa 
tutkimuksessa käytettyjä teemoja (ks.näistä jäljempänä). Uudet 
journalistiset piirteet viittaavat siihen uudenlaiseen journalisti-
seen konventioon, josta puhuin verkkojournalismin uusien mah-
dollisuuksien yhteydessä (ks.luku 4.1.2). 

Lähestyn uuden journalismin teemaa tutkimalla sitä, miten tär-
keäksi käyttäjät kokevat luotettavuuden ja toisaalta sitä, miten 
he päättelevät jonkin verkkosisällön olevan luotettavaa. Hahmo-
tan myös sitä, syntyykö luotettavuuden arvioinnissa mitään eroja 
käyttökokemuksen lisääntyessä. Toinen tutkimani journalistinen 
piirre on akselin viihde-hyöty sekoittuminen toisiinsa. Tämä ei 
ole pelkästään verkkoon rajoittuva ilmiö, vaan ylipäätään joukko-
tiedotusvälineissä on painopiste siirtynyt viihteellisten sisältöjen 
tarjoamiseen. Perinteistä uutismateriaalia puetaan myös hyvin viih-
teelliseen muotoon, koska sen uskotaan, ja on käytännössä huo-
mattukin, tavoittavan laajempia yleisöjä. Verkossa tätä kehitystä 
voimistaa em. perinteisen journalismin ulkopuolelta tulleiden toi-
mijoiden erilaiset lähtökohdat sisältöjen tuottamiseen. 

Toinen valittu tarkasteltava tekijä, aktiivisuus, on myös verk-
komedian keskeinen ominaisuus. Olen määritellyt aktiivisuu-
den Nilssonin (1997) mukaan tilanteeksi, jossa ihminen ak-
tiivisesti etsii informaatiota, mitä ajattelua olen täydentänyt 
A.Heinosen (1999) luokittelulla yleisösuhteen järjestämisestä 
(ks. luku 2.4.2). 

Uuden journalismin ja aktiivisuuden lisäksi tarkastelen laadul-
lisessa analyysissa Iltalehti Onlinea osana lukijoiden arkea sekä 
laajempana tekstistä nousevana tarkastelukulmana lukijoiden 
suhdetta teknologiaan yleisemmin ja tämän heijastumista heidän 
asenteisiinsa verkkomediaan. Arjen tarkastelu on perusteltua 
sen vuoksi, että sitä kautta saadaan perspektiiviä verkkomedian 
leviämisestä ja sen roolin muuttumisesta. Teknologia-asennetar-
kastelun kautta pyrin etsimään avaintekijöitä, jotka vaikuttavat 
käsityksiin ja suhteeseen Iltalehti Onlineen erityisesti ja verkko-
mediaan yleisemmin. Teknologian ottaminen tarkastelukulmaksi 
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on luontevaa, koska uusien medioiden kehitystä koskevassa kes-
kustelussa teknologian rooli nähdään yleisesti hyvin merkittävänä 
(ks. luku 5.3.2) 

Sukupuolten välisiä eroja sekä käyttökokemuksessa syntyneitä 
eroavaisuuksia laadullisessa analyysissa tarkastelen toisaalta ar-
vioimalla uudelleen em. näkökulmista samaan haastatteluaineis-
toon pohjautuvassa Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuksessa 
(1999) esitettyjä tuloksia ja toisaalta etsimällä uusia näkökulmia 
em. teemoihin haastatteluaineistosta. Taulukossa 9.1 on esitetty 
laadullisessa analyysissa esille tulleet näkökulmat ja niiden suhde 
toisiinsa. 

Taulukko 9.1  
Laadullisen analyysin näkökulmat

 

Tutkimusaineistosta esille otetut haastatteluesimerkit on merkitty 
kursiivilla tutkimustulosten esittelyn yhteydessä. Haastattelijan 
puheenvuorot on lihavoitu. Haastatteluesimerkkien yhteyteen on 
tarvittaessa merkitty haastattelun loppuun sulkuihin haastatelta-
van sukupuoli sekä aika, jonka hän on taustakyselyssä ilmoittanut 
lukeneensa Iltalehti Onlinea. Vaihtoehdot käytetyissä esimerkeissä 
ovat alle yksi vuosi ja yli kolme vuotta Iltalehti Onlinea käyttäneet. 
Kaikissa haastattelulainauksissa en ole pitänyt tarpeellisena mer-
kitä kaikkia em. tietoja. 

Teknologiasuhde

Avoimuus uusille 
ominaisuuksille

Avoimuus uusille 
ominaisuuksille

Osa arkea

Arkeen nivoutumisen 
tavat

Arkeen nivoutumisen 
tavat

Aktiivisuus/
interaktiivisuus

Aktiivisuuden muodot  
ja ymmärrys käsitteistä

Aktiivisuuden muodot 
ja ymmärrys käsitteistä

Uusi journalismi 
a) luottamus 
b) viihde/hyöty

Erot sukupuolten 
kesken puhetavoissa

Käyttökokemuksen 
tuomat erot 
puhetavoissa

Sukupuoli 

Käyttökokemus 
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	 9.1	 Taustatiedot	ja	tähänastiset	tutkimustulokset

Ennen tulosten esittelyä seuraavassa on esitetty haastateltujen 
taustatiedot, jotka on poimittu haastatteluiden yhteydessä kerä-
tyiltä taustatietolomakkeilta (liite 4) Verkkomedian ihmisen ar-
jessa -tutkimuksen (1999) yhteydessä. Taustatietolomakkeiden 
tiedot perustuvat haastateltavien haastattelujen yhteydessä anta-
miin vastauksiin eli ovat heidän omia arviointejaan. Näin esimer-
kiksi tietokoneen ja internetin käyttökokemuksen tarkastelussa 
saadut tulokset eivät kerro niinkään siitä, miten pitkään ihmiset 
ovat käyttäneet ko. laitteita ja palveluja, vaan siitä, miten he itse 
näkevät oman käyttönsä.

Taulukko 9.2  
Kokeneet ja kokemattomat Iltalehti Onlinen käyttäjät sukupuolen, iän, 
koulutustason ja tuloluokan mukaan (frekvenssi) (Verkkomedia ihmisten arjessa.

Kokeneet
(n=12)

Kokemattomat
(n=5)

Sukupuoli
Mies 4 3
Nainen 8 2
Ikä
<20 1 2
21–30 5 –
31–40 5 2
41– 1 1
Koulutus
Perusaste 1 3
Keskiaste 9 2
Korkea-aste 2 –
Tulot
<100 000 mk/v 2 4
1000 000–149 000 mk/v 8 1
>150 000 mk/v 3 –
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Kokonaisuutena otos on varsin pieni, 17 haastattelua. Pieni otos-
koko on kuitenkin riittävä tämän tutkimuksen tarkoituksiin, koska 
tavoitteena on etsiä erilaisia näkökulmia käytön syihin ja käyttä-
jien suhteeseen verkkomediaan (ks.luvut 6.3.2 ja 7.2). Haastat-
teluaineistoa ei haluttu tässä vaiheessa lähteä laajentamaan em. 
määrästä, koska erilaisia näkemyksiä nousee riittävästi esille pie-
nestäkin aineistosta, jos valitut haastateltavat edustavat erilaisia 
lukijaryhmiä. Tästä samasta syystä johtuen tulosten analysoinnissa 
olen ollut varovainen johtopäätösten tekemisessä. Löydettyjä uu-
sia näkökulmia voidaan viedä hedelmällisesti edelleen toisten tut-
kimusten tarkastelussa. Laadullinen analyysi onkin nähtävä osana 
tutkimuskokonaisuutta, jossa olen halunnut tarkastella sitä, mil-
laisia erilaisia puolia verkkolehdestä erilaiset tutkimusasetelmat 
paljastavat. 

Haastatellut eivät jakautuneet sukupuolen suhteen tasaisesti Il-
talehti Onlinea pitkään lukeneiden ja sitä vain lyhyen aikaa luke-
neiden kesken. Haastatelluista yli kolme vuotta Iltalehti Onlinea lu-
keneista enemmistö oli naisia, kun taas sitä alle vuoden lukeneista 
enemmistö oli miehiä. Kokeneet olivat keskimäärin 20–40 -vuoti-
aita, kokemattomat puolestaan enimmäkseen joko alle 20-vuotiaita 
tai 31–40 -vuotiaita. Kokeneet käyttäjät olivat myös keskimäärin 
koulutetumpia ja heidän tulotasonsa oli parempi kuin kokemat-
tomilla Iltalehti Onlinen lukijoilla. Tulotason mukaan haastatelta-
via tarkasteltaessa voidaan havaita, että haastateltavat sijoittuvat 
pääosin kohtuullisen tulotason saavuttaneiden ihmisten joukkoon. 
Taulukossa 9.3. on esillä Iltalehti Onlinen kokemattomien ja koke-
neiden käyttäjien jakaumat haastatteluissa sukupuolen, iän, kou-
lutustason ja tuloluokan mukaan.
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Taulukko 9.3 
Kokeneet ja kokemattomat Iltalehti Onlinen lukijat tietokoneen ja internetin 
käyttökokemuksen, -useuden ja -paikan mukaan (frekvenssi) (Verkkomedia 
ihmisten arjessa 1999).

Taustakyselylomakkeessa tarkasteltiin myös lukijoiden suhdetta 
tietotekniikan ja internetin käyttöön yleisemmin. Yhteenveto tästä 
tarkastelussa on taulukossa 9.2. Tämä tarkastelu osoittaa selvästi 
sen, miten kokeneet Iltalehti Onlinen käyttäjät ovat myös koke-
neita tietokoneen ja internetin käyttäjiä. Iltalehti Onlinea yli kolme 
vuotta lukeneet olivat kaikki käyttäneet tietokonetta yli kolme 
vuotta ja suurin osa oli käyttänyt internetiäkin yli kolme vuotta. 
Iltalehti Onlinea 6 kk–vuoden lukeneet jakautuivat laajemmalle 
sektorille niin tietokoneen kuin internetinkin ajallisen käyttöko-
kemuksen suhteen. 

Myös käyttöuseuden tarkastelu antoi samanlaisia tuloksia. Ilta-

Kokeneet
(n=12)

Kokemattomat
(n=5)

Tietokoneen käyttökokemus
Alle vuosi – 1
2–3 vuotta – 1
Yli 3 vuotta 12 3
Tietokoneen käyttöuseus
Päivittäin 12
Viikottain – 2
Tietokoneen käyttöpaikka
Vain kotona – 4
Vain töissä tai koulussa 2 –
Töissä/koulussa ja kotona 10 1
Internetin käyttökokemus
Alle vuosi – 1
2–3 vuotta 2 3
Yli 3 vuotta 10 1
Internetin käyttöuseus
Päivittäin 12 2
Viikoittain – 3
Internetin käyttöpaikka
Vain kotona – 4
Vain töissä tai koulussa 5 –
Töissä/koulussa ja kotona 7 1
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lehti Onlinea yli kolme vuotta lukeneet ilmoittivat kaikki käyttä-
vänsä sekä tietokonetta että internetiä päivittäin. Iltalehti Onlinea 
lyhyemmän aikaa lukeneet näkivät käyttöuseutensa huomattavasti 
maltillisemmin, noin puolet käytti tietokonetta päivittäin ja 40 pro-
senttia internetiä päivittäin.

Tutkimuksen tulosten analysoinnin kannalta on myös merkittä-
vää huomata, että Iltalehti Onlinea vain lyhyen aikaa lukeneet luki-
vat sitä pääosin kotona kun taas yli kolme vuotta Iltalehti Onlinea 
lukeneet viettivät aikaansa sen parissa huomattavasti enemmän 
töissä kuin kotonaan. 

Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuksessa (1999) tarkastel-
tiin Iltalehti Onlinen käyttöä ja käytön motiiveja. Esittelen niistä 
tuloksista tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta olen-
naiset tulokset ennen kuin jatkan saman aineiston syvemmällä 
analyysilla edelleen. Olen jättänyt Verkkomedia ihmisten arjessa 
-tutkimuksessa saatujen tulosten esittelyn pääosin tähän omaan 
tutkimusosiooni, koska ne nivoutuvat hyvin tiiviisti yhteen omien 
samasta aineistosta tehtyjen tutkimusteni kanssa. Olin myös itse 
rakentamassa Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuksen (1999) 
asetelmaa ja toisaalta oma väitöstutkimukseni etenee em. tutki-
muksessa saaduista tuloksista luontevasti eteenpäin. 

Iltalehti Onlinen erityisesti ja verkkomedian yleisesti keskeisiksi 
eduiksi kohosivat Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuksessa 
(1999) käytettävyys ja ilmaisuus. Lehden lukemista verkosta helpot-
tavat selkeä ulkoasu, nopeus ja linkit. Iltalehti Onlinessa kiiteltiin 
mm. selkeyttä ja hyvä järjestystä. Kun Iltalehti Onlinea verrattiin 
paperiseen Iltalehteen, se koettiin vaatimattomampana versiona. 
Yleensäkin verkkomediaa pidettiin jonkin paperisen esikuvansa 
tiivistettynä muotona.

Ko. tutkimuksessa tarkasteltiin Iltalehti Onlinen käytettävyyttä. 
Iltalehti Onlinen käyttö koettiin helpoksi, sen luettavuus ja selail-
tavuus ovat käyttäjien mielestä hyvät. Lukijat kokivat paperisen 
Iltalehden kaltaisen ulkoasun tutun tuntuiseksi. Iltalehti Onlinen 
tekee lukemisen mahdolliseksi kunkin lukijan omien lukutottu-
musten mukaan, joko lineaarisesti tai ei-lineaarisesti. Lukijat ko-
kivat myös hahmottavansa Iltalehti Onlinen sisältökokonaisuuden 
hyvin. Muutama Iltalehti Onlinea pitkään käyttänyt kaipasi tehok-
kaampaa kehystekniikan käyttöä. Iltalehti Onlinessa olevaa selai-
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lun helpottamiseksi suunniteltua Oikopolku-palvelua oli käyttänyt 
vain yksi kokenut Iltalehti Onlinen lukija. 

Käyttömotiiveissa sosiaalisuustekijä kohosi keskeiseen ase-
maan, haluttiin yhteisiä puheenaiheita. Selvityksessä havaittiin 
käytössä sekä rutiininomaisia passiivisia piirteitä (media valitaan 
ensin, sitten sisältö) sekä aktiivisempia piirteitä (esim. tietyn uu-
tisen hakeminen).

Taustakysely osoitti, että keskeinen käyttötilanne haastatelta-
villa oli työkäyttö. Iltalehti Onlinen lukemisesta oli muodostunut 
monessa työyhteisössä sosiaalinen tapa ja se sopi hyvin työaikana 
ja tauoilla nopeasti luettavaksi.

Kun Iltalehti Onlinen lukijat analysoivat Iltalehti Onlinen sisäl-
töjä, niistä uutisia pidettiin hyötysisältönä ja muuta sisältöä viih-
teellisempänä sisältönä. Se, miten lukijat itse määrittelivät viihteen 
ja hyödyn juontui heidän omista käyttömotiiveistaan. Iltalehti On-
linen tärkeimmäksi ominaisuudeksi kohosi sisällön laajuus sekä 
nopea päivänpolttava yleiskattavuus. Lukijat arvostivat myös si-
sällön syvyysaspektia, linkkejä. Haastateltavia pyydettiin ottamaan 
kantaa interaktiivisuuteen, joka useimmiten määriteltiin palautteen 
antamisena, erilaisina gallupeina sekä kilpailuina. Yleisesti inte-
raktiivisuutta pidettiin hyvänä ominaisuutena verkkomediassa. 
Samoin mahdollisuus sisällön räätälöintiin koettiin hyvänä omi-
naisuutena, tästä puhuivat kuitenkin enemmän Iltalehti Onlinea 
yli kolme vuotta lukeneet kuin kokemattomat lukijat. Räätälöinti 
liitettiin päivittyvyyteen. Räätälöidyn sisällön oletettiin päivittyvän 
tiheään ja käyttäjän saavan tiedon päivittymisestä.

Iltalehti Onlinen käytöstä ja käytettävyydestä päädyttiin Verk-
komedia ihmisten arjessa -tutkimuksessa (1999) seuraaviin joh-
topäätöksiin:
1) Iltalehti Online toimi silloisessa konseptissaan varsin hyvin 

käyttäjien käyttämotiivien, käyttötilanteiden sekä käytettävyy-
den osalta. (Tämä oli mielenkiintoinen tutkimustulos portaa-
lien aikakaudella, koska Iltalehti Online poikkesi aikanaan sel-
västi markkinoilla olevista portaaleista. Kirj. huomio)

2) Iltalehti Onlinen vahvuuksia olivat tuttu lehdenkaltainen ulko-
asu, sisällön selkeä hahmottaminen, nopea yleiskattavuus, se-
lailtavuus sekä luettavuus.

3) Suuret muutokset Iltalehti Onlinen käytettävyydessä ja ulko-
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asussa tuntuivat todennäköisesti käyttäjistä vierailta. Iltalehti 
Onlinen käyttö työpaikalla on merkittävä seikka siihen kohdis-
tuvien uudistusten kannalta 

 (Verkkomedia ihmisten arjessa 1999, 2).
Aiemmin esiteltiin jo ominaisuuksia, joita Iltalehti Onlinen lu-

kijat liittävät verkkomedian yhteyteen. Kun näitä ominaisuuksia 
tarkasteltiin käyttökokemuksen valossa, Verkkomediat ihmisten 
arjessa -tutkimuksessa (1999) havaittiin, että sellaiset lukijat, jotka 
olivat lukeneet pitkään Iltalehti Onlinea, kykenivät huomattavasti 
paremmin erittelemään erilaisia ominaisuuksia. Taulukossa 9.4 
on esitetty eroja kokeneiden ja kokemattomien lukijoiden vas-
tausten kesken.

Taulukko 9.4 
Iltalehti Onlinen kokeneiden ja kokemattomien lukijoiden käsityksiä 
verkkomedian ominaisuuksista (Verkkomedia ihmisten arjessa, 1999).

Kokemattomat käyttäjät Kokeneet käyttäjät

Helppokäyttöisyys, nopeus  
(yleinen)

Interaktiivisuus, luotettavuus  
(julkisuudessa ollut termi)

Suppeus, kehittymättömyys

Nopeus. Luotettavuus, interaktiivisuus 
(kuten vähän käyttäneillä)

Ajankohtaisuus, uutta tietoa 
(päivittyvyys)

Äänestys- ja palautemahdollisuus, voi osallistua 
keskusteluun (interaktiivisuus)

Hidas selalilla (laitteen tai yhteyden ominaisuus)

Tarkkarajainen media tiedonhaussa

Ei voi ottaa mukaan (käyttökonteksti)

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös verkkomedian suhdetta paperi-
seen sanomalehteen. Yleinen mielipide haastateltujen keskuudessa 
on, että verkkomedia toimii paperimedian täydentäjänä. Yli kolme 
vuotta käyttäneet pitävät verkkomediaa perinteisen median täy-
dentäjänä todennäköisemmin kuin myöhemmin Iltalehti Onlinen 
käyttäjiksi tulleet (Verkkomedia ihmisten arjessa 1999). 

Iltalehti Onlinen ominaislaatua sen alkuvaiheissa voidaan lähes-
tyä tarkastelemalla sitä, miten ihmiset itse määrittelivät verkko-
median ominaisuuksia. Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuk-
sessa (1999) listattiin haastateltavien mainitsemia verkkomedialle 
tyypillisiä ominaisuuksia.
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Yleisesti ottaen yli kolme vuotta käyttäneet kykenivät erittele-
mään ominaisuuksia tarkemmin kuin Iltalehti Onlinea alle vuoden 
käyttäneet, vaikka arviot sinänsä ominaisuuksista olivat hyvin sa-
mansuuntaiset. Taulukossa 9.5. listatut verkkomedian tärkeimmät 
ominaisuudet osoittavat, miten ihmiset erittelevät ominaislaatua 
hakemalla eroja perinteisiin medioihin, jolloin päästään kiinni jo-
honkin uuteen (nopeus, interaktiivisuus, pinnallisuus (!), tarkkuus 
ja tarvittavuus. 

Taulukko 9.5 
Verkkomedian ominaisuuksia (Verkkomedia ihmisten arjessa 1999).

	

	 9.2	 Uutta	journalismia	–	luottamus	verkkomediassa
Verkon uutta journalismia luovasta luonteesta on käyty sen alusta 
lähtien runsaasti keskustelua, joka on viime vuosina kiihtynyt uudel-
leen sosiaalisen median eli käyttäjien luomien mediasisältöjen vah-
vistumisen myötä (ks. 4.1). Toisessa ääripäässä kehitystä koskevaa 
keskustelua ovat valtaisan mullistuksen ja kokonaan uuden kulttuu-
rin luomisesta (Katz 1997) ja toisessa päässä maltillisen evoluution 
kannattajat. Maltillisemman kannan mukaan kyse on ennemmin siitä, 
että kerronnan tavat, yleisösuhde ja journalistiset ammattikäytännöt 
saavat uusia ulottuvuuksia ja näillä puolestaan saattaa olla vaikutusta 
esimerkiksi ammatillista käytäntöä ohjaaviin periaatteisiin (Heino-
nen 1998, 9). Tämä puolestaan asettaa käyttäjät täysin uudenlaiseen 
tilanteeseen, jossa he eivät voi soveltaa aiempiin joukkoviestintäväli-
neisiin käyttämiään tulkintatapoja. Mediaan liittyvät lukutaidot ovat 
tässä kehityksessä uusien vaatimusten edessä.

Verkkomedian ominaisuus Mainintojen määrä

Ajankohtainen media, nopeus 5

Interaktiivisuus (palaute, äänestys) 4

Hidas selailla, puuroinen 4

Suppea (pinnallinen, nopea media) 4

Luotettava media 4

Tarkkaa ja tarvittavaa tietoa 3

Kasvava, laajentuva media 2
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Yksi journalismin perusarvoista on tarjottavan tiedon objektiivi-
suus joukkotiedotuksessa. Yleisön näkökulmasta tätä asiaa voidaan 
tarkastella luottamuksena, jota yleisö tuntee joukkoviestimien 
tarjoamaa viestintää kohtaan. Alunperin ihanne joukkoviestinnän 
tehtävästä oli objektiivisen todellisuuden välittäminen. Nykyisin 
hyväksytään entistä useammin ajatus siitä, että myös joukkoviesti-
met edustavat jonkin tietyn tahon näkökulmaa. Tiedotusvälineiden 
antama kuva todellisuudesta on tämän ajattelun mukaisesti monien 
vaikuttavien tekijöiden summa. Medioiden lisääntyminen on vah-
vistanut tätä totuuden suhteellisuuden ajatusta (ks. luku 4). 

Luotettavuutta koskevat arviot heijastelevat laajempia kysymyk-
siä. Jos mediat määrittävät maailmankuvaa, lukijoiden odotusarvo 
medioiden edustaman tiedon luotettavuudesta on tärkeä kysymys. 
Jos luotettavuus ei ole tärkeä arvo tai toisaalta eri mediasisältöjen 
luotettavuutta ei kyetä arvioimaan, medioiden käytössä on tapah-
tunut tai tapahtumassa merkittävä muutos. Tiedon luotettavuuden 
merkityksessä tapahtuneilla muutoksilla on suuri vaikutus, kun 
tietoa tarkastellaan yhteiskunnallisena rakenteena, joka on vuo-
sisatojen aikana muuttanut yhteiskuntaa. Jos luotettavuudella ei 
ole väliä, millaisia ovat kuvat, jotka tieto antaa yhteiskunnan ra-
kennuspalikoiksi? Kyky eritellä sisältöjen luotettavuutta ja kritee-
rejä, joilla ne on tuotettu on olennainen osa mediakompetenssia. 
Medialukutaidolla tarkoitetaan yksilön taitoa ymmärtää, käyttää 
ja arvioida erilaisia tekstejä ja mediatekstejä saavuttaakseen omia 
tavoitteitaan, kehittääkseen tietojaan ja mahdollisuuksiaan sekä 
osallistuakseen aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan (ks. 5.4). 

Ensimmäisenä suomalaisena verkon luotettavuutta tarkastelleessa 
Verkkomedia ihmisten arjessa -tutkimuksessa luotettavuutta koske-
viin kysymyksiin saatujen vastausten analyysissa korostettiin sitä, että 
yleisellä tasolla käyttäjillä on luottamusta verkkomediaa kohtaan ja 
toisaalta luotettavuus on tärkeä ominaisuus verkkomediassa. Luotet-
tavuutta verkkomediaa kohtaan lisäsi tunnettu ja vanha journalistinen 
sisällöntuottaja. Lähtökohtana on, että käyttäjät luottavat mediaan 
ja internet-sisällöntuottajaan, mikäli käytäntö tai historia eivät anna 
muuta olettaa. Luottamusta perustellaan myös vertaamalla verk-
kolehteä paperiseen lehteen (Verkkomedia ihmisten arjessa 1999). 
Näistä lähtökohdista lähdin syventämään luotettavuuden analyysia 
Iltalehti Onlinen alkuvaiheen lukijoiden keskuudessa.



244

Lähdin ensimmäisessä vaiheessa tarkastelemaan verkossa il-
mestyviin journalistisiin tuotteisiin kohdistuvaa luottamusta kol-
mella eri tasolla
1) Iltalehti Online
2) Journalistiset tuotteet internet-tietoverkossa yleisesti
3) Iltalehti Online suhteessa paperiseen Iltalehteen

Kysymyksen muoto haastattelurungossa oli ”Mihin perustuu 
luottamus mediaa kohtaan?” Kun vastaajat tarkastelivat Iltalehti 
Onlinen luottamusta vastaukset liitettiin kiinteästi paperisen Ilta-
lehden luottamukseen. Tästä syystä verkkomediaan kohdistuvan 
luottamuksen tarkastelussa keskityn pelkästään vastauksiin, jotka 
haastateltavat antoivat kysymykseen verkkomediaan yleensä koh-
distuvasta luottamuksesta. 

Ensin tarkastelin sitä, vaikuttaako Iltalehti Onlinen käyttökoke-
mus siihen, miten luotettavana verkkomedia koetaan. Tätä varten 
haastateltavat jaettiin kolmeen ryhmään
1) pitkään käyttäneet ( yli vuoden käyttäneet; pääosa yli kolme 

vuotta käyttäneitä)
2) alle vuoden käyttäneet (6–12kk)
3) käytön lopettaneet
Haastateltavien vastaukset oli jaoteltavissa luottamuksen suh-

teen kolmeen ryhmään:
1) verkkomedia on pääsääntöisesti luotettava
2) suhtautuminen verkkomedian luotettavuuteen jo lähtökohtai-

sesti hyvin kriittinen
3) haastateltavalla ei ole kantaa/kokemusta verkkomedian 

luotettavuudesta
Jaottelun jälkeen peilasin käyttäjien luotettavuutta koskevia pu-

hetapoja heidän käyttökokemukseensa verkkomediasta. Seuraa-
valla sivulla taulukossa 9.6.on esiteltynä em. kolmeen luokkaan 
jakaantuneita vastauksia. Luottamusta ei arvioitu pelkästään verk-
komedian luottamusta yleensä koskevaan kysymykseen tulleilla 
vastauksilla, vaan laajemmin luottamusta koskeviin kysymyksiin 
annettujen vastausten yleissävy otettiin myös huomioon.

”Verkkomedia on pääsääntöisesti luotettava” -luokkaan kuulu-
vissa haastatteluvastauksissa käytettiin selvästi myönteisiä sävyjä 
puhuttaessa verkkomedian luotettavuudesta. Heillä saattoi vas-
tauksissaan olla myös kriittisiä kannanottoja, mutta ne olivat sel-
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västi alisteisia sisältöihin luottamuksellisesti suhtautuvalle asen-
noitumistavalle. 

Verkkomediaa pitkään käyttäneet suhtautuvat selvästi kriittisem-
min verkkomedian luotettavuuteen. Alle vuoden Iltalehti Onlinea 
käyttäneet eivät kyseenalaistaneet verkkomedian luotettavuutta 
lainkaan samassa mittakaavassa. Vastausten perusteella yksikään 
Iltalehti Onlinea alle vuoden käyttäneistä ei kyseenalaistanut verk-
komedian luotettavuutta. 

Taulukko 9.6
Iltalehti Onlinen käyttäjien arvioita verkkomedian luotettavuudesta. 
Tarkastelukulmana käyttökokemus (haastateltavien vastaukset lihavoitu).

Laadullinen analyysi nostaa jatkotarkastelujen kannalta mielenkiin-
toiseksi näkökulmaksi sen, että käyttökokemus näyttää lisäävän kriit-
tistä suhtautumista verkkomedian journalistisiin sisältöihin. Laadulli-
sen analyysin avulla asiasta ei voi tehdä johtopäätöksiä, mutta se voi 
antaa kimmokkeen ja näkökulman jatkotarkasteluille. 

Käyttökokemus Pääsääntöisesti  
luotettava 

Pääsääntöisesti 
epäilyksen alainen

Ei kantaa/ 
ei kokemusta

Yli vuoden
Iltalehti Onlinea 
käyttäneet

(luotettavuudesta yleensä) 
No, kyl mun mielestä se 
tota tietysti sen pitää olla 
luotettava.

Mä uskon sen 
vaan, mitä mä ite 
nään.

No, sitä ei, ei 
niin paljon oo 
kokemusta, että 
vois sanoo.

Alle vuoden 
Iltalehti Onlinea 
käyttäneet

Ja miten tää on sun mielestä 
internetissä, tuolla verkos 
toteutunut tää luotettavuus 
ja se tiedon, tiedon tota taso 
tavallaan jos näin vois sanoo? 
No, en mää nyt ainakaan 
mitään väärää tietoa tai 
muuta on, et sielä olis jotain 
ihan (niin kuin potaskaa) 
niin.

– Kyllä se on mulle 
ihan sama, et onks 
se luotettava vai 
ei, kun en mä sitä 
kuitenkaan usko.

Iltalehti 
Onlinen käytön 
lopettaneet

Kyllä mä näin sen oon niin kun 
itse kuvitellu ja pidän että se 
on niin kun yleisesti ottaen niin 
on luotettava.

En mä nyt sen 
enempää luottanut 
kumpaankaan, että, 
ettei se, siis saman 
verran luottaa siihen 
paperiversioon tai 
internettiin. 

–
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Seuraavana tarkastelin sukupuolen merkitystä verkkomedian 
luotettavuuden kokemisen kannalta. Myös tässä tarkastelussa poh-
jalla on em. kolmijakoinen luokittelu siitä, miten lukijat suhtautui-
vat verkkomedian luotettavuuteen: 
1) verkkomedia on pääsääntöisesti luotettava
2) suhtautuminen verkkomedian luotettavuuteen jo lähtökohtai-

sesti hyvin kriittinen
3) haastateltavalla ei ole kantaa/kokemusta verkkomedian 

luotettavuudesta
Jaottelun jälkeen luin tekstit ja vertailin miesten ja naisten puhe-

tapojen välisiä eroja verkkomediaan kohdistuvasta luottamuksesta 
puhuttaessa em. jaottelu mielessäni. Tässä tarkastelussa ei synty-
nyt eroa sukupuolten kesken, sekä naiset että miehet suhtautuvat 
lähes yhtä kriittisesti verkkomedian sisältöjen luotettavuuteen. 
Jatkotutkimuksia ajatellen sukupuolen ja luotettavuuden lisätar-
kastelu ei saanut vahvistusta tästä tutkimuksesta. 

Onks verkko osoittautunu luotettavaks mediaks Niin se luotetta-
vuus oli vähän semmonen (Se oli vä…) mun mielestä hatara käsitys 
tuossa kun kuitenkin verkossa siin voi olla aika lailla kasvottomana, 
ja tietysti just se, ehkä se ett jos sä haet jotain hirveen luotettavaa 
tai salaista tai jotain sellast tietoo, mihin sun pitäs todella paljon 
luottaa niin, en mä ehkä välttämättä verkkoon sitten luottais niin 
hirveesti. Mutta se on vähän, riippuu asiasta. 
(nainen)

Ja tosta sä puhuitkin tosta että verkkomediat on sun mielestä 
luotettavia, että miten sen on sun mielestä käytännössä toteutunut, 
että miten verkkomediat on onnistunu tulemaan luotettavaks, 
niin kun sä sanoit, että mitä kautta se on tullu? En osaa sanoo 
ja ollaan, tullaan sen lähelle meikäläisen työpaikkaa eli, ne on 
tämmösiä secret-juttuja, että mene haluu niihin nyt tässä vaiheessa 
puuttua, mutta väitän että ne on luotettavia. 
(nainen)

Mmm. Tota noin oma kokemus, muitten käyttäjien kokemus yleinen 
tällainen ajan ajan mittaan kehittynyt puoli, että tietää, että onko 
se kuinka kauan oikeastan ollu ja näin. (mmm) Tällainen yleinen 
puskaradio, tietenkin aina, aina antaa vähän suuntaa antavia 
lähtökohtia, jotka tietenkin pitää varmistaa ja. Siin on ehkä, siin 
on ehkä tämmöinen yhdistynyt kokonaisuus sitten, että miten, miten 
ja kun sitä lukee sitä sisältöökin siitäkin saa sen tietyn, kunka 
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herkästi tuntuu, näkee, että joitain aiheita sivutaan, joitain aiheita 
ei käsitellä ja kuinka avoimia ollaan sen oman aiheensa kanssa 
(joo jus) Ei se, ei se ihan äkkiä se luottamus muodostu, et kyllä 
siinä jotain vanhaa tekijää pitää olla taustalla ennenkuin uskoo 
ihan suorana uuteen aiheeseen (Et on helpompi tavallaan luottaa 
sellaseen vahvaan brandiin, et jos siellä lukee että tekijänä on 
joku…) Brandiin sillain taikka johonkin henkilöihin tai johonkin 
taustaan, ei se, ei se välttämättä, ei se oo niin ykkselitteinen (joo) 
tää vanha kokemus siinä (Just) 
(mies)

No ihan yhtä luotettava kun lehdetkin että. 
(nainen)

Mihin mielestäsi perustuu luottamus jotain mediaa, esimerkiks 
tämmöstä lehtee kohtaan? Luottamus siihen, et se sisältö on 
luotettavaa ja hyvin toimitettua, mihin tämmönen perustuu? Kyllä 
se varmaan perustuu sen lehden niin kun semmoseen, kokemukseen 
ja semmoseen, että (joo) että tää että ja pitkäaikaseen tuttavuuteen 
niin tähän lehteen.[verkkoversiosta ja paperiversiosta](onko toinen 
luotettavampi kuin toinen?) No en mä tiedä ei luotettavuudesta 
mun mielest siin oo mitään mitään (mitään eroo?) niin (joo) Mites 
toi verkko yleisesti että, mitä mieltä oot yleisesti siellä tiedon 
luotettavuudesta internetissä? No niin paljon ei oo sitä niin kun 
sanotaan, ei oo tullu, tullu niin kun, kun ei käytä sitä 
(mies)

Huolimatta siitä, pitivätkö haastateltavat verkkomedian sisältöjä 
luotettavina vai suhtautuivatko he niihin kriittisesti, puheenvuo-
roissa vallalla on edelleen näkemys, että luotettavuus on tärkeä 
ominaisuus. Kuitenkin mukana on myös mielenkiintoisia puheen-
vuoroja, joissa luotettavuuden merkitys kielletään kokonaisuudes-
saan vedoten siihen, ”että uskotaan vain siihen, mitä nähdään” tai 
kohottaen viihdyttävyyden funktio ohi luotettavuuden:

…ne on paljon kiinnostavampii juttui, jos ne on vaikka huijauksii, 
mut siis silti et niit jaksaa lukee, ne ei oo niin tylsii…

Vastausten analysoinnissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, miten 
olennaiseksi he määrittelivät sisältöjen viihteen tai hyödyn erottumi-
sen toisistaan. Verkkomedia ihmisen arjessa -tutkimuksessa kohosi 
voimakkaasti esille viihde-hyöty -asetelmassa käsitteen määrittelyn 
tilannekohtaisuus. Tämä heijastelee hyvin selvästi yleistä ajattelua 
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postmodernin kulttuurin luonteesta (ks. luku 3). Kun Verkkomedia 
ihmisten arjessa -tutkimuksessa (1999) tarkasteltiin Iltalehti Onlinen 
lukijoiden tekemiä erotteluja viihdepitoisen ja uutispitoisen sisällön 
kesken, käyttökokemuksella ei sinänsä ollut viihteen ja hyödyn kä-
sitteen hahmottamisen kannalta löydettävissä selvää johdonmukai-
suutta. Ylipäätään Iltalehti Onlinen lukijoiden haastattelut eivät an-
taneet tukea sille, että käyttäjät tekevät kaikissa viestintävälineissä 
eroa viihteen ja uutistiedon välillä. Viihteen ja uutistiedon saumaton 
yhteen nivoutuminen on linjassa ”infotainment” -kehityksen kanssa. 
Jo pitkään on keskusteltu siitä, miten ihmiset haluavat uutisinformaa-
tionsakin yhä helpommin sulatettavassa muodossa. 

	 9.3	 Uusia	arjen	rutiineja
Mediat ovat kiinteä osa ihmisten arkielämää (ks. 4.1.2). Tarkaste-
len seuraavassa sitä, miten Iltalehti Online kiinnittyy ihmisten ar-
kielämään – vai kiinnittyykö se lainkaan. 

Verkkomedian ihmisten arjessa -tutkimuksessa (1999) tarkastel-
tiin Iltalehti Onlinen käyttötilanteita. Iltalehti Onlinea luettiin pää-
osin työpaikalta (erityisesti kokeneet). Tyypillinen käyttötilanne 
töissä oli taukokäyttöä, esimerkiksi ruokatunti tai kahvitauko. 
Toinen keskeinen käytön syyksi mainittu seikka olivat sen tarjo-
amat yhteiset puheenaiheet. Tutkimuksen mukaan haastateltujen 
mielipiteistä heijastui se, että verkkomedian osuus työyhteisössä 
työpäivän aikana käytettävänä mediana oli sosiaalista integraa-
tiota luova sekä työpäivän arkea rytmittävä sekä jäsentävä ilmiö 
(Kiuru 1999, 12). Käyttökokemuksen vaikutusta tähän ajatteluun ei 
tutkimuksessa voitu tarkastella, koska kaikki Iltalehti Onlinea alle 
vuoden käyttäneet käyttivät sitä ainoastaan kotoaan käsin (Verk-
komedia ihmisten arjessa 1999, 11).

Jatkoin omassa analyysissani tätä Iltalehti Onlinen ja arjen välisen 
suhteen tarkastelua edelleen. Aineistolähtöisessä tarkastelussa nousi 
esille jo edellä todettu Iltalehti Onlinen aikaansaama muutos käyt-
täjien arjen mediarutiineihin. Lähestyin tästä muutoksesta kertovia 
haastatteluja tarkemmin ja arkeen nivoutumisessa saatoin erottaa eri-
laisia vivahde-eroja haastateltavien puhuessa siitä. Nämä erot sijoitin 
kolmeen eri luokkaan sen mukaan, millä tavoin Iltalehti Onlinen lu-
keminen on vaikuttanut heidän arkikäyttäytymiseensä. Rajat näiden 
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luokkien välillä ovat tietysti keinotekoiset ja itse luokatkin vaatisivat 
laajempaa otosta niiden osoittamiseksi edustaviksi. 

Ensimmäistä ryhmää voidaan kutsua Verkkomedia ihmisen arjessa 
-tutkimuksen (1999) mukaiseksi tauoksi arjen työrutiineihin. Sitä 
luonnehtii selkeästi irtautuminen päivittäisestä työnteosta ja Iltalehti 
Onlinen tarjoama mahdollisuus siirtää ajatukset täysin toisaalle.

Se on helppo ja nopee tapa. Eli sillon jos haluaa pitää esimerkiks 
kymmenne minuutin breikin töissä tai muutenkin kattoo nopeesti 
jonkun ajankohtasen asian, mistä haluis lisätietoa tai muuta niin 
tää on nopee tapa…hetkellinen irtiotto arjesta, heh.  
(nainen, yli 3 vuotta)

No ehkä mä huomasin, ett mull on nyt sellanen väli, ett mä voin 
niin kun aja….ett mun ei tartte keskittyä siihen työhön…niin ja sitt, 
jos mä oon saanu esimerkiksi jonkun, jonkun jutun loppuun, sitt mä 
aattelen, ett niin kun huhhuijaa, ja sitt mä voin niin kun (nollata 
tilanteen… )jojo, jojo (ja sitten) ja sitten taas kun mä oon vilkassu 
niin sitt mä voin jatkaa taas töitä  
(nainen, yli 3 vuotta)

Toisessa ryhmässä Iltalehti Onlinen lukeminen on jo vakiintu-
nut tapa, jossa ei enää pohdita sitä, millaisen tunnetilan Iltalehti 
Onlinen lukeminen tarjoaa. Irtautumisen rinnalle on tullut määri-
telmiä sen tarjoamasta mahdollisuudesta saada tietoa siitä, mitä 
maailmalla tapahtuu. Iltalehti Online tiedetään ja tiedetään myös 
se, että se tarjoaa päivän uutisaiheet joka päivä tiettynä aikana. 
Sitä voidaan käyttää jo säännöllisesti ja ehkä korvata jokin toinen 
media tiedonlähteenä.

…se on niin vaivatonta töissä sitten kattoo, mitä maailmall on 
tapahtunu niin 
(mies, yli 3 vuotta) 

Iltalehti Onlinen lukeminen voi olla myös uusi käytäntö, joka ni-
voutuu päivän rytmiin. Kun Iltalehti Onlinen lukeminen on tällä 
asteella, sen toteuttaminen on hyvin säännöllistä, rutiininomaista. 
Tällainen puhetapa oli tyypillisempää sellaisten haastateltujen kes-
ken, jotka olivat käyttäneet Iltalehti Onlinea yli kolme vuotta. Tätä 
voidaan pitää varsin luonnollisena, koska tapojen vakiintuminen 
kestää yleensä jonkin aikaa. 
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Oikeestaan ainoostaan töissä, se on siinä yhentoista jälkeen kun 
on, elikä ruokatunnilla töissä noin riippuu vähän päivästä, kuinka 
kiire on, mutta se on jotain varttitunnista kahteenkytä minuuttiin 
tulee selailtua aika lailla järjestyksessä, että mikä on ne pääotsikot, 
uutiset, ihmiset, urheilu ja urheilu kaikkein tarkimmin. (joo) Ja 
joskus on jos on jotain mielenkiintoista linkkejä niin tulee käytettyä 
Iltalehden linkkejä sitten.  
(nainen, yli 3 vuotta)

No, kyll, kyll mulla sitten, ett ett sitt mä käyn syömässä jotain, 
tai yleensä mä haen salaatin niin sitt mä käyn syömässä meiän 
keittiössä ja sitt mä ajattelen, ett ai niin, ett siell oli se joku juttu ja 
sitt mä käyn kattoon sen mikä, mikä se oli. 
(nainen, yli 3 vuotta) 

Se on semmonen ihan säännöl, mul on tullu ihan semmonen tapa, 
(mmm,mmm) et aina kun mä oon käyny syömässä, niin sen jälkeen 
mä luen sen (naurahtaa) (Niin juu joo joo)  
(nainen, yli 3 vuotta)

Kyllä. Aivan…et kyl tää, tää on nyt tullu jo niin rutiininomaseksi 
tämä käy…,(Joo eli…) käyminen siellä…Ruokatunnin homma. 
(Just näin joo) Ruokailun jälkeen.  (joo joo joo)  
(mies, yli 3 vuotta)

Kun tarkastelin erilaisia puhetapoja taustateemoina olleita käyt-
tökokemusta ja sukupuolijakaumaa vasten, oli havaittavissa, että 
käyttökokemuksen lisääntyminen toi tullessaan verkkomediaan 
liittyviä arjen rutiineja. Miesten ja naisten vastauksissa ei ollut ha-
vaittavissa eroja puhuttaessa verkkomediasta osana arkea.

	 9.4	 Aktiivisuus,	interaktiivisuus	ja	suhde	uusiin	teknologioihin
Seuraavaksi pyrin tarkastelemaan sitä, miten Iltalehti Onlinen pit-
käaikainen käyttökokemus heijastuu ihmisten viestintäkäyttäyty-
miseen. Ensimmäisen kvantitatiivisen analyysin sekä kvalitatii-
viseen aineiston tutustumisen perusteella oletin, että a) Iltalehti 
Onlinea ajallisesti yli kolme vuotta lukeneet suhtautuvat avoimem-
min uusia teknologioita ja palveluja kohtaan kuin Iltalehti Onlinea 
6 kk–1 v lukeneet ja b) Iltalehti Onlinea yli kolme vuotta lukeneet 
ovat aktiivisempia journalististen verkkotuotteiden käyttäjiä kuin 
Iltalehti Onlinea 6 kk–1 v lukeneet. 
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Ensimmäisen olettamuksen kautta halusin hahmottaa teknolo-
gian ja journalistisen verkkomedian välistä suhdetta. Verkkome-
dian kehitykseen ovat voimakkaasti vaikuttaneet teknologiset 
mahdollisuudet (ks. 5.3.2) ja toisaalta kyky hallita teknologiaa 
asettaa käyttäjät erilaiseen asemaan verkkomedian käyttäjinä 
(ks. mediakompetenssista 5.3.3). Osa mediakompetenssia on vä-
lineen teknisten ominaisuuksien hallinta. Voidaan ajatella, että 
myönteinen suhtautuminen teknologiaan heijastuu myös siihen, 
miten hyvin erilaisiin teknologisiin ominaisuuksiin perehdytään 
ja otetaan käyttöön. 

Toinen olettamus lähti kvantitatiivisen analyysin tuloksista. En-
simmäinen kvantitatiivinen analyysi antoi viitteitä siitä, että Iltalehti 
Onlinen pitkäaikainen käyttökokemus lisää ihmisten aktiivisuutta 
Iltalehti Onlinen lukijoina. Otin tarkastelussa avuksi visuaalisena 
elementtinä nelikentän, jonka avulla haastateltavien puhetapojen 
sijoittelu suhteessa toisiinsa oli helpompaa. Lähdin tarkastelemaan 
olettamuksia nelikentän avulla, jonka akselit olivat seuraavat:
– Akseli x: suhtautuminen uusiin asioihin ja muutokseen  

(perinteisyys – avoimuus)
– Akseli y: oman verkkomediakäytön aktiivisuus  

(passiivisuus – aktiivisuus)
Haastateltavien antamat vastauksia tarkasteltiin näiden kahden 

ulottuvuuden näkökulmasta ja sijoitettiin vastaustensa perusteella 
nelikentän lohkoihin. Sijoittelu on osin mielivaltaista ja ainoastaan 
suuntaa antavaa. Haastattelujen tulkinnat ja sen myötä sijoittelu 
perustuvat haastateltavien erilaisten puhetapojen tulkintaan. Ku-
viossa naiset on merkitty kirjaimella N ja miehet kirjaimella M. 
Alle kolme vuotta verkkomediaa käyttäneet vastaajat on merkitty 
kuviossa lihavoituna.
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Kuvio 9.1 
Vastaajien suhtautuminen verkkomedian uusiin ominaisuuksiin ja heidän 
verkkomedian käyttöaktiivisuutensa.

Haastateltavien vastaukset sijoittuvat nelikentän kolmeen loh-
koon. Tästä löytyy haastatteluaineiston perusteella ainoa yksise-
litteisesti selkeä ero jakaumista. Perinteistä kiinni pitäviä ja verk-
koa aktiivisesti käyttäviä vastaajia ei ollut lainkaan. Voidaan aja-
tella, että verkko mediana ja uutena ilmiönä houkuttelee uusiin 
asioihin avoimesti suhtautuvia ihmisiä. Suurin osa miespuolisista 
vastaajista määrittelee oma käyttönsä varsin aktiiviseksi ja he 
ovat myös avoimia uusille ominaisuuksille verkoissa. Lähes yhtä 
suuri osa naispuolisista vastaajista on mielestään varsin passiivi-
sia verkon käyttäjiä ja he pitävät miehiä enemmän perinteisistä 
käyttötavoista. Yleisesti voidaan sanoa, että aktiivisiksi käyttäjiksi 
itsensä kokevat ovat myös avoimempia uusille ominaisuuksille. 
Tulos on mielenkiintoinen, kun toisaalta näyttäisi siltä, että ker-
ran omaksuttu tapa selailla verkkomediaa ei muutu kovin helposti 
huolimatta muutoksista sisällöissä. Saattaa olla niin, että ajateltu 
avoimuus uusia ominaisuuksia kohtaan ei siirry kuitenkaan käy-
tön tasolle. Tämä paljastaa mielenkiintoisella tavalla lokitietojen 
ja haastatteluaineiston toisiaan täydentävän ja kyseenalaistavan 
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voiman (ks. luku 6.3.1) Koska otos on pieni, tästä ei voida tehdä 
mitään tilastollisesti merkittäviä johtopäätöksiä. 

Tulokset eivät tue kumpaakaan esittämääni olettamusta: käyttö-
kokemus ei riitä selittämään eroja sen paremmin käyttäjien omista 
arvioista omasta aktiivisuudestaan kuin suhtautumisesta verkko-
median uusiin ominaisuuksiin. Verkkomedian käyttökokemus ei 
tämän tarkastelun valossa näytä lisäävän avoimuutta uusia tekno-
logioita ja palveluita kohtaan. Ennemminkin päinvastoin. Esimer-
kiksi sekä kaikkein eniten perinteisistä viestintämalleista kiinni 
pitävä, passiivisesti verkkomediaa käyttävä henkilö että kaikkein 
avoimimmin uusiin teknologisiin uudistuksiin ja palveluihin sekä 
kaikkein aktiivisimmin verkkomediaa käyttänyt henkilö, ovat kum-
matkin käyttäneet verkkomediaa yli kolme vuotta. Myös muiden 
haastateltavien sijoittuminen on yhtä epäsystemaattista. Sekä ko-
keneita että kokemattomia käyttäjiä oli niin passiivisten kuin ak-
tiivistenkin käyttäjien joukossa. Suurin osa kokemattomista suh-
tautui kuitenkin myönteisesti verkon uusiin ominaisuuksiin kun 
taas kokeneissa käyttäjissä oli enemmän perinteistä kiinni pitäviä. 
Tämä taas antaisi tukea ajatukselle, että kerran opittu käyttötapa 
muuttuu hitaasti. 

Tämän jälkeen tarkastelin haastatteluja edelleen saman neli-
kentän puitteissa. Nyt otin tarkasteluun sukupuolten mahdolliset 
erot a) suhteessa uusiin teknologioihin ja palveluihin sekä b) nä-
kemyksiin omasta aktiivisuudesta journalististen verkkotuottei-
den käyttäjinä. Sukupuolittain vastauksia tarkasteltaessa naiset 
määrittelevät oman käyttönsä passiivisemmiksi eli keskittyvät 
kuvatessaan omaa käyttäytymistään vain verkkomedian perus-
ominaisuuksiin. Miehet arvioivat käyttävänsä selvästi enemmän 
erilaisia palveluja niin Iltalehti Onlinesta kuin internetistä yleen-
säkin. Sen sijaan suhtautumisessa uusiin palveluihin niin miehet 
kuin naiset olivat avoimia uusille ominaisuuksille näiden haastat-
telujen puitteissa.

Nilssonin (1997) määrittelyä aktiivisuudesta (ks. 9.1) ja passii-
visuudesta voidaan soveltaa myös ihmisten suhteeseen journa-
listisiin tietolähteisiin. Aktiivisesti Iltalehti Onlineen suhtautuvat 
ovat sellaisia, jotka hakevat sieltä jotain tiettyä sisältöä. Kuten jo 
äskeisessä tarkastelussa havaittiin, naiset arvioivat omaa verkko-
median käyttöään huomattavasti passiivisemmaksi kuin miehet. 
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Tulkinnassa on kuitenkin muistettava, että vastaukset perustuvat 
ihmisten omiin arvioihin heidän aktiivisuudestaan. Heiltä ei ky-
sytty, miten he määrittelivät aktiivisuuden. Kun taas tarkastelin 
sitä, miten käyttökokemuksen ajallinen pituus vaikutti siihen, mi-
ten aktiivisia ihmiset kokivat olevansa, tulokset eivät olleet yhtä 
selkeät kuin sukupuolen kohdalla. 

(Joo. Mitäs sit jos sä ihan vapaa-aikanas meet sinne?) Eli etin 
sieltä et mitä? (mmm) en mitään erityistä (Joo, et (ess) vain ne 
otsikot houkuttelee, mitä sä siinä hetkellä näät, et sä meet sitten 
kattoon jos se on sun mielestä mielenkiintonen) Niin joo. (vai joo) 
(nainen, alle 1v)

No mites sä liikut siellä tota, meeks sä niitten kuvien kautta 
klikkaamalla niitä, vai käytäks sä sit mieluummin niitä palkkeja 
mistä sä mainitsitkin?
Täällä kun, mä niin kun niin kun duunista kun mä otan sen, (mmm) 
niin tota, mites mä muuten sie liikun, kun mä huitelen siellä vähän 
miten sattuu, oikopolkuu, oikopolkuu mä käytän uutisten lukemiseen 
aika paljon. (joo) Se on must hyvä. Ja tota noin niin, tässä sä voit 
pienen kaaren siihen, onks sulla onks sulla (ess). (mmm) Ja sit tota 
mitähän mä muuten, mä teen muuten hassusti, mä tuun etusivulle, 
ja mä lähen siitä aina sitten pujotteleen. (joo) Et tavallaan mä 
peruutan siihen etusivulle (ahaa) ja sitten, kyl sielt varmaan pääsee 
ihan suoraankin mutta et tota noin niin, (joo) silleen mä taidan tehä 
joo. (Ess) (Ess) en mä tiedä, se on varmaan ihan vaan semmonen 
tapa, (just) et tota noin niin. (naurahtaa) (joo) Nyt tällain kun 
miettii, teenpäs mä hassusti sen. (naurahtaa) (Aivan, tieks sää 
mitä löytyy kunkin painikkeen tai linkin takaa pääsääntösesti?) 
Joo, et tota kyl ne on mun, ne on aika selvästi selvästi tota (mmm) 
ryhmitelty, (joo) et en mä oo koskaan niin kun pettyny siihen et mä 
tuun jostain painikkeesta tai linkistä ja mä tuunkin ihan outoon 
paikkaan. (joo) 
(nainen, yli 3v)

Yleensä mä käyn kattomassa aina kun mä netissä oon, että jos sieltä 
löytyis jotain mielenkiintoista (Joo) 
(mies, alle 1v)

Tota miten sun verkkokäyttö yleisesti, et tiedätkö sä yleensä 
tarkasti, puhutaan nyt vaikka viih..., viihteestä ja hyödystä, 
((Niin)) ei erotella et mitä, mitä haet verkosta vai meetkö 
katsomaan vaan mitä on tarjolla vai? Onks sulla aina joku idea 
mitä sä meet hakemaan vai?
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Kyyl-lä mul joku idea, joko haen musiikkii, (joo) rupeen lukeen 
lehtee tai, tai (just just) varsinkin alkuaikoina kattelin näit aikuisten 
kuvia. (Niin just näitä sieltä...) (haastattelija puhuu naurahtaen) 
Ömuuta mitä ensimmäisenä katotaan, (Joo sehän (puhuu nauraen) 
ne...) pariin viikkoon muuta nähnytkään, (joo) mut nyt ne on kyl..., 
(haastattelija naurahtaa) kyllä jääny. (ne jäänyt sitten juu) Juu. 
(Ne on niitä yleisimpiä varmaan mitä sieltä) Kyllä niitä ainakin 
(katellaan) tuntuu olevan, (joo niit tuntuu) jos jotain MP kolmosta 
hakee niin kyllähän sieltä tulee. (Joo) Sit huomaa, et on ihan 
väärässä paikkaa. (Just just) 
(mies, alle 1v)

Melkein se on, että mä eka tietysti kattoo etusivun ja siitä 
järjestyksessä sitten uutiset, ihmiset, en mä niitä läheskään kaikkia 
juttuja lue, jos mutta. No, uutisista Hullu maailma tottakai aina 
täytyy lukee, mutta muuten riippuu aina, mitä siell on tarjolla, 
mutta sitten taasen urheilusivut niin tulee katottua, että niihin 
menee suurin osa aikaa vissiin kun ne sitten selaa läpitte. Ja sitten 
jos jää viä aikaa ennen kahville menoo niin tää, tää, käyn sen 
kakskytviis kysymystä niin ne on, kolme kertaa viikossa tulee niin 
vastattua tai koettua. (Joo) Se on joku kaks... viistoista kakskytä 
minuuttia siihen menee.
(mies yli 3v)

Aktiivisuuden kokemisella ja käyttökokemuksen määrällä ei näytä 
tämän tutkimuksen valossa olevan kovin vahvaa yhteyttä, mikä il-
menee myös em. haastatteluista. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, 
että alle vuoden Iltalehti Onlinea käyttäneet suhtautuvat näiden 
haastattelujen perusteella avoimemmin uusiin ominaisuuksiin ja 
voisi olettaa heidän olevan valmiimpia myös käyttämään niitä. 

Aktiivisuuden yksi merkittävä osa-alue ja termiä huomattavasti 
yleisemmin verkkoon liitetty ominaisuus ja termi on interaktiivi-
suus, vuorovaikutteisuus, jonka merkitys ja rooli journalismissa 
on noussut voimakkaasti internetin myötä (ks. 4.1.2). Perinteisesti 
journalismi on hyvin pitkälle yksisuuntaista viestintää sanomien 
luojilta yleisöille päin. Kehitys on kulkenut useimmissa medioissa 
televisiota myöten kohti vuoropuhelua median tekijöiden ja ylei-
söjen kesken. Myös verkossa virta voi kulkea kumpaankin suun-
taan ja pitkälle vietynä häivyttää lähettäjän ja vastaanottajan vä-
lisen eron kokonaisuudessaan. Vuonna 2008 käydään voimakasta 
keskustelua sosiaalisen median mahdollisuuksista ja vaikutuksista 
journalismiin (ks. luku 4). Viestinnällisyys ei koske pelkästään jour-
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nalistien ja yleisön välistä suhdetta, vaan se mahdollistaa myös 
yleisön yhteisöjen muodostamisen julkaisujen kautta (Heinonen 
A, 1998b). Vuorovaikutteisuus luo innokkaimpien kannattajiensa 
mukaan aivan uudentyyppisen yleisösuhteen journalisteille (Biggs 
1997). Burns on ottanut käyttöön termit gatewatching ja produser 
kuvatessaan journalistien ja verkon käyttäjien uutta roolia. Gate-
watching viittaa journalismin rooliin ennemmin aineistosta valikoi-
jana kuin perinteisenä sisältöä tuottavana portinvartijana ja käyt-
täjän aktiiviseen rooliin, jossa sekoittuu sekä tuottaja että käyttäjä 
passiivisen vastaanottajan asemesta (Burns 2005). 

Verkkomedia ihmisten arjessa (1999) saaduissa tuloksissa interak-
tiivisuus kipusi yhdeksi eniten mainintoja saaneista ominaisuuksista, 
joita käyttäjät liittivät verkkomediaan. Koska vuorovaikutteisuuden 
eli interaktiivisuuden käsitettä ei tutkimusajankohtana yksiselittei-
sesti ymmärretty ja käsitettä käytettiin kirjavasti eri yhteyksissä, haas-
tatteluissa käyttäjiä pyydettiin sekä määrittelemään interaktiivisuus 
että kuvailemaan omaa suhdettaan siihen. Yleisimmin interaktiivisuus 
miellettiin palautteen antamiseksi. Lisäksi erilaisia gallup-tyyppisiä 
kyselyjä, kilpailuja ja keskusteluja pidettiin haastateltavien joukossa 
mukana, vaikka kyselyistä, kilpailuista yms. ei henkilökohtaisesti ol-
tukaan välttämättä kiinnostuneita. Tutkimuksessa havaittiin, että yli 
kolme vuotta Iltalehti Onlinea käyttäneet mielsivät interaktiivisuuden 
myös äänestämiseksi verkon kautta (emt.1999). 

	 9.5	 Arvioita	laadullisesta	analyysista

Tehty laadullinen analyysi toimii tässä tutkimuksessa vahvasti 
kvantitatiivisten tutkimusten tulosten vahvistajana tai kyseenalais-
tajana ja toisaalta uusien kysymysten esille nostajana seuraaviin 
tutkimusvaiheisiin. 

Laadullisen analyysin rooliksi muodostaa ennemmin uusin nä-
kökulmien esille nostaminen kuin käytön analysointi kvantitatii-
visen perustein haastatteluaineistosta (”kuinka moni vastaaja oli 
tiettyä mieltä asiasta”). Laadullisella analyysilla ei pyritä edusta-
vuuteen tai yleistettävyyteen kvantitatiivisen tutkimuksen tarjo-
amassa merkityksessä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään 
kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa 
tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä (Es-



257

kola & Suoranta 2005). Tässä tutkimuksessa tavoitteena on ollut 
lähteä pienestä aineistosta ja yrittää rakentaa siitä eheä tulkinta. 
Tarkoituksena on ollut antaa kimmokkeita ja lisätutkimuksen ai-
heita journalistista verkkomediaa koskevan tutkimuksen seuraa-
viin vaiheisiin. Suppean otoksen käyttäminen tässä tutkimuksessa 
on perusteltua toisaalta tutkimusekonomisista ja toisaalta näkökul-
mien rikastuttamiseksi. Ilman laadullisen analyysin toteuttamista 
olisi tiettyjä näkökulmia jäänyt ottamatta huomioon kokonaistut-
kimuksen jatkovaiheissa.

Laadullinen analyysi nostaa jatkotarkastelujen kannalta mielen-
kiintoiseksi näkökulmaksi sen, että käyttökokemus näyttää lisää-
vän kriittistä suhtautumista verkkomedian journalistisiin sisältöi-
hin. Tämä havainto antaa näkökulman jatkotarkasteluille. Jatko-
tutkimuksia ajatellen sukupuolen ja luotettavuuden lisätarkastelu 
ei saanut vahvistusta tästä tutkimuksesta. 

Nykyisin viihteen ja asiasisällön välinen raja on viestinnässä hä-
märtymässä kovaa vauhtia. Jo pitkään on keskusteltu siitä, miten 
ihmiset haluavat uutisinformaationsakin yhä helpommin sulatet-
tavassa muodossa. Iltalehti Onlinen lukijoiden haastattelut olivat 
linjassa tämän kehityksen kanssa. Haastattelut eivät antaneet tukea 
sille, että käyttäjät tekevät kaikissa viestintävälineissä eroa viih-
teen ja uutistiedon välillä. Viihteen ja uutistiedon saumaton yhteen 
nivoutuminen on linjassa ”infotainment” -kehityksen kanssa. 

Kun tarkastelin Iltalehti Onlinen lukijoiden suhdetta arkeen il-
miön alkuvaiheissa, käyttäytymisessä voitiin erottaa kolme eri 
tasoa:
a) tauko arjen työrutiineihin
b) vakiintunut tapa
c) uusi käytäntö, joka nivoutuu päivän rytmiin.

Kaiken kaikkiaan yli kolme vuotta Iltalehti Onlinea lukeneet oli-
vat omaksuneet arkeen kiinteämmin sitoutuneita käyttötapoja kuin 
Iltalehti Onlinea vain lyhyen aikaa lukeneet. Tutkimuksen valossa 
ei voida tehdä päätelmiä siitä, eteneekö muiden mediamuotojen 
käytön vakiintuminen samanlaisin askelin. Kehityskaari antaa kui-
tenkin vertailupohjaa muiden esille nousevien medioiden vakiin-
tumisen tarkasteluun.

Verkkomedian keskeisen uuden ominaisuuden, aktiivisuuden, 
tarkastelussa ei löytynyt yhteyttä käyttäjien kokeman oman aktii-
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visuuden ja käyttökokemuksen välillä. Myöskään suhde teknolo-
gioihin ei muuttunut käyttökokemuksen kasvaessa.

Laadullisen analyysin roolia osana Iltalehti Onlinen tutkimusta 
arvioin luvussa yksitoista, jossa käyn läpi Iltalehti Onlinen tutki-
musprosessia kokonaisuutena.
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Luvussa kahdeksan esitelty ensimmäiseksi toteutettu kvantita-
tiivinen analyysi Iltalehti Onlinen lukijoiden ja sisällön välisestä 
suhteesta verkossa osoitti sen, että Iltalehti Onlinessa toteutettu 
sisältöluokitus, jonka perusteella toteutettiin myös ensimmäinen 
lokianalyysi, ei anna riittävästi informaatiota, jotta voitaisiin tehdä 
johtopäätöksiä ja erotteluja Iltalehti Onlinen lukijoiden verkko-
käyttäytymisestä sisällön perusteella. 

Ensimmäinen lokianalyysi osoitti, että eniten luettu sisältö-
luokka alkuperäisen jutturyhmittelyn perusteella on uutiset, johon 
kuului suurin osa luetuista jutuista. Koska uutisten osuus on näin 
suuri, kategoria olisi luokiteltava yksityiskohtaisemmin, jotta eroja 
käyttäjien lukemistavan ja lukemismieltymysten kesken voitaisiin 
tehdä. Tällaisen jaon tekemisen tärkeyttä korostaa myös se, että 
ensimmäinen lokianalyysi osoitti selvästi, miten ”uutiset” oli se si-
sältöosio, joka oli kasvattanut suhteellista suosiotaan muihin osi-
oihin nähden. Tätä kehitystä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin 
luvussa kahdeksan ensimmäisen lokianalyysin tulosten tarkaste-
lun yhteydessä (ks. luku 8). 

Yksityiskohtainen luokittelu ei sinänsä ratkaise koko pulmaa, 
sillä se johtaa toisenlaisiin ongelmiin. Prosessoitavan informaation 
määrä kasvaa ja analyysimenetelmien tulisi olla sellaisia, että nii-
den avulla voidaan ilmiö ottaa edelleen haltuun havainnollisesti ja 
informatiivisesti. Tästä syystä päädyin toisessa kvantitatiivisessa 
analyysissa hahmottamaan tietoa klusteroinnin kautta. Tässä käy-
tin apuna Bayes-verkkomenetelmää, joka perustuu hyvin pitkälle 
vietyihin matemaattisiin laskelmiin ja jonka avulla kyetään käsit-
telemään suuria määriä informaatiota. 

Internetin käyttäjiä on luokiteltu niin Suomessa kuin muuallakin 
maailmassa. Näitä luokitteluja ja niiden perusteita on esitelty yksi-
tyiskohtaisemmin luvussa neljä (4.4) Yleisesti ottaen voidaan sanoa, 
että käyttäjien kesken tehdyt erot perinteisissä uusmediakäyttä-
jien luokitteluissa perustuvat hyvin pitkälle taustademografioiden 
(ikä, sukupuoli, koulutus, ammatti) hyväksi käyttämiseen. Tässä 

	10	Iltalehti	Online	–	
klusterointi
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tutkimuksessa toteutettu klusterointi lähestyi luokittelua näkökul-
masta, josta median käyttäjiä verkossa ei oltu aiemmin ryhmitelty. 
Siinä lähdetään etsimään samanlaisuutta luettujen verkkomedian 
sisältöjen kautta. Lähtökohdaksi on otettu käyttäjien ja sisältöjen 
väliset yhteydet. Samaan klusteriin ovat päätyneet sellaiset ihmi-
set, jotka ovat lukeneet Iltalehti Onlinesta samoja sisältöjä, tässä 
tapauksessa samaan luokkaan luokiteltuja juttuja. Samalla tavoin 
lukemiseen voi sisältyä myös se, että käyttäjät systemaattisesti jät-
tävät samat jutut lukematta eli heitä yhdistää lukemattomuus. 

Klusteroinnin perustan muodostavat toisaalta sivut, joilla on 
käyty (tämä toiminta oletetaan lukemiseksi) tai joilla ei ole käyty 
sekä toisaalta käyttäjät, jotka lukevat tai jättävät lukematta jutut. 
Käyttäjistä tiedettäviä taustademografioita (sukupuoli, ikä, koulu-
tus, ammatti) on käytetty hyväksi klusteroinnin kautta syntyneiden 
ryhmien kuvailussa. Kun käyttäjien verkossa eri sisällöissä liikku-
misen perusteella syntyy klustereita tarkastellaan sitä, millaiset 
taustademografiat kuvaavat kyseistä klusteria parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Samalla tavalla kuvailussa käytetään hyväksi luoki-
teltuihin artikkeleihin liittyvää metatietoa 
1) ulko- vai kotimaan uutinen
2) onko etusivulla
3) osastoluokituksen mukainen sijainti

Voidaanko tällä tavoin syntyneellä klusteroinnilla erottaa toisistaan 
lukijaryhmiä lukemiskäyttäytymisen perusteella? Jos vastaus tähän 
kysymykseen on kyllä, on mielenkiintoista pohtia, voidaanko saatua 
tulosta yleistää eli voidaanko ihmiset helposti ryhmitellä pelkän luke-
miskäyttäytymisensä perusteella. Toinen mielenkiintoinen pohdinnan 
aihe on se, voidaanko klustereista tehdä niin pitkälle meneviä johto-
päätöksiä, että lukijoille voidaan tehdä suosituksia siitä, mitä heidän 
kannattaisi tai pitäisi lukea tulevaisuudessa. Nämä tutkimuksen mit-
taan esille nousseet kysymykset ovat osittain saaneet jo vastauksia 
kuluneiden vuosien myötä. Internet-verkossa on jo paljon palveluja, 
joissa hyödynnetään käyttäjien verkkoliikkeistä kertyvää tietoa. Koh-
distetussa mainonnassa tätä käytetään esimerkiksi hyväksi.

	10.1	 Klusteroinnin	tulokset
Kuten luvussa seitsemän menetelmien esittelyn yhteydessä (luku 
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7.3.) olen todennut, klusterointi toteutettiin noin kuukauden pitui-
selta ajanjaksolta 22.12.2000-19.1.2001. Samalta ajanjaksolta olen 
myös luokitellut Iltalehti Onlinen jutut toimituksellista osastojakoa 
yksityiskohtaisemmin. Täsmällisemmät selitykset klusteroinnin to-
teutuksesta löytyvät luvusta seitsemän kohdasta 7.3.

Tutkimuksen pohjana on 2045 käyttäjää, jotka selasivat tutki-
musajankohtana 643 sivua, jotka oli jaettu viiteen osastoon (uuti-
set, ihmiset, keskustelu, urheilu ja vapaa-aika) ja ne edelleen 119 
kategoriaan. Klusteroinnin tuloksena syntyi kaikista 634 sivusta 36 
sivuklusteria ja 2045 käyttäjästä 61 käyttäjäklusteria. 

Sivuklusteroinnissa periaatteena oli ryhmitellä Iltalehti Onlinen 
journalistisia juttuja sen perusteella, mitä juttuja käyttäjät lukevat 
yhdessä toisten juttujen kanssa. Sivujen klusterointi perustuu sii-
hen, mitkä käyttäjät ovat katsoneet sivuja. Klusteroinnin jälkeen 
ryhmien kuvaamisessa on käytetty hyväksi sivuista olevaa meta-
tietoa eli
1) onko juttu esiintynyt etusivulla vai ei
2) onko kyseessä ulkomaan vai kotimaan uutinen
3) kuinka monta kertaa klusteriin kuuluvat käyttäjät ovat luke-

neet juttua suhteessa siihen, kuinka monta kertaa juttua on 
luettu ylipäätään 
Näin saatiin muodostettua sivuklustereita, joita voidaan kuvailla 

jollain tavoin. Tarkastelun lähtökohdaksi olen ottanut kaikkiin 634 
sivuun kohdistuneen tarkastelun. Yleisesti voidaan sanoa, että Il-
talehti Onlinen osastojako ohjaa hyvin paljon sitä, mitä käyttäjät 
lukevat Iltalehti Onlinesta. Suuri osa sivuklustereista menee yhden 
osastoluokan alle eli käyttäjä on mennyt osastolle ja lukenut jut-
tuja ko. osaston sisällä. Saaduista sivuklustereista peräti 27 kluste-
ria kaikista 36 muodostui vain yhden Iltalehti Onlinen toimituksen 
määrättämän osaston pohjalle. Eniten ”puhtaita” , yhdestä toimi-
tuksellisesti märitellystä sisältöluokasta muodostuneita, klustereita 
muodostui osastosta keskustelu. Muita merkittäviä ”puhtaita” eli 
erottelukykyisiä klustereita olivat uutiset ja urheilu. Taulukossa 
10.1. esitetään sivuklustereiden suhde lehden luomaan osastoja-
koon. Siinä näkyy selvästi, miten suurin osa klustereista muodos-
tuu ”puhtaista” , yhden osaston sisällä tapahtuvista liikkeistä. Voi-
daan sanoa ainakin Iltalehti Onlinen kohdalla, että verkkomedian 
rakenne ohjaa vahvasti ihmisten tapaa lukea sisältöjä. 
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Taulukko 10.1 
Iltalehti Onlinen lukukäyttäytymisestä syntyneet sivuklusterit ja niiden suhde 
Iltalehti Onlinen toimitukselliseen osastojakoon.

Kun tarkastellaan suurinta ”yhdistelmäklusteriryhmää” , uutiset ja 
ihmiset, havaitaan että se koostuu viidestä klusterista, joissa yhtä 
lukuun ottamatta on vahva painotus uutisten lukemisessa. Viiden-
nen klusterin, jossa uutisten ja ihmisten lukemisosuudet ovat yhtä 
suuret, taustalta löytyy se, että kaikki klusterin sisällä olevat jutut 
ovat sellaisia, että ne olivat Iltalehti Onlinen etusivulla. Voidaan 
olettaa, että tässäkin tapauksessa joko toimitukselliset tai sivus-
ton rakenteelliset valinnat – tässä tapauksessa etusivulle nostetut 
jutut – ovat ohjanneet vahvasti lukemiskäyttäytymistä.

Kun saatuja 36 sivuklusteria lähdetään tarkastelemaan, huomiota 
ei kannata kiinnittää välttämättä sellaisiin klustereihin, joissa on 
lukumääräisesti paljon luettuja eri sivuja. Kokonaismäärältään 
luettujen sivujen määrä voi jäädä varsin alhaiseksi, koska sivuilla 
on saatettu käydä vain yhden kerran. Tyypillinen esimerkki tästä 
on suurin klusteri, jossa on 78 sivua. Se koostuu kokonaisuudes-
saan keskustelu-osaston jutuista. Juttuja on luettu 2741 kertaa kai-
ken kaikkiaan niitä luetuista 81275 kerrasta eli osuus on vain 3,4 
prosenttia. Tästä voidaan päätellä, että mitään juttua ei ole luettu 
kovin montaa kertaa. Samoin klusteri 2, 56 luettua sivua, joilla on 
käyty klusterissa 1,2% ko. sivujen kokonaiskävijämäärästä. Vasta 
klusterissa 5 (39 luettua sivua) hittien osuus kohoaa yli kymme-
neen prosenttiin (16,2%) sivuilla käydystä kokonaishittimäärästä. 

Osasto Klusterien lukumäärä

Ihmiset 9

Uutiset 9

Urheilu 5

Uutiset+ihmiset 5

Keskustelu 4

Uutiset+ihmiset+urheilu 2

Uutiset+ihmiset+keskustelu+ urheilu+vapaa-aika 1

Ihmiset+urheilu 1
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Klusterin 33 kaksi luettua sivua otsikkoinaan ”Häikäisevän kauniit 
formulamuusat” ja ”Aistikas Karita Tuomola paljastaa vartalonsa 
salat” olivat hyvin keskitetysti tämän klusterin käytössä: hittien 
osuus kokonaismäärästä tämän ryhmän käyttäjien osalla oli 87,6 %. 
Toisaalta mahdollisten hittien määrä oli vain 1056 eli kyseessä on 
kaiken kaikkiaan varsin vähän luettu kokonaisuus. Alhainen luku 
johtuu luonnollisesti siitä, että klusterissa on vähän juttuja eikä se 
kerro siitä, miten kiinnostavia tarjolla olleet jutut ovat olleet. 

Koska sivuklusterien osalta huomasin, että niiden muodostumista 
ohjaa hyvin vahvasti Iltalehti Onlinessa toteutettu toimituksellinen jut-
tujen jako eri osastoihin, sivuklustereiden syvällinen tarkastelu tällä 
aineistolla ei ole tutkimuksen kannalta mielekästä. Hajontaa ei synny, 
vaan Iltalehti Onlinen rakenne ohjaa vahvasti klustereiden muodos-
tumista. Sinänsä rakenteen vahva ohjaavuus on hyvin mielenkiintoi-
nen tutkimuksellinen tulos. Tämän vuoksi olen asettanut klusteroin-
tidatan analysoinnin painopisteen syntyneiden käyttäjäklustereiden 
analysointiin (ks. luku 7 käyttäjäklustereiden rakentumisesta). 

Taustaksi esitetään seuraavassa mukana olleiden 2045 käyttäjän 
sukupuoli- ja koulutusdemografiat: 

Kuvio 10.1
Iltalehti Onlinen käyttäjien sukupuolijakauma  
klusterointianalyysissa

Kuvio 10.2
Iltalehti Onlinen käyttäjien koulutustausta  
klusterointianalyysissa.

Mies  
68%

Nainen  
30%

Ei tietoa 2%

ammatti/tekninen koulu 19%

kaupallinen koulutus 9%

kansakoulu 3%

opisto19%

perus/keskikoulu 6%

ei halua vastata 1%

yliopisto/korkeakoulu 29%

ylioppilas 13%
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Otoksessa olleista 2045 käyttäjästä ja sivustoista, jotka oli jaettu 
119 kategoriaan, syntyy analyysin tuloksena 61 käyttäjäklusteria. 
Suurimmassa klusterissa on noin 10 prosenttia käyttäjistä ja kah-
deksassa pienimmässä klusterissa on kussakin vain yksi käyttäjä. 
Suurimmat klusterit määräytyvät käyttämättömyyden pohjalle. Toi-
sistaan nämä klusterit poikkeavat siinä suhteessa, että niihin kuu-
luvat ihmiset ovat eri tavoin käyttämättä Iltalehti Onlinea.

Ensin tarkastelen sellaisia klusterointiryhmiä, joissa on yli 100 
käyttäjää kussakin. Tällaisia ryhmiä on koko joukossa 6 kappaletta. 
Olen nimennyt ne ryhmää kuvaavan käyttäytymisen perusteella. Ryh-
mät on esitetty taulukossa 10.2. Mielenkiintoinen piirre on se, että 
useimmat suurimmista klustereista muodostuvat sen perusteella, 
mitä ihmiset eivät lue sen sijaan, että ne muodostuisivat yhteisten 
ja jaettujen lukukokemusten kautta. Suurimpaan ryhmään kuuluu 
10,22 % käyttäjistä. Demografisena luonnehdintana sille on naisval-
taisuus. Ainoa asia, josta ryhmään kuuluvat näyttävät olevan jonkin 
verran kiinnostuneita, ovat jutturyhmään ”kyselyt” kuuluvat toimin-
not. Heitä kiinnostavat korostuneen vähän ylipäätään mikään.

Ryhmä neljä (139) on hyvin miesvaltainen (25,2 prosentin yli-
edustus), jonka verkkokäyttäytymisen yhdistävä tekijä on se, että 
he ovat kiinnostuneita urheilusta, mutta vain siitä. Sen paremmin 
yhteiskunnalliset asiat, inhimilliset onnettomuudet kuin juorut-
kaan eivät herätä heidän mielenkiintoaan. Ryhmään kuuluu myös 
keskimääräistä enemmän opiskelijoita.

Jos sivukohtaisessa tarkastelussa kohosivat toimitukselliset luoki-
tukset klusteroinnin erottelevaksi voimaksi, käyttäjäklusteroinnissa 
karkeasti ottaen jakaviksi sisällöllisiksi ominaisuuksiksi kohoavat 
urheilu, kulttuuri ja julkkikset. Näiden kolmen alueen rajojen yli 
liikkuminen on selvästi harvinaisempaa kuin näiden ryhmien sisällä 
liikkuminen. Tarkastellaan sitten pieniä tai suuria klustereita.
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Taulukko 10.2  
Kuusi suurinta sisällön lukemistavan perusteella syntynyttä klusteria Iltalehti Onlinen lukijoista.

1. Interaktiiviset 
passiiviset naiset
10,22% (209)
 35,8+-11 vuotta
4min10s+-3min20s

Sukupuoli: Naiset yliedustettuna 
(15,9%). Koulutus: ylioppilaita vähän. 
Ammatti: opiskelijoita vähän.

Lukematta jättäminen yhdistää: keskustelu, 
omituisuudet ja erikoisuudet, rikollisuus, 
jalkapallo, politiikka, yleinen, rangaistukset, 
kaupunkisuunnittelu, tennis, mäkihyppy. 
Ainoa lievä kiinnostuksen kohde: kyselyt

2. Lukematta jättävät 
miehet
(198)
Ei ikäryhmänä poikkeava
34,6+-12,2 vuotta
Nopea selailu 2min33s+-
2min28s

Sukupuoli: lievästi miespainotteinen 
(+8%).
Koulutus: korostuu alempi 
koulutustaso.
Ammatti: asiantuntijoita sekä 
toimihenkilöitä on keskimääräistä 
vähemmän.

Lukematta jättäminen (ehdoton) yhdistää: 
keskustelu, omituisuudet ja erikoisuudet, 
rikollisuus, jalkapallo, motiivit ja jälkivaiheet, 
julkkikset yleensä, rangaistukset, politiikka, 
televisio, pop-musiikki

3.Naispuoliset 
toimihenkilöt
(154)
Ei ikäryhmänä poikkeava
37,3+-11,1 vuotta
5min23s+-4min46s

Sukupuoli: voimakkaasti 
naispainottunut (+40%). Koulutus: 
korkeasti koulutettuja vähemmän.
Ammatti: voimakkaasti 
toimihenkilöpainotteinen (+12,9).

Kiinnostuneita kulttuuripainotteisesti  
viihteellisistä aiheista: muoti+missit**, 
televisio**, kuninkaalliset*, teatteri*.
 Eivät ole kiinnostuneita urheilusta eivätkä 
rikollisuudesta tai väkivallasta: keskustelu, 
omituisuudet ja erikoisuudet, jalkapallo, 
rangaistukset, rikollisuus, yleinen***, 
poliittinen kähmintä+moraalittomuus, talous, 
yksilöön kohdistuva väkivalta, koripallo.

4. Urheilulliset 
opiskelijat
(139)
Muutaman vuoden 
keskimääräistä nuorempia 
32,8+-10,3 vuotta
4min55s+-4min42s

Sukupuoli: vahvasti miespainotteinen 
(25,2%),
Koulutus: korostuneesti ammatillisen 
koulutuksen saaneita tai ylioppilaita.
Ammatti: opiskelijoiden osuus 
korostunut (+12,3%).

Selkeästi muodostunut ryhmä. Urheilu 
kiinnostaa laajalla rintamalla: jalkapallo, 
jääkiekko**, pelaaminen ja lottoaminen, 
tennis, koripallo, mäkihyppy*, formula, 
murtomaahiihto, yleisurheilu, yhdistetty. 
Väkivalta ja rikollisuus ei kiinnosta sen 
paremmin kuin politiikkakaan: Keskustelu, 
omituisuudet ja erikoisuudet, rikollisuus, 
motiivit ja jälkivaiheet, rangaistukset, televisio, 
yksilöön kohdistuva väkivalta, politiikka, pop-
musiikki, kuninkaalliset

5. Anti-
iltapäivälehtiläiset 
miehet
(126)
Selvästi keskimääräistä 
vanhempia 40,5+-12,1 
vuotta
5min49s+-4min28s

Sukupuoli: miespainotteinen ryhmä 
(+19%).
Koulutus: ammatillinen tai tekninen 
koulutus tai yliopistopohja 
korostuvat.
Ammatti: keskimääräistä vähemmän 
opiskelijoita tai toimihenkilöitä.

Lukematta jättäminen yhdistää. Eivät ole 
kiinnostuneita iltapäivälehtien tyypillisistä 
aihevalikoimista kuten urheilusta, musiikista tai 
julkisuuden hahmoista: Keskustelu, jalkapallo, 
televisio, pop-musiikki, kuninkaalliset, 
muoti+missit, julkkikset yleensä**, 
elokuvat, mäkihyppy, tennis. Ainoa yhdistävä 
kiinnostuksen aihe on eduskuntaa koskevat 
jutut*

6. Maailmantilan 
tsekkaavat yrittäjät ja 
johtajat
(111)
37,4+-12,5 vuotta
Selailijoita
4min40s+-3min51s

Sukupuoli: lievästi miehet 
korostuneet (5,7%), Koulutus: 
opistotason koulutus korostunut 
(+5,3%).
Ammatti: yrittäjiä ja johtajia hieman 
keskimääräistä enemmän.

Lukematta jättäminen yhdistää voimakkaasti: 
jalkapallo, rikollisuus, omituisuudet ja 
erikoisuudet, julkkikset yleensä, motiivit 
ja jälkivaiheet, rangaistukset, politiikka, 
liikenneonnettomuus, kuninkaalliset, televisio.
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Suurimpia klustereita määrittäväksi tekijäksi muodostuu se, että 
käyttäjät eivät käytä Iltalehti Onlinea. Näin on kahden suurimman 
klusterin kohdalla. Klusterit poikkeavat toisistaan sillä perusteella, 
että ne ovat eri tavoin käyttämättä Iltalehti Onlinea. Tämä ilmiö joh-
tuu siitä, että vähän Iltalehti Onlinea selailevien käyttäytymisestä ei 
synny paljon tietoa – ei myöskään erottelevaa tietoa, jonka perus-
teella heidät voitaisiin sijoittaa yksilöllisempiin klustereihin. Tästä 
syystä syntyviin kategorioihin on syytä suhtautua varauksella.

Sisältöjen lukemistavan perusteella syntyneitä klustereita on 
syytä em. seikan vuoksi tarkastella myös muilla kriteereillä kuin 
klustereissa olevien käyttäjien suurella määrällä. Huomattavasti 
pienemmät ja vähemmän käyttäjiä sisältävät klusterit saattavat si-
sältää mielenkiintoisia käyttäjäryhmiä. Ryhmien pienuuteen voi olla 
syynä esimerkiksi se, että Iltalehti Online ei tarjoa tarpeeksi tiettyjä 
ryhmiä kiinnostavia sisältöjä eikä kyse ole siitä, että ryhmä olisi 
kaikissa olosuhteissa yhtä pieni. Tällaisten ilmiöiden hahmottami-
seksi olen ottanut mukaan tarkasteluun satunnaisesti syntyneitä 
erikokoisia klustereita, jotka mielestäni ovat mielenkiintoisia
1) sen kuvaamiseksi, millaista informaatiota klusterointi tarjoaa
2) tarjoavat informaatiota verkkomedian olemuksen 

hahmottamiseksi
Jos tarkastellaan pienimpiä, yhden käyttäjän muodostamia klus-

tereita, niitä on peräti kahdeksan ja kaikki koostuivat miehistä. Hei-
dän lukukäyttäytymisensä näyttää olevan hyvin satunnaista. 

Mitkä olisivat sellaisia tekijöitä, joihin kannattaisi kiinnittää huo-
miota, kun tarkastellaan klustereita muilla kriteereillä kuin käyttä-
jien suurella määrällä kussakin klusterissa? Voidaan ajatella että 
yksi tällainen kriteeri olisi sivuilla käytetty aika, sillä siitä voidaan 
olettaa, että sivuilla olleet sisällöt ovat kiinnostaneet lukijoita. Tätä 
voidaan lähestyä tarkastelemalla joko käyntikertojen määrää tai si-
vuilla keskimäärin vietettyä aikaa tutkimusajanjakson aikana. Poimin 
ensin aineistosta sellaiset klusterit, joissa kävjät vierailivat sivuilla 
selvästi keskimääräistä useammin. Kun keskimääräinen vierailujen 
määrä tutkimusjaksolla oli 9,93 +-4,87 kertaa, otin tarkasteluun sel-
laiset ryhmät, jotka vierailivat sivuilla keskimäärin yli 13 kertaa tut-
kimusjakson aikana. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että pie-
nimmissä klustereissa (harvempia käyttäjiä) oli enemmän sellaisia, 
joissa sivuilla käytiin yli 13 kertaa tutkimusjakson aikana.
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Eniten käyntejä, 18, oli yhden 30-vuotiaan miehen muodostamassa 
klusterissa (klusteri 55). Hänen käyttäytymistään luonnehti myös 
keskimääräistä pidempi viipyminen kullakin lukukerralla 34 min 
53 s (keskimääräinen viipymisaika 7 min 25 s +- 7 min 4 s). Kuiten-
kaan tällainen yhden henkilön muodostama klusteri ei ole kovin 
kiinnostava, koska kyse on tietynlaisesta ainutlaatuisesta ja poik-
keavasta käyttäytymisestä. Sen sijaan lähdin tarkastelemaan klus-
tereita, joilla käytiin yli 13 kertaa tutkimusjakson aikana ja joissa 
oli yli 20 käyttäjää. Tällaisessa tarkastelussa suurin klusteri, jossa 
sivuilla oli käyty keskimäärin yli 13 kertaa tutkimusjakson aikana, 
oli klusteri numero 20, johon kuului 33 käyttäjää. Klusterin kävijät 
vierailivat sivustolla keskimärin 13,67+-4 kertaa, ja vierailut kesti-
vät nekin keskimääräistä pidempään, 8 min 40s+-4min 53 s. Tätä 
ryhmää voisi kuvailla varsin innokkaaksi ja tyypilliseksi iltapäivä-
lehden lukijakunnaksi. Klusterin jäseniä yhdisti muita suurempi 
kiinnostus rikos- ja onnettomuusuutisiin sekä taloudesta sekä po-
liittisesta kähminnästä ja moraalittomuuksista kertoviin uutisiin. 
Urheilu-uutisista he eivät olleet kiinnostuneita. Jos tarkastellaan 
ryhmän taustademografioita, huomataan, että sitä luonnehtii lievä 
miesvaltaisuus (+7,5%) sekä keskimääräistä korkeampi koulutus-
taso (ylemmät toimihenkilöt +15 prosenttia yliedustettuina ja kou-
lutuksellisesti ammatti- tai teknisen koulutuksen saaneet 8.7 % ali-
edustettuina).

Varsin kiinnostava on klusteri 24, jossa on 20 käyttäjää. Siihen 
kuuluvat käyttäjät ovat sekä käyneet varsin usein (14,20+-4,57 ker-
taa) että ovat viipyneet sivuilla selvästi keskimääräistä pidempään 
(11min 24 s +- 6min10s). Ryhmä koostuu 90-prosenttisesti miehistä 
mikä tarkoittaa sitä, että siinä on 21,7 prosentin yliedustus miehissä. 
Koulutustausta on selkeästi akateeminen (korkeakoulutuksella 
15,2%yliedustus, asiantuntijoilla 15,8% yliedustus). Mikä klusterin 
jäseniä sitten yhdistää? Sen jäsenet ovat kiinnostuneita muodista 
ja misseistä, jalkapallosta, kuninkaallisista, politiikasta, rikollisuu-
desta ja poliittisesta kähminnästä sekä pop-musiikista. Keskuste-
luista ryhmän jäsenet eivät ole lainkaan kiinnostuneita.

Kun tarkastelin erikseen sellaisia klustereita, joissa sivuilla vii-
vyttiin varsin pitkään, havaitsin, että pitkään viipyminen oli jossain 
määrin yhteydessä klusterin kokoon. Pienemmissä klustereissa on 
enemmän sellaisia, joissa Iltalehti Onlinen sivustoja on luettu varsin 
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paljon. Pisimpään sivuilla viivyttiin klusterissa 47, joka koostui nel-
jästä pitkälle koulutetusta ja korkeassa ammattiasemassa olevasta 
miehestä. Heitä yhdistää keskimääräistä suurempi kiinnostus julki-
suuden ihmisiin – olivat sitten musiikissa tai urheilussa, missimaa-
ilmassa tai muuten vaan julkkiksia – politiikkaan, popmusiikkiin 
ja elokuviin. Ryhmän jäsenet eivät ole kiinnostuneita sosiaalisista 
kysymyksistä – sen paremmin työelämän suhteista, perhesuunnit-
telusta kuin terveydenhoidostakaan. Klusteri 37 oli myös sellainen, 
jossa sen yhdeksän käyttäjät viettivät paljon aikaa Iltalehti Onlinen 
sivustoilla, keskimääräinen lukuaika oli peräti 27min2s+-26min8s. 
Sukupuolijakauma ei ole normaaliin nähden mitenkään poikkeava. 
Klusteriin kuuluvia yhdistää selkeä kiinnostus omituisuuksiin ja 
erikoisuuksiin, pop-musiikkiin, rikollisuuteen, poliittisiin aiheisiin, 
rikosten motiiveihin ja niiden jälkivaiheiden selvitykseen, keskus-
teluun, julkkiksiin yleensä, elokuviin, rangaistuksiin sekä muotiin 
ja misseihin. Minkäänlainen tietyntyyppinen lukematta jättäminen 
ei yhdistä tähän klusteriin kuuluvia toisiinsa. Kohtuullisen suuri 
ryhmä, jossa käytettiin hyvin paljon aikaa juttujen lukemiseen, on 
klusteri 29, johon kuuluu 16 käyttäjää, joista 93,8 prosenttia on 
miehiä ja 6,2 prosenttia naisia eli miesten yliedustus on 25,5 pro-
senttia. Ryhmä on myös painottunut ylempiin toimihenkilöihin. 
Lukemiskäyttäytymisessä yhdistäviä kiinnostuksen alueita ovat 
omituisuudet ja erikoisuudet, rikollisuus, rangaistukset, politiikka, 
urheilusta jalkapallo, yleistalous, poliittinen kähmintä ja moraa-
littomuudet, oikeuslaitos ja lainkäyttö sekä kännyköitä koskevat 
uutiset. Klusterin jäsenet eivät ole kiinnostuneita sen paremmin 
keskusteluista kuin pelaamisesta ja lottoamisestakaan.

Koska klusteroinnin yksi käyttötarkoitus oli jo verkkomedian al-
kuvaiheissa kehittää entistä parempia sisältöjä käyttäjille, on syytä 
tarkastella tuloksia systemaattisesti myös sisältöjen kehittämisen 
näkökulmasta – millaiset sisällöt houkuttavat? Onko aihealueita, 
jotka kiinnostaisivat lukijoita, mutta joita ei ole tarjolla? Miten klus-
terit suhtautuvat juttuihin jotka ovat etusivulla? Onko klustereissa 
näkyvissä systemaattista suhtautumista suhteessa ulkomaan- ja 
kotimaanuutisiin? Kysymys ei kiinnosta nykypäivänä pelkästään 
Iltalehden kaltaisia iltapäivälehtiä, vaan yleisöjen systemaattinen 
maksimointi on levinnyt laajalle suomalaiseen mediakenttään yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen kustannuksella. Iltapäivälehdet yrit-
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tävät korostetusti saada yleisöjen huomion sellaisilla aihealueilla, 
joiden ne uskovat houkuttavan lukijoita. Klusteroinnin tulosten va-
lossa voidaan pohtia sitä, onko Iltalehti Onlinen tekijöiden käsitys 
lukijakunnan toiveista näiden todellisia tarpeita vastaava.

Ulko- ja kotimaanuutisten kohdalla yleisenä linjana on selkeästi 
se, että kotimaan uutisten lukeminen dominoi ryhmiä. Tämä on 
luonnollista, kun tarkastellaan Iltalehti Onlinen sisältöjä tutkitta-
vana ajankohtana. Tutkimuksen kohteena olleista 643 sivusta 14,6 
% on määritelty ulkomaisia asioita koskeviksi jutuiksi, 53,2 prosent-
tia kotimaisia asioita koskeviksi jutuiksi. 32,2 prosenttia oli ilman 
”kansallisuusmääritystä”. 

Eniten ulkomaisia asioita koskevia juttuja luettiin klusterissa 
15, jossa on 46 käyttäjää. Ulkomaan juttujen osuus oli 27,5%, ko-
timaan uutisten 63% ja ilman kansallisuusleimaa oli 9,4 %.Klusteri 
on lievästi miespainotteinen (10 % yliedustus) suhteessa kaikkien 
mukana olevien käyttäjien sukupuolijakaumaan. Koska sisällölli-
sesti yhdistäväksi tekijäksi löytyi lukemisen puolella omituisuu-
det ja erikoisuudet, mikä käytännössä tarkoittaa ”Hullu maailma” 
-osastoa, kannattaa ryhmän ulkomaanuutisia koskevaan kiinnos-
tukseen suhtautua hyvin varauksellisesti. Kyse ei ole selvästi niin-
kään siitä, että he olisivat kiinnostuneita ulkomaiden tapahtumista 
kuin hassunkurisista ja yllätyksellisistä uutisista. Enemmän yhdis-
täviä siteitä löytyy lukemattomuuden puolelta. Klusteriin kuuluvia 
ei kiinnosta keskustelu, muoti+missit tai julkkikset yleensä. Ulko-
maanuutisten merkitys ei tässä suhteessa näytä olevan kovin suuri 
Iltalehti Onlinen lukijoille.

Seuraavaksi tarkastelin asiaa täysin päinvastaisesta näkökul-
masta eli lähdin etsimään ryhmiä, joissa lukeminen olisi keskittynyt 
yksinomaan kotimaisiin juttuihin. Koska täysin kotimaiseen uuti-
sointiin keskittyviä käyttäjäryhmiä ei löytynyt, seuraavaksi poimin 
sellaiset ryhmät, joissa kotimaisten uutisten osuus oli alle 10 pro-
senttia. Vähiten kotimaanuutiset kiinnostivat klusterissa 46 (6,7%), 
Jätin tämän klusterin tarkastelun ulkopuolelle kahdesta syystä: se 
muodostui yhdestä käyttäjästä ja toisaalta kotimaisuusasteeltaan 
luokittelemattomien juttujen osuus oli hyvin korkea (46,7%). 

Viiden henkilön muodostamassa klusterissa 43, oli ulkomaan 
uutisten osuus 9,9%. Siihen kuuluvat kävivät lukemassa Iltalehti 
Onlinea varsin aktiivisesti (15,20+-5,34 kertaa). Toisaalta ryhmää 
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yhdisti keskustelu-osaston lukeminen (mitä ei pidä tulkita siten, 
että he lukisivat paljon keskusteluosastoa, vaan niin, että he ovat 
keskimäärin kiinnostuneempia keskustelusta kuin otoksessa mu-
kana olleet käyttäjät yleensä). Keskustelu-osaston suosio kuitenkin 
osaltaan selittänee ulkomaanuutisten pientä osuutta, koska kes-
kustelut ovat luokittelemattomia juttuja. Muuten ryhmää luonnehti 
peruskoulun käyneiden yliedustavuus (+33,7%) ja asiantuntijoiden 
suhteellisen suuri osuus (25,8 prosentin yliedustavuus). 

Vähiten ulkomaisesta uutisoinnista kiinnostunut ryhmä on klus-
teri 26, johon kuuluu 19 käyttäjää. Ulkomaisten juttujen osuus on 
10,5 prosenttia. Tämä klusteri koostui miehistä, yhtään naista ei 
ollut mukana. Koulutuksessa keskimääräistä enemmän oli ammat-
tikoulun tai teknisen koulutuksen saaneita (11,5% yliedustus) ja 
johtajien osuus oli suhteellisen suuri (14,9 prosentin yliedustus). 
Lukemiskäyttäytymistä luonnehtii hyvin nopea vilkaisu (5min33s+-
3min49s). Tässäkin ryhmässä yhdistävänä tekijänä on kiinnostus 
keskusteluun. Klusterin jäsenillä on myös monia yhteisesti luke-
matta jääneitä aihealueita: muoti+missit, pop-musiikki, julkkikset 
yleensä, urheilujulkkikset, kuninkaalliset, televisio, yleistalous, 
elokuvat teatteri ja rikollisuus. Eli ihmisiin liittyvät ”juoruaiheet” 
eivät kiinnostaneet tätä klusteria.

Tulosten tulkinnan kannalta on tärkeää huomata, että vähäinen 
ulkomaisten juttujen lukemisen määrä ei välttämättä tarkoita sitä, 
että käyttäjät ovat lukeneet huomattavan paljon kotimaan uutisia. 
Iltalehti Onlinen luokituksessa ryhmä, jota ei ole luokiteltu kum-
paankaan ryhmään, on merkittävän suuri. Toisinpäin tarkastelta-
essa löytyy samanlainen ilmiö: sellaiset ryhmät, joissa kotimais-
ten juttujen prosentuaalinen lukuosuus on korkea, ei välttämättä 
ulkomaisten juttujen lukuosuus ole keskimääräistä alhaisempi, 
vaan kummassakin ryhmässä luokittelemattomien juttujen määrä 
on suhteellisen pieni.

Seuraavaksi tarkastelin juttujen etusivulla esiintymisen merki-
tystä eli sitä, miten paljon journalistien valinnat ohjaavat tälläkin 
tasolla ihmisten lukemiskäyttäytymistä. Jos tarkasteluajankohtana 
Iltalehti Onlinen jutut jakautuivat etusivulla esiintymisen mukaan 
siten, että 16,6% jutuista oli mainittu etusivulla ja 83,5 prosenttia ju-
tuista oli esillä vain osasto-otsakkeiden alla. Kun tarkastellaan käyt-
täjäklustereita suurimmasta pienimpään, havaitaan selkeä suunta 
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etusivulla esiintymisestä. Suurimmat klusterit muodostuivat selke-
ästi etusivun ohjaamina. Esimerkiksi suurin klusteri, jossa on 209 
käyttäjää, Heidän lukemistaan jutuista 96,5 prosenttia esiintyi Ilta-
lehti Onlinen etusivulla. Ja kun toisaalta tiedetään, että klusterissa 
olevia käyttäjiä yhdistää etupäässä lukematta jättäminen, voidaan 
heidän olettaa lukevan Iltalehti Onlinea vilkaisemalla etusivulta, 
mitä on tarjolla kunakin päivänä sen syvemmin kiinnostumatta ai-
hesisältöön. Voidaan kysyä, onko kyse tavasta katsoa riippumatta 
sisällöstä vai onko kyse siitä, että Iltalehti Online ei kykene tiettynä 
päivänä tarjoamaan käyttäjää kiinnostavia juttuja? 

Kun otetaan huomioon aiemmin tehty havainto siitä, miten jour-
nalistinen osastojako ohjaa vahvasti sivuklustereiden muodostu-
mista ja nyt tämä havainto, että etusivu ohjaa vahvasti ihmisten 
lukukäyttäytymistä voidaan päätellä, että sillä, millaisia journalis-
tisia valintoja tehdään juttujen sijoittelussa ja luokittelussa ohjaa 
valtavasti lukemiskäyttäytymistä. Tämä havainto asettaa varsin 
suuret vaatimukset sille, millaiseksi tehdään kunkin verkkojulkai-
sun luokittelu ja ulkoasu. Ne ohjaavat selvästi huomattavan paljon 
ihmisten lukemiskäyttäytymistä.

Jos tarkastellaan käyttäjiin liittyvää metainformaatiota (suku-
puoli, ikä, koulutus, ammatti) ainoastaan sukupuolella näyttäisi 
jollain tavoin merkitystä klustereita erottelevana tekijänä. Tässä 
vaiheessa on muistettava, että taustatekijöitä käytettiin ainoastaan 
syntyneiden klustereiden kuvailuun. Ne eivät vaikuttaneet siihen, 
miten klusterit olivat muodostuneet. 

Edellä esitellyistä kuudesta suurimmasta klusterista neljää voi 
lähteä luontevasti luonnehtimaan sukupuolen kautta: interaktiivi-
set passiiviset naiset (1), lukematta jättävät miehet (2), naispuo-
liset toimihenkilöt (3), anti-iltapäivälehtiläiset miehet (5). Mentä-
essä pienempiin klustereihin sukupuoli säilyttää edelleen vahvan 
kuvailevan osuuden. 

Tutkimus antaa viitteitä siitä, että ihmisten sukupuoli selittää ih-
misten lukemiskäyttäytymistä Iltalehti Onlinessa enemmän kuin 
ikä, ammatti tai koulutus.

Myös muissa klustereissa sukupuoli näyttää kohoavan vahvasti 
erottelevaksi tekijäksi. Osittain tämä johtuu Iltalehti Onlinen si-
sällöistä, jotka jakautuvat monin osin voimakkaasti miehille suun-
tautuviin (urheilu) tai naisille suuntautuviin (kauneus ). Jatkotut-
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kimuksia vaadittaisiin sen selvittämiseksi, miten vahva erotteleva 
tekijä sukupuoli on yleisesti – riippumatta sisältöjen luonteesta. 
Tai maltillisemmalla kysymyksenasettelulla voidaan etsiä vastausta 
siihen, missä yhteyksissä ja millaisissa sisällöissä sukupuoli toimii 
erottelevana tekijänä.

	10.2	 Arvioita	klusteroinnista

Sivuklusteroinnin perusteella voidaan olettaa, että toimitukselliset 
ja sivuston rakenteelliset valinnat ohjaavat voimakkaasti lukijoi-
den käyttäytymistä. Iltalehti Onlinen kohdalla erityisesti etusivu 
ja sille nostetut jutut ohjasivat käyttäytymistä. 

Em. syystä analyysin painopiste tutkimuksessa oli käyttäjäkluste-
reissa. Myös tässä analyysissa tarkastelin Iltalehti Onlinen ja erityi-
sesti etusivun näkymistä syntyneissä käyttäjäklustereissa. Kaiken 
kaikkiaan voidaan todeta, että journalistinen osastojako ja etusi-
vulle nostetut jutut ohjaavat vahvasti ihmisten lukemiskäyttäyty-
mistä. Tämä havainto asettaa varsin suuret vaatimukset sille, mil-
laiseksi tehdään kunkin verkkojulkaisun luokittelu ja ulkoasu.

Klusterointi antoi myös viitteitä siitä, että ihmisten sukupuoli se-
littää heidän lukemiskäyttäytymistään Iltalehti Onlinessa enemmän 
kuin ikä, ammatti tai koulutus. 

Arvioin seuraavassa käytettyä klusterointia myös menetelmänä, 
koska sitä ei ole aiemmin käytetty verkkomediasisältöjen tutkimi-
seen. Sisällön perusteella tehty klusterointi paljastaa menetelmästä 
sekä hyviä puolia että heikkouksia. Valittujen muuttujien vuoksi 
klusteroinnit painottuvat sivumäärän mukaan. Tästä syystä tämän-
tyyppistä menetelmää käytettäessä on tärkeää, että otoksen koko 
on riittävän suuri. Suhteellisen pienillä otoksilla ongelmaksi syn-
tyy se, että pieniä sivukategorioita on runsaasti. 

Klusteroinnin toteutus valitulla menetelmällä johtaa myös siihen, 
että suurimmat klusterit muodostuvat tyypillisesti sellaisesta luku-
käyttäytymisestä, jota luonnehtii lukematta jättäminen ja keski-
määräistä harvemmat vieraillut sivuilla. Käyttäjistä on olemassa 
vähemmän informaatiota, jolloin he sijoittuvat suurempiin kluste-
reihin. Jos käyttäjä lukee paljon ja kauan, hän jättää jälkeensä pal-
jon informaatiota, jonka perusteella ryhmien erottuvuus paranee. 
Siksi käyttäytymisestä syntyvä klusteri on helposti pienempi. Sa-
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mantyyppistä lukukäyttäytymistä on vaikeampi löytää, koska in-
formaatiota on enemmän.

Em. seikkojen vuoksi klusteroinnissa, jossa lähtökohtana on al-
goritmi, joka klusteroi käyttäjiä pelkästään lukemiskäyttäytymisen 
perusteella ja samanaikaisesti klusteroi sivuja pelkästään sen pe-
rustella, ketkä ovat käyneet niitä katsomassa, ei ole syytä keskit-
tyä tarkastelemaan pelkästään suurimpia klustereita eli sellaisia, 
joissa on eniten käyttäjiä. Jos tarkastellaan esimerkiksi käyttä-
jäklustereita, harvan käyttäjän klusterit voivat silti kertoa mielen-
kiintoisesta tavasta käyttää verkkomediaa. Tavasta, jota analysoi-
malla voitaisiin mediaan luoda lisää tähän tarpeeseen kohdistuvia 
sisältöjä. Ehkä silloin klusterissa olisi enemmän käyttäjiä. Toisin 
sanoen joissain klustereissa ei ole paljoa käyttäjiä sen vuoksi, että 
Iltalehti Online ei tarjoa riittävästi sisältöjä, joita ko. klusteriin kuu-
luvat voisivat lukea.

Tässä tutkimuksessa käytettyä klusterointitapaa – kuten muita-
kin sisällön perusteella toteutettuja klusterointeja – voidaan käyt-
tää entistä paremman metatiedon luomiseen sisältöjen tueksi. 
Kun klusteroinnissa lähdin liikkeelle Iltalehti Onlinen sisältöjen 
entistä yksityiskohtaisemmasta luokittelusta, jonka jälkeen itse 
klusterointi toteutettiin, syntyi n määrä luokkia. Näitä luokkia 
tarkastelemalla voidaan havaita selkeästi tiettyjen juttutyyppien 
liittyvän toisiinsa ihmisten lukukäyttäytymisessä ja toisten luok-
kien elävän varsin itsenäistä elämää. Tästä voidaan tiettyjen reu-
naehtojen puitteissa tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä juttuluokat 
voidaan yhdistää ja mahdollisesti millaisia juttuluokkia kannat-
taisi luoda lisää. Huomioon otettavina reunaehtoina toimivat mm. 
verkkomedian journalistinen sisältöluokitus, joka ohjaa vahvasti 
ihmisten lukemiskäyttäytymistä, kuten sivuklustereiden analy-
soinnissa huomattiin. 

Tässä toteutettu sisältöjen perusteella toteutettu klusterointi on 
osoittautunut toimivaksi ihmisten lukemiskäyttäytymisen kuvailun 
välineeksi. Sen sijaan sen käyttäminen klusteroinnin muihin tar-
koituksiin, mm. reaaliaikaiseen ennustamiseen on rajallinen. Sen 
toteuttamiseksi olisi ollut tarpeen rakentaa metamalleja jokaisen 
päivän alussa sen määrittämiseksi, mihin luokkiin kunkin päivän 
IltalehtiOnlinen jutut kuuluvat. Jos taas käyttäjä kirjautuu sisään 
ensimmäistä kertaa, myös hänen luokitteluaan varten olisi oltava 
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olemassa metamalli. Klusterointeja olisi päivitettävä jatkuvasti ja 
niiden määrä kasvaisi koko ajan. Jotta järjestelmä säilyisi toimi-
vana, olisi päätettävä, miten vanhaa tietoa voitaisiin käyttää klus-
teroinnin apuna.

Mielenkiintoinen jatkotutkimusten aihe olisi myös sen syvempi 
tarkastelu, miten hyvin sisältöön pohjautuvalla klusteroinnilla ai-
kaansaadut luokat ovat samansuuntaisia kuin muilla menetelmillä 
syntyneet luokitukset. Esimerkiksi laajaan asennemittaukseen pe-
rustuva RISC-tutkimus olisi hyvä lähde tarkastelulle. Tässä tutki-
muksessa vertailen klusteroinnissa syntyneitä tuloksia toteutettu-
jen, suorina mittauksina lokikannoista syntyneisiin, tuloksiin sekä 
laadullisena analyysina toteutetun tutkimuksen tuloksiin.
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		11	Yhteenveto	
osatutkimuksista	–	
Iltalehti	Onlinen	käytön	
tutkiminen	prosessina
Tässä luvussa kokoan yhteen kolmen edellä läpikäydyn erillisen tutu-
kimuksen tulokset ja kuvaan tutkimusprosessin etenemistä. Journa-
listisen verkkomedian tutkimuksessa korostuu vahvasti ilmiökentän 
nopea muutosvauhti niin käytettyjen tutkimusmenetelmien kuin itse 
ilmiön ominaislaadunkin suhteen 1990-luvulla ja 2000-luvun ensim-
mäisinä vuosina. Erilaiset tutkimusmenetelmät ja teoreettiset taustat 
ovat kohonneet ajankohtaisiksi ajallisesti eri vaiheissa. Tästä syystä 
eri tasojen tarkastelu ja metodologiset valinnat eivät ole syntyneet 
tutkimuksen alkuvaiheessa, vaan niiden tarpeellisuus on ilmennyt 
prosessin eri vaiheissa. Iltalehti Onlinen kaltaisen, tutkimusaikana 
uuden median ja nopeasti muuttuvan ilmiön, tarkastelu, hyötyy pro-
sessinomaisesta lähestymisestä, eikä siihen liittyviä tutkimuksellisia 
asetelmia voida etukäteen määritellä menettämättä jotain olennaista 
ilmiön luonteesta. Lähden seuraavassa testaamaan tätä ajatusta ku-
vaamalla verkkomedian käytön tutkimista prosessina.

Vaikka verkkomedialla on paljon piirteitä ja ominaisuuksia, jotka 
on otettava huomioon, kun rakennetaan relevanttia tutkimusasetel-
maa verkkomedian käytön tarkasteluun, suurennuslasin alle voidaan 
ottaa vain rajallinen määrä eri tason vaikuttavia tekijöitä. Olennaista 
ensimmäisessä vaiheessa on kyetä perustelemaan tehdyt valinnat 
tutkimusasetelman kannalta relevanteiksi. Tutkijan on määriteltävä 
kullakin tasolla yleinen viitekehys ja tutkimuksen kohteet. 

CEDAn ja CEMDAn (ks. luku 6.3) antamien suuntaviivojen pohjalta 
hahmottelemani Iltalehti Onlinen tutkimusprosessi lähtee liikkeelle 
tutkittavan alueen tunnistamisesta ja tutkimusalueen määrittelystä. 
Sen jälkeen määritellään tutkimuksen tasot, joita ovat konteksti, ti-
lanne ja interaktio. Näiden toimenpiteiden jälkeen on määriteltävä 
aloitustaso, jolta tutkimusta lähdetään viemään eteenpäin. Seuraa-
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vassa vaiheessa kerätään tietoa ja valitaan tarvittavat otokset. Tä-
män jälkeen toteutetaan laajennettua CEDAa, mikä tarkoittaa sitä, 
että CEDAn kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen vuoropu-
helun lisäksi vuoropuhelua käydään myös muilla määritellyillä ta-
soilla (konteksti, tilanne ja interaktio) liikkuvien tutkimusten – niin 
ikään kvantitatiivisten tai kvalitatiivisten – kanssa. Tässä vaiheessa 
pyritään löytämään vastauksia yhdellä tasolla esille nousseisiin kysy-
myksiin toisten tasojen tutkimusten avulla. Samalla voidaan määri-
tellä lähtökohtia uudelleen, avata uudenlaisia kysymyksenasetteluja 
ja tehdä lisää tutkimuksia. Laajennetun CEDAn jälkeen yhdistetään 
eri tasoilla syntyneet kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten analyysien 
tulokset. Prosessin viimeinen vaihe on tulkinta ja tulosten esittely. 
Kuviona prosessin eteneminen voidaan esittää seuraavasti:

Kuvio 11.1 
Journalistisen verkkomedian käytön  
tutkimusprosessin vaiheet
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Tutkimusalueena on internet-tietoverkko, jossa internetiä tarkas-
tellaan osana joukkoviestintäkoneistoa. Tämä synnyttää tarpeen 
ymmärtää sekä internetin että medioiden toimintaa ja niiden suh-
detta ihmisten arkeen. Tutkimusalueen määrittelyssä lähtökohtana 
on se, että tutkimuksen kohteena on journalistinen verkkomedia 
ja sen käyttö. Tarkastelunäkökulma merkitsee sitä, että ilmiön 
ymmärtäminen vaatii vahvaa ymmärrystä ihmisten suhteesta eri-
laisiin viestintävälineisiin ja laajemminkin yhteiskunnan vahvaa 
kytkentää medioihin. Tästä syystä tutkimusaluetta määriteltäessä 
on tarpeen tutkia tutkimuksen pohjalla olevia lähtökohtia a) mui-
den medioiden historiallisia kehityskaaria ja verrata journalistista 
verkkomediaa siihen b) ymmärtää mediamaailman nopeaa muu-
tostahtia c) hahmottaa medioitumiskehitystä d) ymmärtää ihmis-
ten kompleksista viestintäkäyttäytymistä. 

Kolme tutkimustasoa – konteksti, tilanne ja interaktio – on 
määriteltävä hieman toisin kuin yleisen tason internet-tutkimuk-
sessa, kun tutkimuksen kohteena on institutionaalisen journalisti-
sen verkkomedian käyttö. Tällöin konteksti muodostuu yleisöjen 
medioihin liittämistä mielikuvista ja muiden medioiden suhdetta 
verkkomediaan tarkastelevista kysymyksenasetteluista. Tilanne 
on sosiaalinen ja fyysinen ympäristö, jossa verkkomediaa käyte-
tään. Interaktio puolestaan on verkkomedian käytön mikrotason 
tarkastelua. Ajattelu on esitetty taulukossa 11.2. Esitetty ajatusra-
kennelma voidaan palauttaa toisessa luvussa esitettyyn kolmiomal-
liin ihmisten mediakäytön kompleksisesta luonteesta ja valintojen 
liikkumisesta akselilla tilanne – väline – sisältö. Edellä esitetyn 
kolmitasoisen tutkimuslähestymisen puitteissa saadaan tarkaste-
lun alle kaikki kolmiossa esille tuodut elementit. Tasojen tilanne 
on yhteneväinen kolmion tilanteen kanssa, interaktio keskittyy si-
sällön roolin pohtimiseen ja väline – verkkomedia – on kohde, jota 
tutkitaan. Konteksti on puolestaan laaja taustavaikuttaja kaikkien 
kolmion osaelementtien taustalla.
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Taulukko 11.1
Tutkimuksen kohteet ja käytetyt menetelmät eri tasoilla, case Iltalehti Online 

Iltalehti Onlinea koskevassa tutkimuksessa päädyin tutkimustaso-
jen erotteluun vasta tutkimusprosessin myötä. Käytettävissä ollut 
aineisto on suunnannut paljon sitä, mitä menetelmiä olen valinnut 
tiedonkeruun avuksi. Päädyin näihin valintoihin, koska 
1) tutkittava alue on uusi ja vähän tutkittu
2) käytössä oli viestintätutkimuksen kannalta täysin uudenlaisia 

menetelmiä, joiden mahdollisuuksia ei oltu kartoitettu
Avoimella lähestymisellä uskoin päästävän lähemmäksi verkko-

medialle sopivien tutkimusmenetelmien hahmottamista. Lähesty-
minen ei ole kuitenkaan mielivaltaista, vaan tehdyillä valinnoilla on 
vahvat perusteensa. Lähdin liikkeelle lokitietokantojen tarjoamasta 
tutkimusmateriaalista. Niihin oli kerätty vuosin mittaan runsaasti 
tietoa siitä mitä, milloin ja miten paljon ihmiset ovat käyttäneet 
verkkomediaa. Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskysymys on 
se, missä määrin tutkittavan ilmiön peruspiirteet ovat systemaat-
tisesti mitattavissa, tai missä määrin tutkittavasta ilmiöstä voidaan 
eristää mitattavia osia (Alkula et al. 1999). Lokitietokanta-analyysi 
täytti hyvin nämä vaatimukset, koska informaation suuri määrä li-
sää mittausten luotettavuutta.

Analysoituani lokitietokantoja havaitsin kuitenkin, että verkko-

VIITEKEHYS TUTKIMUSKOHDE KVANTITATIIVINEN 
ANALYYSI

KVALITATIIVINEN 
ANALYYSI

KONTEKSTI
Metaforat internetistä 
mediana
Medioiden historia
Teknologian kehitys

Verkkomedian asema 
ja rooli mediana

Survey-kysymyslomake Haastattelut
Dokumentit
Katsaus

TILANNE
Sosiaalinen ja fyysinen 
ympäristö

Normit
Roolit
Ympäristön asettamat 
rajoitukset
Rutiinit

Haastattelut
Dokumentit
Katsaus

INTERAKTIO Toimijat ja sisältö Käyttäjien tavoitteet, 
tarpeet ja motiivit
Käyttö
(Uses and 
gratifications)

Lokianalyysi Haastattelut



279

median käyttäjien ja sisältöjen välisen suhteen ymmärtäminen vaatii 
tuekseen myös toisenlaisia ja toisilla tasoilla liikkuvia lähestymisiä. 
Lokitiedot tarjoavat paljon määrällistä tietoa siitä, mitä ihmiset te-
kevät verkkomedian kanssa. Ne eivät kuitenkaan tarjoa tietoa syistä 
käyttöön tai siitä, miten ihmiset kokevat verkkomedian käytön. 

Aloitustason määrittelyyn vaikuttaa se, millaisiin kysymyksiin 
tutkimuksella etsitään vastauksia. Kyse voi olla tietyllä lailla pri-
määristä tutkimustasosta, johon muiden tasojen myöhempiä tar-
kasteluja kiinnitetään etsimällä kausaaliyhteyksiä niiden kesken. 
Tai toisaalta voi olla kyse tasosta, josta lähdetään liikkeelle ja sen 
perusteella löydetään olennaisempia kysymyksiä ja kysymyksen-
asetteluja toisilla tasoilla. Kumpikaan näistä tavoista ei ole ensisi-
jainen toiseensa nähden. Iltalehti Onlinen tarkastelussa en lähtenyt 
liikkeelle niinkään tutkimustason määrittelystä kuin metodisesta 
valinnasta, lähdin liikkeelle lokitiedoista. Ne tarjosivat täysin uu-
denlaista tietoa verkkomedian käyttäjien ja sisältöjen välisestä 
suhteesta (ks. luku 6.3.1). Ensimmäisessä vaiheessa kiinnostuksen 
kohteena oli interaktion taso. Halusin tietoa siitä, minkälaista vuo-
rovaikutusta käyttäjillä oli verkkomedian sisältöjen kanssa. 

Kuvio 11.2 
Verkkomedian käytön tutkiminen. Case Iltalehti Online. Vaihe 1.
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Aloitustason määrittelyn jälkeen kerätään tutkittavasta ilmiöstä tie-
toa ja sitä tarkastellaan joko kvantitatiivisesti tai kvalitatiivisesti. 
Omassa tapaustutkimuksessani aloitustason määrittelyn jälkeen 
keräsin tutkittavasta ilmiöstä kvantitatiivista aineistoa lokitiedoista 
sen perusteella, mitä olin päättänyt otosten koostumuksesta. Tu-
loksena sain tietoa ihmisten verkkomedian käytöstä. Ensimmäisen 
vaiheen tulokset osoittivat, että 
1) sukupuoli synnyttää eroja lukemiskäyttäytymisessä
2) käyttökokemus näyttää lisäävän valmiuksia ja haluaja moni-

puolistaa lukutottumuksia
3) osiot uutiset ja vapaa-aika ovat kiinnostavia jatkotutkimuksen 

aiheita
4) uutissisältöjen luokittelu ei ole riittävä, luokkaan kuuluu hy-

vin erilaisia ja erityyppisiä uutisia.
Datan keräämisen jälkeen ensimmäinen tehtävä on aloitustason 

ja muiden tutkimustasojen välisten yhteyksien tunnistaminen. Eri-
tyisesti se, jos ja miten tietty aloitustasolta valittu viitekehys on 
yhteydessä toisen tason tarkastelun kohteisiin (esimerkiksi toimi-
joiden suhde ympäristön rajoituksiin). Esimerkiksi tilanne-tasolla 
sellaisia ovat ympäristön fyysiset rajoitukset (esimerkiksi verkko-
tietokoneen fyysinen sijainti), jotka saattavat vaikuttaa toimijoiden 
välisiin suhteisiin (esimerkiksi siihen miten paljon aikaa tarvitaan 
tietokoneen luo menemiseen, mikä puolestaan lyhentää interakti-
oon käytettävissä olevaa aikaa). Kun aloitustason ja muiden tutki-
mustasojen – tai jonkin muun tutkimustason – välinen yhteys on 
tarkasteltu, kerätään ja valitaan dataa otoksen seuraavaan analyy-
siin. Tämän analyysin tuloksia verrataan jälleen muihin tasoihin ja 
mietitään edelleen tarvittavia muilla tasoilla tarvittavia jatkotoimia. 
Tätä kehää toistetaan tarvittavan monta kertaa käyttäen hyväksi 
niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin menetelmiä kunnes tut-
kija on tyytyväinen tutkimuksestaan saamaan kokonaiskuvaan 
tutkimuksen kohteesta. CEDA-prosessi saattaa johtaa niin tutki-
musalueen määrittelyn kuin tutkimuksen tasojenkin määrittelyn 
uudelleenarviointiin.

Iltalehti Online -tutkimuksessa lähdin ensimmäisen kvantitatiivi-
sen, interaktion tasolla tapahtuneen, analyysin jälkeen tutkimaan 
laadullisesti Iltalehti Onlinen käyttöä.
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Kuvio 11.3 
Verkkomedian käytön tutkiminen. Case Iltalehti Online. Vaihe II.

Ensimmäinen vaihe oli nostanut pintaan kysymykset sukupuolen 
ja käyttökokemuksen merkityksestä Iltalehti Onlinen käytössä. 
Jatkoin näiden tutkimista edelleen kvalitatiivisessa analyysissa 
haastattelujen avulla. Laadullinen tutkimus osoitti, että
1) käyttökokemus näyttää lisäävän kriittisyyttä verkkomedian 

journalistisia sisältöjä kohtaan
2) sukupuoli sen sijaan ei näytä vaikuttavan kriittisyyteen sisäl-

töjen suhteen
3) käyttäjät eivät välttämättä tee kaikissa viestintävälineissä eroa 

viihteen ja uutistiedon kesken
4) yli kolme vuotta Iltalehti Onlinea lukeneet olivat omaksuneet 

arkeen kiinteämmin sitoutuneita käyttötapoja kuin Iltalehti 
Onlinea vain lyhyen aikaa lukeneet 

5) verkkomedian käyttökokemus ei näytä lisäävän avoimuut-
ta uusia teknologioita ja palveluita kohtaan. Ennemminkin 
päinvastoin. 

6) naiset määrittelevät oman käyttönsä passiivisemmiksi eli kes-
kittyvät kuvatessaan omaa käyttäytymistään vain verkkome-
dian perusominaisuuksiin. Miehet arvioivat käyttävänsä sel-
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västi enemmän erilaisia palveluja niin Iltalehti Onlinesta kuin 
internetistä yleensäkin

7) suhtautumisessa uusiin palveluihin niin miehet kuin naiset oli-
vat avoimia uusille ominaisuuksille

8) Iltalehti Onlinen lukeminen oli vaikuttanut muutamassa vuo-
dessa ihmisten arkikäyttäytymiseen ainakin kolmella tavalla:

a) tauko arjen työrutiineihin
b) vakiintunut tapa
c) uusi käytäntö, joka nivoutuu päivän rytmiin.
Aineistosta nousi esille lisää verkkomedian käytön kannalta kiin-
nostavia näkökulmia ja tutkimustuloksia, joiden varassa saatoin 
viedä tutkimusta eteenpäin. 

Osittain kvalitatiivisen analyysin rinnalla ja osittain ajallisesti sen 
jälkeen toteutin toisen kvantitatiivisen analyysin, johon kimmok-
keet syntyivät niin alussa tehdystä kvantitatiivisesta analyysista 
kuin sitä seuranneesta kvalitatiivisesta analyysista. Klusterointina 
toteutettu toinen kvantitatiivinen analyysi hyödynsi kahdesta en-
simmäisestä tutkimusvaiheesta saatuja tuloksia. 

Kuvio 11.4 
Verkkomedian käytön tutkiminen. Case Iltalehti Online. Vaihe III.
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Tavoitteena ei ollut missään vaiheessa saada välttämättä toisiaan 
vahvistavia tutkimustuloksia, vaan synnyttää aitoa keskustelua 
eri tutkimusmenetelmien kesken. Klusterointi vahvisti aiemmissa 
analyyseissä saatua tulosta sukupuolen erottelevasta voimasta. 
Klusteroinnin tuloksia olivat:
1) ihmisten sukupuoli selittää ihmisten lukemiskäyttäytymistä Il-

talehti Onlinessa enemmän kuin ikä, ammatti tai koulutus
2) verkkomedian rakenne ohjaa vahvasti verkon käyttötapoja 
3) sivuklusterit sivujen lukemisen perusteella
4) käyttäjäklusterit sivujen lukemisen perusteella

Seuraavassa vaiheessa yhdistettiin kaikista eri vaiheista erilli-
sinä saadut kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimustulokset toi-
siinsa ja muodostettiin kokonaisnäkemys tutkittavasta kohteesta. 
CEMDA:ssa alunperin tämä tarkoitti aloitustason ja siihen kausaa-
lisesti liittyvien tasojen tutkimustulosten julkistamista. Tuloksissa 
voi kuitenkin olla kyse muidenkin kuin aloitustason ja muiden ta-
sojen välisistä kytkennöistä. Iltalehti Online -tapaustutkimuksessa 
kaikista kolmesta verkkomedian käytön tarkastelussa käytetystä 
menetelmästä nousi esille sekä tuloksia, että kimmokkeita jatko-
tarkastelua silmällä pitäen.

Kuvio 11.5 
Verkkomedian käytön tutkiminen. Case Iltalehti Online. Kokonaisprosessi. 

Johtopäätökset
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Sukupuoli nousi kaikissa osatutkimuksissa vahvasti esille verkko-
median käyttöä erottelevana tekijänä. Käyttökokemus niin ikään 
synnytti eroja käyttöön. Klusteroinnista saatu tulos verkkomedian 
rakenteen ohjaavasta vaikutuksesta on mielenkiintoinen tulos, jota 
voi jatkossa tarkastella suhteessa käyttökokemuksen ja sukupuo-
len synnyttämiin eroihin. Niin ikään klusteroinnissa syntyvien käyt-
täjäluokkien jatkotarkastelu käyttökokemuksen suhteen on kiin-
nostava tutkimuksen kohde. Kaiken kaikkiaan eri osatutkimuksista 
saadut tulokset täydensivät toisiaan ja auttoivat toisaalta muodos-
tamaan Iltalehti Onlinen käytöstä monipuolisen kuvan.

Perinteisten tutkimuksen tulosten tulkinnan ja esittelyn ohella on 
olennaisen tärkeää myös hahmottaa niitä alueita, jotka ovat jääneet 
tutkimuksessa valottamatta jollain tasolla, vaikka viitteitä niiden 
kiinnostavuudesta on saatu tutkimuksen mittaan. Viittasin näihin 
jo em. kolmen osatutkimuksen yhteisten tuloste esittelyssä. 

Iltalehti Onlinen käytön tutkimisen kohdalla läpikäymäni pro-
sessi kuvaa sitä, miten verkkomedian käytön tutkiminen on mo-
neen suuntaan kulkeva ja monella tasolla etenevä prosessi. Ta-
voitteenani on ollut kuvata sitä, miten moni-ilmeinen ja -tahoinen 
ilmiökenttä on kyseessä ja miten tällä esittämälläni mallilla pysty-
tään jäsentämään ja systematisoimaan ilmiökenttää. 

Omassa tutkimuksessani prosessiviitekehys toimii lähinnä tutki-
muksen jäsentäjänä ja apuvälineenä uusien relevanttien näkökan-
tojen löytämiseksi. Mutta sitä voidaan yhtä lailla käyttää apuna jo 
uuden media-ilmiön tutkimusta suunniteltaessa. Se on apuväline, 
joka auttaa hahmottamaan tutkimuskohteen kokonaisuutena.
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OSA IV – Summa summarum

 12 Johtopäätökset

Verkkomedia edustaa tässä väitöstyössä uutta mediamuotoa, jonka 
olemusta ja käyttöä ei tunneta. Tutkimuksen julkaisemisen aikaan, 
syksyllä 2008, verkkomedia on kuitenkin ollut olemassa jo selvästi 
yli kymmenen vuotta ja se on vakiinnuttanut asemaansa mediana. 
Asetelma on tarjonnut minulle mahdollisuuden tutkia mediamuo-
don muutosta kahdesta eri aikaperspektiivistä. Kun aloitin tutki-
muksen, edessäni oli uusi ilmiö, jonka olemus ja käytön mahdol-
lisuudet olivat vielä hämärän peitossa. Tutkimusasetelmat nouse-
vat senaikaisen tiedon pohjalta. Yli kymmenen vuoden kehityksen 
seuraaminen antaa pohdinnoille laajemman tarkastelukulman ja 
etäisyyttä ilmiöön. Vuonna 2008 verkkomedia on vahvassa nou-
sussa, käyttö on vakiintunut ja mediatalot panostavat sen kehi-
tykseen. Sisällöt ja ansaintalogiikka ovat sen sijaan edelleen ko-
vassa murroksessa.

Tutkimuksella on kolme perspektiiviä, joista käsittelen läpikäy-
tyjä aineistoja sekä saatuja tuloksia. Tarkastelen toisaalta yhden 
yksittäisen verkkomedian, Iltalehti Onlinen, käytön ensimmäisiä 
vuosia ja sen tutkimista. Yleisemmällä tasolla pohdin verkkomedian 
käytön tutkimisen teoreettisia ja metodologisia mahdollisuuksia 
sekä kuvaan verkkomedian tutkimusprosessia yleisellä tasolla ja 
pohdin sen asettamia vaatimuksia käyttäjien mediakompetenssin 
kannalta. Kolmas perspektiivi tarkastelee sitä, miten uuden, tun-
temattoman, mediamuodon käyttöä voidaan tutkia. 

Iltalehti Onlinen ensimmäisten vuosien käyttöä koskevien em-
piiristen osatutkimusten tulokset on esitelty kunkin tutkimuksen 
yhteydessä tutkimuksen osiossa III (luvut 7–10). Vastaukset en-
simmäisen tason tavoitteisiin (Iltalehti Onlinen käyttö) löytyvät 
sieltä. Osioon III on myös koottu osatutkimusten pohjalta kuvaus 
Iltalehti Onlinen käytön tutkimuksen kokonaisprosessista (luku 
11). Samassa luvussa esitellään malli journalistisen verkkomedian 
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tutkimusprosessista. Ne antavat omalta osaltaan vastauksia verk-
komediatason kysymyksiin.

Tässä luvussa täydennän toisen tason tutkimusnäkökulmaan 
löytämiäni vastauksia pohtimalla verkkomedian käytön tutkimi-
sen teoreettisia ja metodologisia mahdollisuuksia sekä kuvaa-
malla verkkomedian tutkimusprosessia yleisellä tasolla. Pohdin 
myös verkkomedian asettamia vaatimuksia käyttäjien mediakom-
petenssille. 

Johtopäätöksissä heijastelen em. verkkomedian kohdalla käytyä 
keskustelua yleiselle tasolle. Pohdin, mistä löytyy merkityksellisiä 
tarkastelukulmia ja tartuntapintoja, kun lähdetään tutkimaan sel-
laista mediamuotoa, jota ei ole aiemmin ollut olemassa. Tai ei ai-
nakaan ole ollut itsenäisenä mediana. 

Pohdin aluksi luvussa kolme esiteltyjen lähtökohtien antia tutki-
mukselle. Sen jälkeen tarkastelen esillä olleita teoreettisia ja me-
todologisia mahdollisuuksia verkkomedian tutkimuksessa. Tämän 
jälkeen otan tarkasteluun tutkimuksessa esille nousseet verkkome-
dian tuomat uudet ulottuvuudet käyttäjien mediakompetenssiin. 
Sitten pohdin yleisellä tasolla menetelmällisiä mahdollisuuksia 
verkkomedian tutkimuksessa, minkä jälkeen siirryn tutkimuksen 
kannalta keskeiseen näkökulmaan eli tarkastelemaan verkkome-
dian tutkimusta prosessina. Johtopäätösten lopussa peilaan verk-
komedian kohdalla käytyjä keskusteluja lähtökohdista, teoreetti-
sista, metodologisista ja menetelmällisistä mahdollisuuksista sekä 
prosessinomaisen lähestymisen eduista yleiselle tasolle uuden me-
diamuodon tutkimusprosessissa. 

	12.1	 Lähtökohdat	tutkimuksen	apuvälineenä	ja	taustoittajana

Kun lähdetään tutkimaan uuden mediamuodon käyttöä (verkko-
mediaa tässä väitöstyössä), on hyvä jo tutkimustyön alkuvaiheissa 
yrittää ymmärtää tutkittavan ilmiön ominaislaatua sekä sen suh-
detta ympäristöönsä (toisiin medioihin, yhteiskuntaan, ihmisten 
arkeen). Ymmärrys kohoaa tämän kirjan lähtökohtien kaltaisista 
hahmotuksista. Tässä tutkimuksessa ennalta määritellyt lähtökoh-
dat ovat tutkimuksen alkuvaiheessa auttaneet löytämään näkökul-
mia sekä ankkuroimaan pohdintoja. Tutkimuksen loppuvaiheessa 
lähtökohtia voi käyttää hyväksi saatujen tulosten reflektoinnissa. 
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Oman tutkimukseni lähtökohdat auttoivat työn alkuvaiheessa 
keskittymään verkkomedian tutkimisen kannalta olennaisiin il-
miöihin. Käytin ensin lähtökohtia apuna tutkimuskohteen irrotta-
misessa laajasta kokonaisuudesta. Nyt käytän samoja lähtökoh-
tia apuna saatujen tulosten sijoittamisessa takaisin suurempaan 
kokonaisuuteen. Luvussa kolme määritellyt tämän tutkimuksen 
lähtökohdat ovat:
1) muuttuva media
2) medioiden muutoksen historia
3) medioituva maailma
4) mediakäyttäytymisen kasvava kompleksisuus

Jos tarkastellaan verkkomedian tutkimusta mediamaailman 
jatkuvan ja nopean muutoksen näkökulmasta, painottuvat tutki-
muksellisissa menetelmissä sellaiset yhdistelmät, joissa voidaan 
nopeasti saada suuntaa-antavaa tietoa siitä, millaisia muutoksia 
on havaittavissa. Toisaalta tutkimukset on syytä kyetä toistamaan 
luotettavasti varsin nopeasti, jotta kyetään hahmottamaan muu-
toksen suuntaa ja voimakkuutta. 

Tällaiset muutoksen mittarit ovat kuitenkin vain yksi osa medi-
oiden muutoksen haltuunottoa. Kuten luvussa kaksi totesin, muu-
tokset eivät välttämättä ole aina määrällisiä, vaan määrällisen muu-
toksen rinnalla on tapahtunut ja tapahtumassa voimakas ladullinen 
muutos. Miten tätä laadullista muutosta, johon kuuluvat mm. globa-
lisoituminen, konvergenssi ja divergenssi voi lähestyä? Laadullisen 
muutoksen hahmottamiseen tarvitaan herkkiä tutkimusotteita. Se 
ei kuitenkaan välttämättä tarkoita aineistojen muuttumista kvalita-
tiivisiksi, vaan olennaisempaa on kvalitatiivisten analyysimenetel-
mien käyttö. Toisaalta myös kvantitatiivisilla menetelmillä voidaan 
lisätä ymmärrystä laadullisista muutoksista. Tässä väitöskirjassa 
laadullista muutosta olen pyrkinyt hahmottamaan jo ensimmäi-
sessä suoriin lokianalyyseihin pohjautuvassa tutkimuksessa, jossa 
tarkastelin kokeneiden ja kokemattomien käyttäjien välisiä eroja. 
Laadullisen muutoksen analyysi jatkuu edelleen kvalitatiivisessa 
tutkimuksessani, jossa hahmotan sekä kokeneiden että kokemat-
tomien Iltalehti Onlinen lukijoiden käsityksiä verkkomedian ole-
muksesta ja omasta suhteestaan siihen.

Medioiden muutoksen olennainen osa on verkon muutos. Miten 
tätä muutosta voidaan ja kannattaa hedelmällisesti tutkia? Moder-
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nisaatiokeskustelusta nousevat hyvin erilaiset näkemykset verkon 
suhteesta muutokseen. Toisaalta on verkon voimakas rooli muu-
toksen veturina ja toisaalta maltillinen näkemys siitä, miten verkko 
on osa monien muutosten ketjua. Luvussa kaksi totesin, että näen 
verkon roolin näiden kahden lähestymisen välimaastossa. Toisaalta 
se on itsessään joissain tilanteissa voimakas muutosvaikuttaja, 
mutta toisaalta se luo omalta osaltaan pohjaa jatkuvalle kehityk-
selle kohti erilaista yhteiskuntaa. Kun verkolla on kaksi näin eri-
laista roolia, olisi tutkimuksessa määriteltävä, millaisena verkon 
näkee ennen tutkimusasetelman hahmottamista. Verkko muutos-
vaikuttajana vaatii enemmän syvälle meneviä menetelmiä, heikko-
jen signaalien poimimista ja kykyä nähdä vivahteissa tulevaisuu-
den mahdollisuudet. Kun verkkoa tarkastelee osana laajempaa jat-
kuvaa yhteiskunnallista kehityskaarta, silloin ensimmäinen askel 
tutkimuksessa ovat kvantitatiiviset analyysit, joiden pohjana ovat 
laajat informaatiomassat. Verkkomedian tutkimuksessa kannattaa 
ehdottomasti kiinnittää huomiota siihen, millaisia ovat ne trendit 
ja heikot signaalit, jotka antavat tulevaisuudelle suuntaa.

Medioiden muutoksen olennainen piirre on muutoksen jatku-
vuus. Tutkimuksella voidaan vangita yksi hetki virrasta, mutta 
samalla on pidettävä mielessä, että se on vain yksi hetki. Koska 
muutos jatkuu edelleen, saatuihin tutkimustuloksiin ei ole syytä 
tuudittautua. Tutkimukseen vaikuttavat muutostekijät voivat liik-
kua monella eri tasolla ja muutos voi tulla yllättävistä suunnista. 
Tämä vaatii jatkuvaa tutkimuksen päivittämistä ja valppautta uu-
sien tutkimusasetelmien rakentamisessa. 

Lähdin työssä liikkeelle kysymällä, mitkä ovat tulevaisuuden tär-
keät ilmiöt ja suunnat, jotka vaikuttavat verkkomedian muuttumi-
seen. Vastauksena sain kirjan toisessa luvussa internetin ja mobii-
lisuuden. Internetin kasvu merkitsee sitä, että verkkomedian rooli 
viestintävälineiden paletissa saattaa kasvaa merkittävästi. Tietysti 
on myös mahdollista, että suuri osa internetistä kaupallistuu eikä 
ole enää kansalaisten käytössä yhtä laajamittaisesti kuin nykyisin. 
Tai yhtä mahdollista on, että internet palvelee jollain toisella sek-
torilla journalististen sisältöjen jäädessä toisarvoiseen asemaan. 
Verkkomedian tulevaisuutta arvioitaessa merkittävä muutostekijä 
näyttää vuonna 2008 olevan käyttäjien itse luomien sisältöjen mer-
kityksen kasvu. Se ei merkitse pelkästään uusia sisältöjä uusien 
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käyttäjäryhmien luomana, vaan se merkitsee myös journalististen 
sisältöjen ja journalistien roolien uudelleenarviointia. 

Sekä journalisteille että kansalaisille tulee kehityksen myötä 
käyttöön uusia teknologioita, joilla he voivat entistä helpommin 
välittää esimerkiksi valokuvia ja videokuvaa. Esimerkiksi matkapu-
helimien tärkeimmäksi ominaisuudeksi käyttäjän kannalta ennus-
tettiin jo vuonna 2006 nousevan kuvien välittäminen. Vuonna 2008 
kuvien välittäminen on noussut ennustuksen mukaisesti tärkeäksi 
ominaisuudeksi, vaikka kehitysvauhti on ollut hieman ennustettua 
laimeampaa. Kuitenkin entistä helpompi kuvien välittäminen lisää 
ilmaisun mahdollisuuksia ja saattaa lisätä visuaalisen sisällön roolia 
myös verkkomediassa. Verkkomedian merkitys viestintävälineenä 
todennäköisesti kasvaa, mutta sen rooli muuttuu. Muutoksen ym-
märtämiseen tähtäävät tutkimushankkeet ovat hyvin tärkeitä täl-
laisena nopeiden muutosten aikana.

Tärkeä trendi, joka on jatkunut jo pitkään, on yleisöjen merkityk-
sen kasvu. Teknologioiden konvergoitumisen ja sisältöjen diver-
goitumisen myötä sisällöistä on tullut joustavampia. Siksi niitä on 
entistä vaikeampi kontrolloida ja hyödyntää (Bolin 2007). 

Kvalitatiiviset analyysimenetelmät ovat toimiva lähestyminen, 
jos halutaan ymmärtää toista tämän tutkimuksen lähtökohtana ol-
lutta ajatusta, maailman medioitumista. Medioitumisessa on kyse 
siitä, miten medioiden vaikutusvalta ulottuu nyky-yhteiskunnassa 
hyvin monelle ihmisten toiminta-alueelle ja tapoihin ajatella. Tar-
kastelu on hedelmällistä kulttuurisesta näkökulmasta, koska kyse 
on hyvin pitkälle siitä, miten ihmiset kokevat mediat ympärillään. 
Tätä kokemista voidaan lähestyä tutkimalla ihmisten puhetapoja 
ja hahmottaa sitä kautta maailmoja, jossa he elävät. Todellisuu-
den olemuksen muuttuminen on vahvasti läsnä medioitumiskes-
kustelussa. Kun mediat vaikuttavat niin voimakkaasti arkipäivän 
elämään, miten pitkälle ihmiset elävät maailmassa, joka ei ole 
enää fyysisesti ajateltavissa todellisena? Usein maailma jäsentyy 
medioissa, josta jotkut synnyttävät vain niissä itsessään koetta-
vaa todellisuutta. Arkisella tasolla tämä ilmenee Iltalehti Onlinen 
lukijoiden haastatteluissa siinä, että ero uutisen ja viihteen välillä 
on ihmisten mielessä hämärtynyt tai sillä ei ole enää merkitystä. 
Miksi olisi, jos todellisuus on virtuaalista ja virtuaalinen todellista? 
Virtuaalisuuden kautta syntyneet uudet kokemisen muodot ovat 
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yhtä arvokkaita kuin perinteiset, mutta mitä virtuaalisuuden todel-
lisuus merkitsee esimerkiksi uutisille? Niissä olevan pyrkimyksen 
totuudenmukaisuuteen tärkeyttä ei voida kiistää edelleenkään. 
Uudenlaiset kokemisen muodot kuitenkin vaikuttavat tulevaisuu-
dessa siihen, miten asioista tiedotusvälineissä, niin uusissa kuin 
vanhoissakin, kerrotaan. Varmasti edelleen säilyy perinteisiin jour-
nalistisiin arvoihin nojautuva uutisointi, mutta sen rinnalle syntyy 
uudenlaisia journalistisia muotoja. Esimerkki tällaisesta on tässä-
kin tutkimuksessa esille noussut verkkomedian kohdalla käytävä 
keskustelu siitä, voisiko nopeus olla tärkeämpi uutiskriteeri kuin 
luotettavuus. Koska väline on nopea, se voi täydentää ja korjata 
tietojaan ajan tasalle tarpeen mukaan.

Kulttuurisesta näkökulmasta verkkomediaa tutkittaessa on myös 
muistettava se, miten erilaisista lähtökohdista eri viestintäkulttuu-
rit kohoavat. Herkkyys kulttuurisille tulkinnoille on olennainen osa 
tutkimusta, varsinkin kun on kyse varsin helposti yli kansallisten 
ja kulttuuristen rajojen kulkevasta viestinnän muodosta. Kulttuuri-
nen sokeus näkyy usein siinä, miten verkkomedioita rakennetaan 
Suomessa. Kun etsitään ”oikeaa” verkkomediamaisuutta, mallia 
lähdetään helposti hakemaan Yhdysvalloista, missä verkon kehi-
tys on lähtenyt ensimmäisenä liikkeelle ja jossa on tehty paljon 
sovellutuksia asian ympäriltä. Yhdysvaltalainen kulttuuri on kui-
tenkin hyvin pitkälle audiovisuaalista kulttuuria, joka pohjautuu 
kuvaan ja ääneen. Tämä näkyy myös verkkoviestinten toteutuk-
sessa. Suomalainen kulttuuri sen sijaan on vahvasti kirjallista, jo-
ten verkossakin ihmisten ”sietokyky” tekstille on paljon suurempi 
kuin amerikkalaisen yleisön kohdalla.

Riippumatta siitä, millä menetelmällä verkkomedian sisältöjen ja 
käyttäjien välistä suhdetta tutkitaan, laajoja yleistyksiä mediakäyt-
täytymisestä on entistä vaikeampi tehdä. Mediakäytön kasvava 
kompleksisuus on johtanut siihen, että löytyy entistä harvempia 
ihmisiä, jotka käyttäytyvät samoin tavoin. Ja jos käyttäytyvätkin 
tietyssä tilanteessa, käyttäytyminen muuttuu voimakkaasti tilan-
teesta toiseen mentäessä. Tämä synnyttää tutkimusten tekemiseen 
yleistettävyyden ongelman. On entistä paremmin ymmärrettävä 
ne alueet, joilla ihmisten mediakäyttäytymisen samanlaisuus on 
voimakkaampaa kuin sen eriytyneisyys. Tämä sama ongelma on 
olemassa, kun tarkastellaan medioiden sisältöjen ja käyttäjien vä-
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listä yhteyttä. Vaikka tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 
Iltalehti Onlinen kohdalla sukupuoli on vahvasti lukukäyttäyty-
mistä selittävä tekijä, on kysyttävä edelleen: miten paljon se joh-
tuu siitä, minkälainen media iltalehti Online on luonteeltaan? Jos 
sen sisällöt olisivat erilaisia, selittäisikö mahdollisesti jokin muu 
taustademografia lukukäyttäytymistä? Todennäköisesti. Ja edel-
leen, vaikka sukupuoli tietyssä tapauksessa selittää lukemisessa 
syntyviä eroja, kannattaa edelleen tutkia lukemista saman suku-
puolen sisällä. Koska on varsin todennäköistä, että myös ryhmän 
sisällä tapahtuu eriytymistä lukemisessa. Eriytymistä, joka johtuu 
joistain muista mediakäyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, esi-
merkiksi elämäntilanteesta, käytettävissä olevasta välineestä tai 
vireystilasta. 

Luvussa kaksi lähdin hahmottamaan yksilön kompleksista me-
diakäyttöä kolmion avulla. Kolmion, jonka kärkinä olivat tilanne, 
väline ja sisältö, jotka kuvasivat tekijöitä, jotka ovat keskeisiä ih-
misen mediakäytössä. Tutkimuksessa keskityin tarkastelemaan 
sisällön vaikutusta ihmisen mediakäyttöön. Tässä tarkastelussa ei 
voida kuitenkaan sivuuttaa tilanteen ja välineen vaikutusta, vaikka 
sisällöistä voidaan jo päätellä jotain. Esitin jo lähtökohtana, että 
painopiste valintojen ohjaajana on siirtynyt välineestä tilannekoh-
taisiin ja sisällöllisiin painotuksiin. Palaan tähän pohdintaan käyttö-
tarkoitustutkimuksen hyötyjä tarkastellessani kohdassa 12.2, jossa 
katson myös muita teoreettisia ja metodologisia mahdollisuuksia 
verkkomedian tutkimuksessa. 

Muiden medioiden historiasta opitut asiat toistuvat myös verk-
komedian kohdalla. Uudet mediamuodot juurtuvat hitaasti osaksi 
kulttuuria, ihmisten mediakäyttäytyminen muuttuu hitaasti. Tässä 
työssä on kuvattu alkuvaiheen innostus mediataloissa, joka törmäsi 
käyttäjien haluttomuuteen syöksyä suurina massoina uuteen maail-
maan. Toisaalta mediatalot saattoivat huoahtaa helpotuksesta, kun 
niiden kannibalismipelot (verkko söisi paperisen lehden lukijakun-
nan) osoittautuivat turhiksi ensimmäisten viiden vuoden aikana. 
Tutkimuksen valmistumisen aikoihin, syksyllä 2008 Tilastokes-
kuksen tuore tutkimus osoittaa, että jo noin puolet suomalaisista 
lukee pääasiassa seuraamaansa lehteä vain paperille painettuna 
ja puolet sekä paperilta että verkosta. Vastaajista 12 prosenttia 
kertoo lukevansa ykköslehteään ensisijaisesti tai ainoastaan ver-
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kosta (Tilastokeskus 2008). Verkko valtaa alaa ja ihmiset siirtyvät 
yhä enemmän sen käyttäjiksi. Muutos on ollut aina hitaampaa kuin 
medioihin kohdistuvat odotukset. 

Vuonna 2008 kiinnostava muutos verkkomedian kohdalla on 
sosiaalisen median mukana tuoma kehitys. Odotukset ovat val-
tavat, mutta todennäköisesti tässäkin kehitysvauhti osoittautuu 
hitaammaksi. 

	12.2	 Teoreettisista	ja	metodologisista	mahdollisuuksista

Verkkomedian käytön hahmottamisen kannalta tein ensimmäi-
sen tärkeän valinnan teorioiden kohdalla. Ennen kuin tällainen 
valinta on mahdollinen, on ymmärrettävä kyseisessä tilanteessa 
esillä oleva verkon osa-alue, sen toimintalogiikka ja vaikutusalue. 
Tämä tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että internet-verkko ja sen 
myötä verkkomedia on niin moniulotteinen ilmiö, että sen tutki-
muksen kannalta kontekstointi on ensiarvoisen tärkeää. Tutkimus 
vahvistaa myös käsitystä siitä, että verkkomedian kaltaisen, tutki-
musajankohtana uuden median ja nopeasti muuttuvan ilmiön, tut-
kiminen hyötyy prosessinomaisesta lähestymisestä. Siihen liittyviä 
tutkimuksellisia asetelmia ei voida tiukasti etukäteen määritellä 
menettämättä jotain olennaista ilmiön luonteesta. 

Kontekstointi on haasteellinen tehtävä, sillä rajaamisenkin jäl-
keen verkkoa voidaan luontevasti tarkastella teoreettisesti niin 
viestintätutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, yhteiskuntatutki-
muksen, julkisen tilan, viestintävälineen, virtuaalisen tilan, visuaa-
lisen ilmeen kuin monen muunkin lähestymisen kautta. Tämä tekee 
tutkimusalueen haltuunoton teoreettisesti sellaiseksi, että se kar-
kaa koko ajan käsistä. Onkin hyvä esittää kysymys, kannattaako 
edes pyrkiä rakentamaan etukäteen teoreettisesti tiukkoja rajauk-
sia verkon tai sen osa-alueen tutkimiseen vai onko hedelmällisem-
pää hakea teoreettista tukea ajatuksilleen laajalta rintamalta (ks. 
esim. Bourdieu 1992). 

Tässä tutkimuksessa päädyin laajan teoreettisen pohjan hake-
miseen. Kulmakivenä ollut käyttötarkoitustutkimus antoi tutki-
mukseen aktiivisen, valintoja tekevän, toimijan. Käyttötarkoitus-
tutkimus on edelleen hyödyllinen työkalu hahmotettaessa media-
käytön syitä mm. sen piirissä tehtyjen luokitusten ansiosta. Käyt-
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tötarkoitustutkimus avaa myös mahdollisuuden nähdä medioiden 
käyttö prosessina. Toisaalta jo aiemmin käyttötarkoitustutkimuk-
seen kohdistettu kritiikki (ks. 5.3.1) saa vahvistusta tästä tutki-
muksesta. Käyttötarkoitustutkimuksella on hyvin vähän sanotta-
vaa tavoista, joilla halut ja tarpeet tuotetaan. Se ei myöskään ole 
kiinnostunut medioiden aktiivisesta osuudesta tähän prosessiin 
tai tavoista, joilla medioiden sisällöt muokkaavat ennustettavasti 
yleisöjen reaktioita. Se ei myöskään anna työvälineitä sen pohtimi-
seen, onko yleisöproblematiikka yksi mediasisältöjen ja -muotojen 
keskeisistä määrittäjistä. Käyttötarkoitustutkimus ei kykene yksi-
selitteisesti selittämään ihmisten mediavalintoja, sillä useat tutki-
mukset jo 1970-luvulta lähtien ovat osoittaneet suuria eroja siinä, 
miten paljon joukkoviestinnän rakenteet vaikuttavat eri ihmisiin. 
Ihmisten mediakäyttö on vuosikymmenien myötä muuttunut yhä 
kompleksisemmaksi ja median käyttötilanteet monimuotoistuvat 
jatkuvasti. Tämä vähentää käyttötarkoitustutkimuksen selitysvoi-
maa edelleen. Yksilöllisten erojen sivuuttaminen on käyttötarkoi-
tustutkimuksen suuri heikkous. 

Näistä syistä sitä käytettäessä tueksi on syytä ottaa toisenlai-
sia teoreettisia tarkasteluja, jotka tuottavat erilaisia menetelmiä 
ja näkökulmia. Käyttötarkoitustutkimuksessa perinteinen me-
netelmä on ollut kyselylomakkeet, johon vastaajat voivat kirjata 
motiivejaan.

Kulttuurintutkimuksellinen ote syventää käyttötarkoitustutki-
muksen antamaa kuvaa uuden mediamuodon käytöstä. Kulttuu-
rintutkimuksesta tuotu merkityksen käsite avaa mahdollisuuksia 
tarkastella yksilöllisiä eroja medioiden käytössä. Käyttäjien uu-
delle mediamuodolle antamat merkitykset rakentavat kuvaa siitä, 
millaisena se heille näyttäytyy. Näitä merkityksiä voidaan peilata 
myös uuden mediamuodon käyttäjille asettamiin vaatimuksiin 
(esim. teknologia, journalismi) ja tarkastella mahdollisia ristirii-
toja niiden välillä. 

Teknologian tarkastelu avaa mm. ymmärrystä erilaisten media-
muotojen toiminnallisuudelle ja antaa vihjeitä siihen, mihin suun-
taan kehitys on kulkemassa. Verkkomedian kohdalla käyttäjien 
suhde teknologiaan on tiivis. He ovat tietoisia teknologiasta ja toi-
saalta täysipainoinen käyttö edellyttää jonkinasteista teknologian 
hallintaa. Tässä tutkimuksessa teknologian roolin ymmärrys oli 
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tärkeä tutkimuksen kokonaisuuden kannalta, vaikka keskeisenä 
näkökulmana on aktiivinen käyttäjä eikä teknologia. Ymmärrys 
teknologisesta kehityksestä on kuitenkin syytä pitää mukana tar-
kastelussa, sillä sen rooli on kiistaton. Tässä tutkimuksessa tek-
nologian huomioonottaminen sen sosiaalisen konstruktion kautta 
tulee esiin luontevasti, kun tarkastellaan verkkomedian käytön 
muutoksia.
Mediakompetenssin käyttö tulkintavaiheessa irrottaa näkökulmaa 
teknologiasta ja tarjoaa sen sijaan käyttäjän aktiivisena toimijana 
suhteessa verkkomediaan. Keskeiseksi näkökulmaksi verkko-
median käyttöön kohoaa mediakompetenssin kautta aktiivinen 
käyttäjä teknologian asemesta. Verkkomedian uudet ominaisuu-
det kohoavat esille, kun tarkastellaan mediakompetenssin kautta 
käyttäjille syntyviä uusia taito- ja tietovaatimuksia. Tarkastelen 
verkkomedian mediakompetenssiin tuomia uusia ulottuvuuksia 
seuraavassa. Käytän mediakompetenssin näkökulmaa verkkome-
dian tarkastelun kokoavana näkökulmana.

	12.3	 Verkkomedia	ja	mediakompetenssin	uudet	ulottuvuudet

Uusi mediamuoto, jollainen verkkomedia oli 90–luvun taitteessa, 
asettaa median käyttäjille/kuluttajille/asiakkaille uusia vaatimuk-
sia. Uusi mediamuoto muuttaa jo uusien ominaisuuksiensa myötä 
käyttäjien suhdetta mediaan. Heidän on hallittava uudenlaisia tai-
toja, jotta he voivat käyttää tai tulkita mediaa tai jopa tuottaa itse 
siihen sisältöjä. Tulkintateoreettiseksi viitekehykseksi valittu me-
diakompetenssi auttaa hahmottamaan muutosta tarvittavissa tai-
doissa. Voidaan olettaa, että uudet taidot viittaavat siihen, että verk-
komedia on tuonut tullessaan uusia ominaisuuksia, joihin käyttäjän 
on kyettävä vastaamaan tarkoituksenmukaisesti. 

Aiemmat tutkimukset, kirjallisuus sekä tässä väitöskirjassa to-
teutetut osatutkimukset vahvistavat näkemystä, että verkkomedi-
alla on omaa ominaislaatuaan. Tällaisten piirteiden olemassaolo tai 
sen olettaminenkin nostavat esille uusia mediaan liittyvien taitojen 
ulottuvuuksia. Mitkä ovat käyttäjän valmiudet ja ymmärrys olla yh-
teydessä verkkomediaan? Laajasti tarkasteltuna tätä osaamista ja 
ymmärrystä olen kutsunut tässä tutkimuksessa termillä mediakom-
petenssi. Seuraavassa tuon esille niitä uusia mediakompetenssin 
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ulottuvuuksia, jotka ovat nousseet pintaan tämän väitöskirjatyön 
myötä. Myös Viherä (1999) on tarkastellut kansalaisten viestintä-
valmiuksia kansalaisyhteiskunnan mahdollistajana.

Kysymys käyttäjien valmiuksista selvitä erilaisessa ja muuttu-
vassa mediamaailmassa on tärkeä. Viestintäkentän monimuotois-
tuminen ja kaupallisuuden lisääntyminen ovat asettaneet ihmiset 
erittäin vaikean tehtävän eteen – mistä esimerkiksi tietää, mikä 
on luotettavaa viestintää. Ennen luotettavuuden saattoi rakentaa 
viestintävälineen kautta. Televisio välineenä oli ennen tae sille, 
että sieltä lähetetyt uutiset olivat luotettavia. Internet esimerkiksi 
on huomattavasti alentanut kynnystä päästä mukaan uutisinfor-
maation tuotantoon. Silloin myös luotettavuutta on arvioitava uu-
delleen. 

Mediakompetenssi tarjoa myös toimivan kehyksen verkon erityis-
piirteiden tarkasteluun. Medioissa tapahtuneet muutokset heijas-
tuvat yleisöjen käyttäytymiseen ja toisaalta yleisöjen tavat käyttää 
medioita heijastuvat medioiden sisältöihin ja rakenteisiin. Kum-
paan suuntaan vaikutus kulkee? Mielenkiintoinen kysymys, jota 
ei tämän tutkimuksen puitteissa voida käsitellä.

Mediakompetenssilla on myös itsenäisenä ilmiönä hyvin tärkeä 
rooli yhteiskunnassa – se on olennainen osa ihmisten kykyä toi-
mia tietoyhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Yhteiskunnan me-
dioituminen sekä tieto- ja informaatioteknologian laajalle levinnyt 
käyttö korostavat mediakompetenssin tärkeyttä. Tarjolla olevien 
sisältöjen määrä kasvaa jatkuvasti ja toisaalta teknologia sallii 
niiden käytön ja muokkaamisen kunkin henkilökohtaisiin tarpei-
siin sopiviksi. Medioiden sisällöllinen ja teknologinen murros on 
hyvin voimakas, vaikka sinänsä se ei ole pelkästään tämän vuosi-
kymmenen ilmiö. Kansalaisten näkökulmasta mediakompetenssi 
kohoaa keskeiseen asemaan tässä kehityksessä. Ihmisten medialu-
kutaidon on oltava korkealla, tasolla he voivat nauttia kehityksen 
tuomista eduista ja toisaalta välttää sen mukanaan tuomat haitat 
(Potter 1998).

Ihminen ja hänen kykynsä toimia medioiden kanssa on näkö-
kulma, jota kautta avautuvat näkymät myös vastaanottajan, si-
sältöjen tuottajien kuin muiden vaikuttavien rakenteiden välisiin 
suhteisiin. Kun puhutaan medioiden kehityksestä 2000–luvulla, ei 
voida keskustella vain teknologisten ja taloudellisten tekijöiden 
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ohjaavasta vaikutuksesta. Viittaan luvussa kolme esittämiini lähtö-
kohtiin: joukkoviestinnän kehitystä ei voi hedelmällisesti ymmär-
tää tarkastelematta eri medioiden yleisöjen koostumuksia ja tapoja 
käyttää medioita, koska ympäröivä yhteiskunta on medioitunut 
nopeasti. Ihmisten todellisuus rakentuu yhä enemmän medioiden 
luomien käsitysten pohjalle. Koko ajan tulee tärkeämmäksi kyky 
arvioida kriittisesti medioiden sisältöjä ja olla mukana aktiivisina 
toimijoina sisältöjen tuottajina (ks. esim Potter 1998). Kulttuuri-
sesta näkökulmasta mediatutkimusta tarkasteleva Kellner sitoo 
mediakulttuurin käsitteen tiukasti yhteen kriittisen medialukutai-
don kanssa. Hän pitää sitä olennaisen tärkeänä, kun ihmiset opet-
televat tulemaan toimeen ”tämän viettelevän kulttuuriympäristön” 
kanssa (Kellner 2000, 10). 

”Jos opimme lukemaan, arvioimaan ja vastustamaan 
mediamanipulaatiota, pystymme toimimaan vallitsevassa 
mediakulttuurissa. Samalla kykymme vaikuttaa omaan 
kulttuuriympäristöömme kasvaa ja pystymme itsekin 
tuottaman uusia kulttuurimuotoja.” (Kellner 2000, 10)

Tältä pohjalta olen käyttänyt mediakompetenssia funktionaalisena 
välineenä tarkastellessani sitä, mitä suhde verkkomediaan on tuo-
nut tullessaan verkkomedian käyttäjille. Tätä kuvatakseni olen lis-
tannut tekijöitä, jotka ovat keskeisiä nimenomaan käyttäjän ja verk-
komedian välisessä suhteessa. Olen hahmottanut tämän ja muiden 
tutkimusten sekä pohdintojen kautta esiin tulleita tekijöitä, joihin 
yksilön on viestintätilanteessa otettava kantaa. Hän voi ottaa kan-
taa joko aktiivisesti tiedostaen tai tiedostamattaan. Kummassakin 
tapauksessa kannanotto johtaa jonkinasteiseen toimintaan. 
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Taulukko 12.1 
Verkkomedian tuomat uudet vaatimukset mediakompetenssiin.

Tarkastelen käyttäjän ja verkkomedian välistä suhdetta problematisoiden 

sitä, miksi juuri nämä ominaisuudet ovat keskeisiä käyttäjän verkkomedi-

asuhteessa. Pohdinnat kohoavat tässä tutkimuksessa saaduista tuloksista. 

Osa piirteistä on sellaisia, jotka ovat kohonneet esille verkkomedian mah-

dollisen uuden luonteen vuoksi. Näiden lisäksi mukana on joukko muita 

piirteitä, joihin käyttäjä joutuu ottamaan kantaa käyttötilanteessa ja jotka 

eivät suoranaisesti ole pääteltävissä tutkittaessa verkkotuotteiden sisällöl-

lisiä piirteitä. Piirteiden hahmottelussa olen käyttänyt hyväksi Heinosen 

(Heinonen, A. 1998) tekemää analyysia verkon journalistisista piirteistä, 

verkkolukutaidon elementtejä (Suomi (o)saa lukea, 2000) sekä muita alan 

kirjallisuudessa ja lehdistössä esille nousseita keskeisiä elementtejä.

Metafora viittaa tapaan keskustella verkkomediasta ja hahmot-
taa sen olemusta. Yksilön näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että 
käyttäjä valitsee tavan, jolla puhuu verkkomediasta ja ymmärtää 
sen, mitä verkkomedia on. Uuden mediamuodon kohdalla on usein 
havaittavissa sen hahmottamista jonkin jo olemassa olevan media-
muodon kautta, mikä tekee niin käytön tarkastelun kuin median 
kehittämisen haasteelliseksi. Näin on käynyt myös verkkomedian 
kohdalla (ks. luku 4.) Tämän tutkimuksen resurssit eivät riitä tut-
kimaan niitä syitä, jotka johdattavat tietyntyyppisten metaforien 
käyttöön. Viitteitä tähän voidaan saada yleisestä yhteiskunnalli-
sesta kehityksestä sekä mediakulttuuriin liittyvistä ominaispiir-
teistä. Verkkomediasta käytettävän metaforakeskustelun analyy-

Uusi verkkomedian piirre Näkymä mediakompetenssiin

Metafora Tapa keskustella verkkomediasta

Konvergenssi Sisältöjen/välineiden sulautuminen

Uusi journalismi Mm. luotettavuus, käyttäjän rooli

Uudet teknologiset piirteet Uusia ominaisuuksia (mm. blogit, arkistot)

Aktiivisuus Entistä laajempi ja syvempi vuorovaikutus tekijöiden ja 
käyttäjien välillä

Tarpeet Mihin tarkoitukseen verkkomediaa käytetään (vrt. metafora)
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sin avulla päästään helposti kiinni laajempiin mediakompetenssin 
ja mediapedagogiikan kysymyksenasetteluihin. Kun ymmärretään, 
miten verkkomedian käyttäjät ymmärtävät sen mediana, on hel-
pompi lähestyä sen käytölle asetettuja ja asetettavia odotuksia. 
Olennaista on ymmärtää myös se, että verkkomedian metaforat 
vaihtelevat eri aikakausina ja samana aikakautena eri käyttäjien 
keskuudessa. Verkkomedian ominaislaatua ei voi myöskään yksi-
selitteisesti määritellä, koska verkkomedia on pirstoutunut omiksi 
alalajeikseen, joissa verkkomedia ilmenee eri tavoin. Aivan samoin 
kuin koko internet-tietoverkko on pirstoutunut moniksi hyvin eri-
laisiksi verkoiksi. Näemys verkosta on kovin erilainen, jos sen nä-
kee television jatkeena sen sijaan, että se olisi sanomalehden kal-
taisena mediana. Nämä käsitykset heijastuvat niin käyttöön, odo-
tuksiin ja verkkomediaa koskeviin tulkintoihin. 

Konvergenssi tarkoittaa tässä yhteydessä sekä sisältöjen että 
välineiden sulautumista. Verkkomedian kohdalla tämä on hyvin 
olennainen kysymys, sillä lähitulevaisuudessa on mahdollisesti 
nähtävissä digitaalisen television ja nykyisin tietokoneen kautta 
välitettävän verkkomedian jonkinasteista sulautumista. Myös mo-
biililaitteet ovat osa tätä sulautumisprosessia. Käyttäjän kannalta 
konvergenssi merkitsee toimintaympäristöä, jossa aiemmin erilai-
sista medioista lähtöisin olevat sisällöt saattavat tulla yhden pää-
telaitteen kautta. Konvergenssi kytkeytyy verkkomedian kohdalla 
läheisesti metaforakeskusteluun ja uudentyyppisiin sisältöihin. 
Konvergenssi saattaa hämärtää verkkomedian erillisyyttä.

Uusi journalismi viittaa niihin piirteisiin, jotka luovat verkko-
mediaan uutta journalistista kulttuuria, joka irrottautuu esimer-
kiksi televisio- tai sanomalehtijournalismin konventioista ja asettaa 
käyttäjän uudenlaiseen arviointi- ja priorisointitilanteeseen. Tällai-
sen uuden journalismin piiriin kuuluu mm. pohdinta verkkomedian 
luotettavuudesta ja luotettavuuden mittaamisesta. Luotettavuuden 
merkityksen horjuminen tulee esille myös tutkimuksen empiirisen 
osan haastatteluissa. Pohdinta uudesta journalismista liittyy lähei-
sesti kysymykseen käyttäjien aktiivisesta roolista sisältöjen tekijöinä. 
Tässä tutkimuksessa ei pohdita uuden journalismin problematiikkaa 
journalistien näkökulmasta, mikä on oma laaja tutkimusalueensa tä-
mänhetkisessä journalismitutkimuksessa. Käyttäjien ja journalistien 
suhde on osa tätä keskustelua. Tutkijat ovat usein vuosikymmenien 
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varrella esittäneet käsityksiä journalismin kehittämisestä keskuste-
levampaan suuntaan. Nykyisin esitetään yhä useammin vaatimuksia 
siitä että journalistien tulisi uudistaa ammatti-identiteettiään, työta-
pojaan sekä hylätä vanhat käsitykset passiivisesta yleisöstä. 

Käyttäjät uusi journalismi haastaa uudenlaisten tulkintojen te-
koon mediasisällöistä. Mitä on luotettavuus? Mikä lähde on luotet-
tava? Käyttäjiltä uusi journalismi edellyttää myös uudenlaisia tai-
toja erityisesti sosiaalisen median mukanaan tuoman aktiivisuuden 
kautta. Kyky itse tuottaa sisältöjä kohoaa nykyistä merkittäväm-
pään asemaan. Tämä teema voidaan kohottaa omaksi elementik-
seen mediataitojen joukossa, kuten tässä on tehty. 

Aktiivisuus verkkomedian kohdalla pitää sisällään niin aktiivi-
suuden yleensä kuin interaktiivisuuden, vuorovaikutteisuuden (ks. 
2.4.2). Tämän tutkimuksen puitteissa en ole lähtenyt problematisoi-
maan interaktiivisuuden luonnetta, vaikka viime vuosina internetin 
käyttöä koskevassa keskustelussa aihe on ollut vahvasti esillä. 

Mahdollisuus kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen on jo nyt avan-
nut uusia mahdollisuuksia käyttäjälle. Yksinkertaisimmassa muo-
dossaan vuorovaikutteisuus on mahdollisuutta antaa verkkomedian 
toimitukselle palautetta ja välittää lukijan mielipiteitä verkkomedian 
toimituksen edelleen julkaistavaksi. Tämä on yhä hyvin yleistä insti-
tutionalisoituneiden medioiden julkaisemisessa verkkomedioissa. Ai-
kaisempiin mediataitoihin verrattuna tämä on tarjonnut nopeamman 
ja helpomman kanavan antaa palautetta. Interaktiivisuus on viime 
vuosina saanut uusia muotoja. Käyttäjien osallistuminen sisältöjen 
tekoon on lisääntynyt huomattavasti. Käsite Web 2.0 on tarjonnut 
uusia teknisiä alustoja käyttäjien omien sisältöjen julkaisulle. Uusi 
laajempi vuorovaikutteisuus verkkomediassa lisää vaatimuksia niin 
käyttäjän sisältöjen tuottamiselle kuin tulkinnallekin. Kun käyttäjien 
tuottamien sisältöjen määrä lisääntyy, myös niiden tason ja luotetta-
vuuden kirjo laajenee. Yleisesti voidaan sanoa, että ymmärrys siitä, 
mitä on interaktiivisuus, oli tutkimusajankohtana vielä hyvin ohut. 
On mielenkiintoista havaita, miten ymmärrys sen mahdollisuuksista 
ja keinoista on muuttunut 15 vuodessa. Pitkälle ajattelua on vienyt 
Dan Gillmor, jonka mielestä kansalaisten tuottamat sisällöt eivät 
ole millään tavoin alisteisia mediatalojen sisällöille. Ennemmin ne 
haastavat perinteiset mediatalot arvioimaan omaa tähänastista toi-
mintaansa uudelleen (Gillmor 2006). 
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Aktiivisuus on kuitenkin laajempi käsite kuin pelkästään verkon 
mahdollistama interaktiivisuus, vuorovaikutteisuus. Tulkinnan vaa-
timusten lisääntyminen ei välttämättä edellytä käyttäjältä interak-
tiivisuutta, vaikka aktiivisuutta se vaatii. Samalla tavoin erilaisissa 
yhteisöissä käyttäjä voi olla mukana aktiivisena seuraajana ilman 
vuorovaikutusta. Aktiivisuuden ymmärtäminen laajana käsitteenä 
on tärkeää mediakompetenssitarkastelussa, jotta osataan ottaa 
huomioon uutena piirteenä mukaan tulleen interaktiivisuuden li-
säksi myös perinteisissä aktiivisen toiminnan muodoissa tapahtu-
neet määrälliset ja laadulliset lisäykset. Mediakompetenssia ei tar-
vita vain uutena interaktiivisuutta hallitsevana taitona, vaan myös 
entistä parempina aktiivisen toiminnan taitoina. 

Uuden teknologian tuomat ominaisuudet ovat teknologian 
mahdollistamia piirteitä verkossa, jotka myös muuttavat verkon 
sisältöä ja käyttäjän suhdetta siihen. Ne toisaalta avaavat käyttä-
jille uusia mahdollisuuksia käyttää entistä monipuolisemmin ver-
kon ominaisuuksia. Toisaalta kykyä hallita näitä uusia teknologi-
oita ei ole kaikilla, mikä lisää eriarvoisuutta medioiden käytössä. 
Uusia teknologian mukanaan tuomia ominaisuuksia ovat esimer-
kiksi hypermediaalisuus ja arkistot, multimediaalisuus, blogit, yh-
teisöllisyys.

Tarpeet ovat keskeinen tarkastelun kohde tässä tutkimuksessa 
verkkomedian käytön selittävänä tekijänä. ”Mihin tarpeeseen” on 
yksinkertainen kysymys siitä, miksi ihmiset käyttävät verkon jour-
nalistisia tuotteita. Liittyykö siihen jotain sellaisia ominaisuuksia, 
joita ei ole tavoitettavissa perinteisillä medioilla? Käyttäjän teh-
dessä tarveharkintaansa, siihen liittyvät myös kysymykset meta-
forasta, minkä kautta verkkomedia mielletään. Jos se koetaan tie-
tokoneen jatkeeksi on todennäköisempää, että verkkomediakin 
koetaan tiedon haun lähteeksi. Television metaforan kautta verk-
komedian rooli on lähempänä viihdyttäjää. Mediakompetenssi mer-
kitsee sitä, että käyttäjä on tietoinen niistä mahdollisuuksista, joita 
verkkomedia tarjoaa ja osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää sitä 
hyväkseen. Uusi vaatimus mediakompetentille henkilölle on se, että 
hän ymmärtää verkkomedian ominaislaadun. Tarpeista keskustel-
taessa on syytä ottaa pohdinnan alle myös verkkomedian suhde ih-
misten arkeen. Onko siitä tullut jo jotain niin arkipäiväistä, että se 
on muuttanut ihmisten arkisia rutiineja jollain tavoin. Jos näin on, 
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sen asema lienee jollain tasolla vakiintunut ja se on ottanut oman 
erillisen roolinsa. Tämä tutkimus antaa viitteitä tähän suuntaan. 
Aihe on jatkotutkimuksen arvoinen.

	12.4	 Menetelmällisistä	mahdollisuuksista

Case-tutkimuksissa käytetyt menetelmät vahvistavat käsitystä siitä, 
että verkkomedian käyttöä voidaan tutkia hedelmällisesti useiden 
eri menetelmien avulla. Erilaiset tutkimusmenetelmät valottavat 
käytöstä eri puolia. Toisinaan ne myös kyseenalaistavat toisella 
menetelmällä saavutettuja tutkimustuloksia ja tällä tavoin lisäävät 
kriittistä keskustelua eri menetelmien kelpoisuudesta.

Vaikka monet tutkijat kyseenalaistava metodologisesti erilaisten 
tutkimusmenetelmien käyttöä käsitteellisten sekaannusten, risti-
riitojen hyväksymiseen ja teoriattomaan tietämiseen vuoksi (Es-
kola &Suoranta 2005), lähestyminen tarjoaa monipuolista kuvaa 
tutkimuskohteesta. Kyse on siitä, onko pääpaino mielenkiintoisilla 
tuloksilla vai metodisten ratkaisujen mahdollisella puhdasoppisuu-
della (Eskola & Suoranta 2005). Tässä tutkimuksessa pääpaino on 
mahdollisimman kattavan kuvan saamisessa uudesta ilmiöstä.

Suorat jakaumat lokitietokannoista saatavasta informaatiosta an-
tavat verkon käyttöä tutkittaessa selkeästi tietoa siitä, mitä luetaan, 
miten paljon luetaan, milloin luetaan, ketkä lukevat. Niitä voidaan 
käyttää myös suhteellisen pienellä vaivalla eri ajankohtien ja -jak-
sojen vertailussa eli hahmottaa ilmiöiden kehitystä yli ajan. Koska 
informaatiota kuitenkin kertyy varsin nopeasti hyvin suuria määriä, 
saatavien tulosten hallinta muuttuu helposti vaikeaksi. 

Case-tutkimuksessa lokitietokantoja käytettiin hyväksi ensi vai-
heessa käyttäjien perusdemografioiden kartoittamiseen. Kyse oli 
uudesta ilmiöstä ja sen myötä uudesta ja uudenlaisesta käyttäjä-
kunnasta, jota ei tunnettu hyvin. Tämän jälkeen lokitietokantoja 
käytettiin suoraviivaisesti vertailevan tutkimuksen pohjana – siinä 
selvitettiin, millaisia sisältöjä internetiä vain vähän aikaa käyttä-
neet käyttäjät selasivat ja verrattiin tuloksia sellaisten ihmisten 
lukukäyttäytymiseen, jotka olivat viettäneet Iltalehti Onlinen pa-
rissa yli kolme vuotta. Suorien jakaumien tasolla tarkasteltuna 
voidaan tehdä johtopäätöksiä lukemisen sisällöissä ilmenneistä 
eroavaisuuksista. Iltalehti Onlinea yli kolme vuotta lukeneet osoit-
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tautuivat aktiivisemmiksi käyttäjiksi (mitattuna sivulatauksilla) 
kuin alle puoli vuotta Iltalehti Onlinea käyttäneet. Kun eroja tar-
kasteltiin yksityiskohtaisemmin, selkeimmin eroja löytyi osioissa 
uutiset ja vapaa-aika. 

Tutkimuksessa haluttiin tarkastella lokitietokantojen kautta 
myös muiden mahdollisten tekijöiden vaikutusta lukemiskäyttäy-
tymiseen – tällaisiksi valittiin demografisista taustatekijöistä suku-
puoli ja ikä. Nämä eivät kuitenkaan osoittautuneet merkitykselli-
siksi tekijöiksi erojen muodostumisessa. 

Yksinkertainen, suoriin jakaumiin perustuva lokianalyysi ei ole 
hienostunut menetelmä tiedon saamiseen (vrt. Esim. Bayes-mene-
telmään perustuva klusterointi luku 7.3 ja luku 10). Miksi siis käyt-
tää suoria analyyseja lokitiedostosta? Vastaus löytyy hyvin pitkälle 
kahdesta sanasta: nopeus ja tarkkuus. Koska tietojenkäsittelyn 
kapasiteetti on lisääntynyt hyvin paljon viime vuosina, on suorien 
lokianalyysien tekeminen reaaliaikaisesti mahdollista suurillakin 
datamäärillä. Parhaiten voidaan ehkä kuvata analyysitavan antia 
suuntaa-antavaksi mittariksi monissa yhteyksissä. Ongelmaksi voi 
kuitenkin muodostua liiallinen informaatio, sillä lokitietokantoi-
hin tallentuu koko ajan entistä enemmän tietoa käyttäjämäärien 
lisääntyessä. Silloin muodostuu entistä tärkeämmäksi ymmärrys 
siitä, mitä mitataan ja miksi mitataan. Näihin kysymyksiin vasta-
ukset löytyvät puolestaan ihmisten mediakäytön yleensä ja verk-
komediakäytön erityisesti ymmärtämisestä. 

Toinen suorien analyysien lokikannoista tekemisen etu on siinä, 
että mittaamisessa voidaan ottaa huomioon mittausteknisiä aspek-
teja enemmän kuin erilaisissa monimuuttuja-analyyseissa. Tässä 
tutkimuksessa tämä tulee hyvin esille siinä, miten tiettyjä perusasi-
oita on määritelty suorissa lokianalyyseissa ja mitä Bayes-verkko-
analyysissa. Näillä mittausteknisillä suureiden määrittelyillä saattaa 
olla paljon vaikutusta tutkimuksen lopputulokseen. Kahdessa em. 
tutkimuksessa jouduttiin ottamaan kantaa seuraaviin asioihin:
– lukemisen määrittely käyttöajan perusteella (0sek–3sek)
– lukemisen lopettamisen määrittely viimeisen sivun lukemisen 

perusteella
– muut mahdollisesti tulkintaa vääristävät seikat

Suorien jakaumien tarkastelut ovat tehokkaita ja niillä saadut 
nopeat ja varsin yleisen tason tarkastelut antavat suuntaa-antavia 
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tuloksia. Yksinkertainen lokianalyysi jättää kuitenkin monia ky-
symyksiä vaille vastausta. Se ei kykene vastaamaan kysymykseen 
”miksi” jotain tapahtuu tai ”miksi” asiat ovat jollain tavoin. Tässä 
kohdin toteutuu hyvin Tötön metodikirjallisuutta koskeva tulkinta 
(ks. luku 4). Töttö on havainnut kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 
työnjaon pohjautuvan eroon suuren joukon ”yleisyyden” ja pienen 
joukon ”tyypillisyyden” välillä. Kyse ei siis ole erosta numeroiden 
ja kirjainten kesken, kun puhutaan kvantitatiivisesta ja kvalitatii-
visesta tutkimuksesta tässäkään kirjassa, vaan tavasta analysoida 
asiaa. Tosin tutkimukseni kvantitatiiviset osuudet ovat numero-
pohjaisia tutkimuksia ja kvalitatiivinen tutkimus puolestaan poh-
jautuu haastatteluihin. Näennäisesti ne siis toteuttavat perinteistä 
kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen eroa, mutta pe-
rusteluni nousevat analyysitapojen erojen tarkasteluista ennem-
min kuin lähtökohtana olevan aineiston kvantitatiivisuudesta tai 
kvalitatiivisuudesta. Laadullinen analyysi antoi selkeästi kimmok-
keita seuraaviin tutkimusvaiheisiin Iltalehti Onlinen lukijoista. 
Vaikka laadullista tutkimusta pidetään yleensä kustannuksiltaan 
korkeampana kuin kvantitatiivista tutkimuksista, tämä tutkimus 
osoittaa sen, että kvalitatiivinen tutkimus voi olla suuntaa-anta-
vana analyysina toteutettuna taloudellinen vaihtoehto tutkimuk-
sen eteenpäin viemiselle.

Bayes-analyysi edustaa tässä tutkimuksessa pitkälle vietyä kvan-
titatiivista menetelmää, joka rakennettiin tämän tutkimuksen tar-
peisiin. Sen tulokset ovat hyvin mielenkiintoisia ja antavat Iltalehti 
Onlinen käytöstä ja käyttäjistä sellaista tietoa, jota ei saada sen pa-
remmin suorilla jakaumilla kuin kvalitatiivisella analyysilla. Kluste-
rointitutkimuksen rakentamisvaiheessa tehdyt ratkaisut osoittavat 
sen, miten paljon esimerkiksi sisällön luokitteluissa tai lukuajan 
määrittelyssä tehdyt ratkaisut vaikuttavat tutkimuksen lopputu-
lokseen. Sisältöjen perusteella toteutettu klusterointi osoittautui 
toimivaksi ihmisten lukemiskäyttäytymisen kuvailun välineeksi. 
Sen sijaan sen käyttö mm. reaaliaikaiseen ennustamiseen luke-
miskäyttäytymisestä on rajallinen. 

Verkkomedian kehityksestä kertoo paljon se, miten vuonna 
2000 käyttäjille esitetyt kysymykset ovat jääneet ajastaan jälkeen. 
Vuonna 2008 olennaiset käyttöä koskevat kysymykset ovat toi-
saalla. Mobiliteetti ja sosiaalinen media ovat nousseet vahvasti 
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esille käyttöön voimakkaasti vaikuttavina tekijöinä. Niiden myötä 
vuorovaikutteisuus on saanut aivan uudenlaista sisältöä. Käyttäjät 
myös ymmärtävät interaktiivisuuden rikkaammin ja kykenevät te-
kemään hienovireisiä erotteluja sen luonteesta ja määrästä. Mobi-
liteetti on lisännyt käyttäjien vapausasteita niin ajan kuin tilankin 
suhteen verkkomedian käytössä. Myös tämä on otettava huomioon, 
kun pyritään ymmärtämään ihmisten mediakäyttöä haastattelujen 
kautta. Sama mobiliteetti asettaa vaatimuksia myös kvantitatiivi-
sille tutkimusmenetelmille. Ihmisten käyttötavat ja tarpeet saat-
tavat vaihdella käyttötilanteen mukaan, koska mobiilisuus sallii 
erilaiset käyttötilanteet.

	12.5	 Verkkomedian	käytön	tutkimus	prosessina	ja	uuden	
mediamuodon	käytön	tutkimisen	mahdollisuuksista

Empiirisellä tasolla tarkastelin sitä, mitä erilaiset tutkimusmenetel-
mät kertovat Iltalehti Onlinen käytöstä ja miten nämä menetelmät 
joko tukevat tai kyseenalaistavat toisiaan. Olin kiinnostunut siitä, 
miten prosessinomainen lähestyminen sopii a) Iltalehti Onlinen ja 
b) verkkomedian ja c) uuden mediamuodon tutkimiseen. 

Ensimmäinen kvantitatiivinen analyysi Iltalehti Onlinen lokitie-
tokannoista tehtiin aikana, jolloin verkkomedia oli ollut olemassa 
noin kaksi vuotta ja Iltalehti Online ei vuottakaan. Itse media oli 
uusi ja ainutlaatuinen. Myös sen käytöstä kertyvät lokitietokan-
nat olivat ainutlaatuista aineistoa, joiden tutkimuskäytöstä ei ol-
lut aiempaa kokemusta. Samanlaisia aineistoja ei myöskään ollut 
käytössä muiden medioiden tutkimiseksi. Siten ei myöskään val-
miita analyysimenetelmiä. Tilanne oli uusi kahdella tavalla: uusi 
media, uudet menetelmät.

Ensimmäinen Iltalehti Onlinen lokitietokantoihin pohjautuva 
analyysi antoi vastauksen joihinkin kysymyksiin, mutta hyvin äk-
kiä se nosti esille entistä enemmän uusia tutkimuskysymyksiä. 
Toisen vaiheen kvalitatiivisessa analyysissa tarkastelin edelleen 
kvantitatiivisessa analyysissa, saatua tulosta käyttökokemuksen 
vaikutuksesta sisältöjen ja käyttäjien väliseen suhteeseen. Koin sen 
merkitykselliseksi, koska käyttökokemuksen vaikuttaessa sisältö-
jen lukemistapaan saatoin olettaa, että ihmisten motiiveissa lukea 
sisältöjä olisi myös eroja riippuen heidän käyttökokemuksestaan. 
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Tämä on yksi esimerkki siitä, miten kvantitatiivinen tutkimus voi 
hyvin olla kvalitatiivisen tutkimuksen esitutkimusta, kuten luvussa 
neljä esitetyssä mallissa on todettu. 

Sama kvantitatiivinen, varsin yksinkertainen analyysi, toimi kim-
mokkeena myös myöhemmin toteutetulle, monimutkaisemmalle 
kvantitatiiviselle analyysille. Suoraviivaisessa lokikanta-analyy-
sissa ilmeni, että Iltalehti Onlinen journalistinen sisältöluokitus, 
johon lokitason lukemiskäyttäytymisen analysointi perustui, oli 
liian yleisellä tasolla, jos halutaan saada tietoa ihmisten todellisesta 
verkkomedian käytöstä. Jutturyhmä uutiset oli liian laaja, koska 
nimikkeen alla on hyvin paljon erilaisia juttutyyppejä Iltalehti On-
linesta. Tämän vuoksi klusterointia varten luokittelin jutut entistä 
yksityiskohtaisemmin. Ilman tätä toimenpidettä klusteroinnin pe-
rustella syntyneet ryhmät eivät olisi antaneet lisäinformaatiota ih-
misten verkkokäyttäytymisestä. 

Edellistä esimerkkiä voidaan jatkaa edelleen. Kun klusterointi 
toteutettiin käytännössä, syntyneissä klustereissa oli edelleen vi-
noutumia. Yksi syy vinoutumiin oli se, että klustereita oli liian pal-
jon. Iltalehti Onlinen käyttäjät eivät esimerkiksi lukeneet kaikkia 
urheilulajeja lainkaan, ja toisaalta on olemassa lajeja (esim. jalka-
pallo), joita luetaan hyvin innokkaasti. Luokitusta on syytä tarkas-
tella uudelleen sen jälkeen, kun on analysoitu ensimmäisen luo-
kituksen perusteella syntyneitä klustereita ja niiden vastaavuutta 
ihmisten todellisen käyttäytymisen kanssa. Toisaalta syntyneitä 
klustereita voidaan käyttää hyvin pohjana uusien tutkimuskysy-
mysten asettamiselle, joita voidaan tarkastella uudelleen kvalita-
tiivisessa aineistossa.

Klustereiden tarkastelussa on olennaista muistaa, että suuret 
käyttäjämäärät eivät ole ainoa kriteeri, joka tekee jostain klusterista 
kiinnostavan. Pienempien klusterien tarkastelun kautta päästään 
pohtimaan esim. sitä, johtuuko pienuus ennemmin sopivien sisäl-
töjen puutteesta kuin vähäisestä kiinnostuksesta aiheeseen.

Tähän mennessä en ole vielä tarkastellut kahden Iltalehti Onlinen 
kvantitatiivisen analyysin välissä olleen kvalitatiivisen, teemahaas-
tatteluaineistoon pohjautuva, aineiston suhdetta kahteen muuhun 
paljoakaan. Jonkin verran kirjoitin yllä siitä, miten ensimmäisen 
vaiheen kvantitatiivinen analyysi vaikutti kvalitatiivisen haastat-
telurungon kysymysten asetteluun ja tutkimuskysymyksiin ylipää-
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tään. Sen sijaan kvalitatiivisen analyysin antia kvantitatiivisille ana-
lyyseille ei ole vielä arvioitu. Tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen 
anti kvantitatiiviselle ei ole suoraviivainen – kvantitatiivien ei ole 
kohonnut kvalitatiivisen tuloksista. Ennemmin kvalitatiivisen rooli 
on ollut tässä kokonaisuudessa kahteen suuntaan menevä: toisaalta 
se on toiminut kvantitatiivisen tutkimuksen esitutkimuksena ja toi-
saalta se on toiminut rinnakkaisena tulkintavälineenä uuden kvanti-
tatiivisen analyysin rinnalla, kun olen hahmottanut kokonaiskuvaa 
verkkomedian sisältöjen ja yleisöjen välisestä suhteesta. 

Kolmesta Iltalehti Onlinen käytön tarkastelussa käytetystä mene-
telmästä nousi esille sekä tuloksia että kimmokkeita jatkotarkaste-
lua silmällä pitäen. Perinteisten tutkimuksen tulosten tulkinnan ja 
esittelyn ohella on olennaisen tärkeää myös hahmottaa niitä alueita, 
jotka ovat jääneet tutkimuksessa valottamatta jollain tasolla, vaikka 
viitteitä niiden kiinnostavuudesta on saatu tutkimuksen mittaan. 
Käsitteellinen malli auttaa hahmottamaan tällaisia alueita. Edellä 
kuvattu Iltalehti Onlinen tutkimusprosessi sekä journalistisen verk-
komedian tutkimusprosessin malli on kuvattu luvussa 11.

Kun käytetään erilaisia tutkimusotteita, on hyväksyttävä myös se, 
että syntyneet tulokset voivat olla ristiriitaisia keskenään. Iltalehti 
Online -casessa esimerkiksi suorat jakaumat lokitiedoista osoitti-
vat, että iällä ei näyttäisi olevan kovin paljon merkitystä siinä pro-
sessissa, missä ihmiset valitsevat itselleen luettavaa Iltalehti On-
linesta. Merkittävimmäksi tekijäksi nousi tässä analyysissa käyt-
tökokemus. Kun käyttökokemusta tarkasteltiin kvalitatiivisessa 
analyysissa, tulos sai entisestään tukea. Mutta tässä aineistossa 
sukupuolella ei näyttänyt olevan merkitystä lukemiskäyttäytymi-
sen kannalta. Entä sitten toinen kvantitatiivinen analyysi? Klus-
teroinnin pohjahan oli puhtaasti käyttäjissä ja luetuissa sivuissa, 
klustereiden muodostamisvaiheessa demografisia tekijöitä ei käy-
tetty lainkaan hyväksi. Ne aivan kuin ”liimattiin” valmiiden klus-
tereiden päälle kuvaamaan klusterin käyttäjien ominaisuuksia. 
Klusteroinnissa niin ikään kohosi ainoaksi selkeästi erottelevaksi 
demografiseksi tekijäksi sukupuoli, sen paremmin iällä kuin kou-
lutuksellakaan ei ollut merkitystä.

Mistä tällaiset erot sitten syntyvät? Miten niihin tulisi suhtautua? 
Onko toinen väärä tulos ja toinen oikea? Jos aineistojen ja käytet-
tyjen menetelmien tarkastelussa ei löydy mitään selkeää virhettä, 
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syntyneet erot tuloksissa on otettava uuden analyysin pohjaksi. 
On lähdettävä etsimään syntyneiden tulosten välistä mahdollista 
uutta tulkintaa saaduista tuloksista. On pohdittava sitä, onko ky-
symyksen asettelu ollut jommassakummassa tutkimuksessa väärä 
vai ovatko tulkinnat pohjautuneet vääriin johtopäätöksiin. Myös 
tässä väitöstyössä esitettyjen tulosten ristiriitaisuudet kaipaisivat 
lisävalaistusta ja jatkotutkimusta.

Em. kuvaus Iltalehti Onlinen tutkimusprosessista on esimerkki 
kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen tiivistä nivoutu-
misesta toisiinsa, kun tutkitaan verkkomedian kaltaisen, varsin 
uuden ja vähän ymmärretyn mediamuodon käyttöä. Siitä on toi-
saalta tarjolla paljon informaatiota, mutta suhteellisen vähän tie-
toa. Lisäksi sen käyttömotiivit muodostuvat monista eri lähteistä. 
Voidaan ajatella verkkomedian käytön tutkimusta monitasoisena 
prosessina, jonka seuraava vaihe voi olla niin kvantitatiivinen kuin 
kvalitatiivinenkin. Valinta pohjautuu tarpeeseen ja kysymyksiin, 
joihin halutaan löytää vastauksia. Aiemmin puhuin myös monesta 
eri perspektiivistä lähtevän teoreettisen tarkastelun eduista verk-
komedian tutkimuksessa. 

Luvussa kuusi esitelty CEDA:n ja CEMDA:n pohjalta laadittu ke-
hikko verkkomedian tutkimukseen auttaa jäsentämään tehtyä tut-
kimusta niin sen suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa. Malli kannus-
taa myös yhdistämään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä 
tutkimuksessa. Tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tutkimukselli-
sen liikkumavapauden tulisi olla vielä vapaampaa kuin CEDA:n 
kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusotteen yhdistäminen tai 
CEMDA:n monitasoinen tarkastelu. Ajallisessa perspektiivissä tar-
kasteltuna eivät CEDA tai CEMDA olisi olleet mahdollisia toteuttaa 
sellaisenaan, sillä osa tässä tutkimuksessa käytetyistä tutkimusme-
netelmistä (Bayes-analyysi) eivät olleet vielä olemassa tutkimuk-
sen alkurakennelmaa tehtäessä. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, 
että verkkomedian kaltaisen uuden alueen tutkimus tulisi nähdä 
jatkuvana, muutosten alaisena olevana prosessina, jossa on syytä 
säilyttää avoin tarkastelukulma kaikkeen vastaantulevaan. 

Uuden mediamuodon tutkimus on hyvä ankkuroida ”suurempiin 
ja pysyvämpiin” ilmiöihin. Tällaisia ovat tässä tutkimuksessa olleet 
neljä lähtökohtaa. Vaikka tässä sovelsin näitä lähtökohtia verkko-
median käytön tutkimukseen, samat lähtökohdat voivat toimia ai-
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nakin osittain lähtökohtina myös muiden uusien mediamuotojen 
käytön tarkastelussa. Lähtökohtia on kuitenkin syytä aina tarkas-
tella kriittisesti ja oltava valmis niiden uudelleenmäärittelyyn ym-
päröivän maailman ja toimintaedellytysten muuttuessa.

Kun siirretään tarkastelu verkkomediasta yleisemmälle tasolle, 
tämä tutkimus vahvistaa sitä, että uuden mediamuodon tarkaste-
lussa on erittäin tärkeää toisaalta tuntea jo olemassa olevien me-
diamuotojen historia, koska sieltä löytyy lainalaisuuksia, jotka ovat 
sovellettavissa uusiin mediamuotoihin ja antavat alkuvaiheessa 
kiinnekohtia tarkastelulle. Toisaalta on myös kyettävä irrottau-
tumaan toisten medioiden konventioista ja uuden mediamuodon 
näkemisestä jonkin jo olemassa olevan mediamuodon jatkeena. 
Vaikka usein kehityksen alkuvaiheessa uutta mediamuotoa käyte-
tään jonkin jo olemassa olevan mediamuodon tapaan, jonkin ajan 
kuluttua kehityksessä tapahtuu eriytymistä omaksi mediakseen 
ja omanlaisekseen median käytöksi. Uuden mediamuodon käytön 
ymmärtäminen vaatii myös yhdistelmiä erilaisista tutkimusotteista. 
Tämä väitös on osoittanut, miten erilaiset tutkimusmenetelmät tu-
kevat toisiaan (myös kyseenalaistaessaan toisiaan), kun hahmote-
taan kuvaa uudesta, tuntemattomasta mediamuodosta.

Uuden ilmiön jäsentämistä auttavat erilaiset systemaattiset lähes-
tymiset ilmiön alusta lähtien. Tässä tutkimuksessa apuna käytetyt 
tilanne-väline-konteksti -matriisi ja journalistisen verkkomedian 
käytön tutkimusprosessin kuvaus (luku 11) ovat osin sovelletta-
vissa myös muiden uusien mediamuotojen käytön tarkasteluun.
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 Iltalehti Online -juttuluokitus 
klusterointia varten
Yleiset perusteet
– pohjana IPTC-luokitus
– lisätty Iltalehti Onlinen ominaislaadun huomioon ottavia osioita
– poistettu osioita, joita ei Iltalehti Onlinessa esiinny
– luokittelun logiikka säilytetty IPTC:n mukaisena eli voidaan palauttaa siihen

Iltalehti Online -luokittelu (lisäykset lihavoitu)

Taide, kulttuuri ja viihde 01000000
 01001000 arkeologia
 01002000 arkkitehtuuri
 01003000 härkätaistelu
 01004000 karnevaalit
 01005000 elokuva
 01006000 tanssi
 01007000 muoti
 01008000 kielet
 01009000 kirjastot ja museot
 01010000 kirjallisuus
 01011000 musiikki
 01012000 maalaustaide
 01013000 valokuvaus
 01014000 radio
 01015000 kuvanveisto
 01016000 televisio
 01017000 teatteri

Ihmiset	 18000000
	 18001000	 elokuvat
	 18002000	 tanssi
	 18003000	 muoti+missit
	 18004000	 kirjallisuus
	 18005000	 pop-musiikki
	 18006000	 klassinen	musiikki
	 18007000	 kuvataide
	 18008000	 valokuvaus
	 18009000	 radio
	 18010000	 kuvanveisto
	 18011000	 televisio
	 18012000	 teatteri
	 18013000	 politiikka
	 18014000	 urheilu
	 18015000	 kuninkaalliset
	 18016000	 julkkikset	yleensä

Liite 1
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Rikollisuus, laki, oikeus 02000000
 02001000 rikollisuus
 02002000 oikeuslaitos, lainkäyttö
 02003000 poliisi
 02004000 rangaistukset
 02005000 vankila
 02006000	 yksilöön	kohd.väkivalta
	 02007000	 armeijan	kurinpito
	 02008000	 motiivit	ja	jälkivaiheet

Katastrofit, onnettomuudet 03000000
 03001000 kuivuus
 03002000 maanjäristys
 03003000 nälänhätä
 03004000 tulipalo
 03005000 tulva
 03006000 teollisuusonnettomuus
 03007000 ilm.muutoksen aih.katastr.
 03008000 ydinonnettomuus
 03009000 saastuminen
 03010000 liikenneonnettomuus
 03011000 tulivuorenpurkaus
 03012000	 sankariteot	onnettomuuks.
	 03013000	 vaaratilanteet,	läheltä	piti
	 03014000	 inhim.	virheet&seuraukset

Talous, bisnes ja rahoitus 04000000
 04016000	 yksityinen
	 04017000	 yleinen

Informaatioyhteiskunta	 19000000
	 19001000	 talous
	 19002000	 pelit
	 19003000	 tietosuoja
	 19004000	 sosiaaliset	vaikutukset/vaikutus	yht.kuntaan/	
	 	 	 sovellutukset
	 19005000	 terveysvaikutukset
	 19006000	 kännykkä
	 19007000	 verkossa

Koulutus 05000000
 05001000 aikuiskoulutus
 05002000 jatkokoulutus
 05003000 vanhempaintoiminta
 05004000 esikoulu
 05005000 koulut
 05006000 opettajajärjestöt
 05007000 korkeakoululaitos

Ympäristökysymykset 06000000
 06002000 luonnonsuojelu
 06001000 vaihtoehtoenergia
 06003000 energian säästäminen
 06004000 ympäristöpolitiikka
 06005000 ympäristön saastuminen
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 06006000 luonnonvarat
 06007000 luonto
 06008000 väestö
 06009000 jätteet
 06010000 vesivarat

Terveys 07000000
 07001000 sairaudet
 07002000 epidemiat
 07003000 terveydenhoito
 07004000 terveysjärjestöt
 07005000 lääketieteellinen tutkimus
 07006000 sairaanhoitohenkilöstö
 07007000 lääkkeet
 07008000 ennaltaehkäisevä lääketiede
 07009000	 paino
	 07010000	 kauneus
	 07011000	 ravinto	ja	juominen

Human interest 08000000
 08002000 omituisuudet, erikoisuudet

Työelämä 09000000
 09002000 kollektiivisopimukset
 09003000 työllisyys
 09004000 työkriisit
 09005000 työlainsäädäntö
 09006000 eläkkeet
 09007000 uudelleenkoulutus
 09008000 lakot
 09009000 työttömyys
 09010000 ay-liike
 09011000 palkat, eläkkeet, optiot
 09012000 työelämän suhteet

Lifestyle, vapaa-aika 10000000
 10001000 pelit
 10002000 pelaaminen, lottoaminen
 10003000 gastronomia
 10004000 harrastukset
 10005000 vapaapäivät ja lomat
 10006000 turismi
 10007000	 juhlat,	merkkipäivät
	 10008000	 juomakulttuuri
	 10009000	 autot

Politiikka 11000000
 11001000 puolustus
 11002000 diplomatia
 11003000 vaalit
 11004000 vakoilu, tiedustelu
 11005000 ulkomaanapu
 11006000 hallitus
 11007000 ihmisoikeudet
 11008000 paikalliset viranomaiset
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 11009000 eduskunta
 11010000 puolueet
 11011000 pakolaiset
 11012000 alueelliset viranomaiset
 11013000 valtion budjetti
 11014000 sopimukset ja organisaatiot
	 11015000	 poliittinen	kähmintä	+	
	 	 	 moraalittomuus
    
Uskonto, elämänkatsomus 12000000
 12001000 kultit
 12002000 usko
 12003000 vapaamuurarit
 12004000 uskonnolliset instituutiot
	 12005000	 etiikka,	moraali,	filosofia

Tiede ja teknologia 13000000
 13001000 sovelletut tieteen
 13002000 insinööritieteet
 13003000 humanistiset tieteet
 13004000 luonnontieteet
 13005000 filosofia
 13006000 tutkimus
 13007000 tieteellinen tutkimus
 13008000 avaruusohjelmat

Sosiaaliset kysymykset 14000000
 14001000 riippuvuus
 14002000 hyväntekeväisyys
 14003000 demografiat
 14004000 vammaisuus
 14005000 eutanasia
 14006000 perhe
 14007000 perhesuunnittelu
 14008000 terveysvakuutus
 14009000 kodittomuus
 14010000 vähemmistöryhmät
 14011000 pornografia
 14012000 köyhyys
 14013000 prostituutio
 14014000 rasismi
 14015000 hyvinvointi
 14016000	 huumeet
	 14017000	 viina	+	alkoholismi
	 14018000	 adoptio,	lapsettomuus
	 14019000	 asuminen
	 14020000	 kaupunkisuunnittelu
	 14021000	 liikenne

Urheilu 15000000
 15001000 ilmailu-urheilu
 15002000 alppihiihto
 15003000 amerikkalainen jalkapallo
 15004000 jousiammunta
 15005000 yleisurheilu
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 15006000 sulkapallo
 15007000 amerikkalainen pesäpallo
 15008000 koripallo
 15009000 ampumahiihto
 15010000 biljardi, snooker ja pool
 15011000 kelkkailu (rattikelkka, us.hlö)
 15012000 keilailu
 15013000 petanque
 15014000 nyrkkeily
 15015000 melonta ja kajakkimelonta
 15016000 kiipeily
 15017000 kriketti
 15018000 curling
 15019000 pyöräily
 15020000 kilpatanssi
 15021000 sukellus
 15022000 ratsastusurheilu
 15023000 miekkailu
 15024000 maahockey
 15025000 taitoluistelu
 15026000 freestyle-hiihto
 15027000 golf
 15028000 voimistelu
 15029000 käsipallo
 15030000 hevoslaukkakilpailut
 15031000 jääkiekko
 15032000 pelota
 15033000 judo
 15034000 karate
 15035000 lacrosse
 15036000 ohjaskelkka (yksi mies)
 15037000 marathon
 15038000 nykyaikainen viisottelu
 15039000 moottoriurheilu
 15040000 ralli
 15041000 moottoripyöräily
 15042000 verkkopallo
 15043000 murtomaahiihto
 15044000 suunnistus
 15045000 poolo
 15046000 pikaveneily
 15047000 soutu
 15048000 rugby
 15050000 purjehdus
 15051000 ammunta
 15052000 mäkihyppy
 15053000 lumilautailu
 15054000 jalkapallo
 15055000 softball
 15056000 pikaluistelu
 15057000 speedway
 15058000 urheilujärjestöt
 15059000 squash
 15060000 sumopaini
 15061000 lainelautailu
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 15062000 uinti
 15063000 pöytätennis
 15064000 taekwondo
 15065000 tennis
 15066000 triathlon
 15067000 käsipallo
 15068000 vesipoolo
 15069000 painonnosto
 15070000 purjelautailu
 15071000 paini
 15072000	 formula
	 15073000	 yhdistetty
	 15074000	 pesäpallo
	 15075000	 salibandy
	 15076000	 arvonimet,	tunnustukset

Levottomuudet, konfliktit, sodat 16000000
 16001000 terrorismi
 16002000 sseellinen konflikti
 16003000 kansalaistottelemattomuus
 16004000 vallankumous
 16005000 sissitoiminta
 16006000 verilöyly
 16007000 mellakat
 16008000 mielenosoitukset
 16009000 sota
	 16010000	 sodan	seuraukset

Sää 17000000
 17001000 ennustukset
 17002000 globaalit muutokset
 17003000 sääraportit
 17004000 säätilastot
 17004100	 lumiolosuhteet
	 17004200	 vesiolosuhteet
	 17004300	 jäätilanne

Hyötytetoa	eri	aloilta	 20000000
	 20001000	 kuluttaja
	 20002000	 juhlajärjestelyt

Vapaa	 1

Keskustelu	 2

Nainen/Helmi	 3

Kyselyt	 4
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Päivittäiset rutiinit ja suhde mediaan
–	 Olet	merkinnyt	taustatietolomakkeeseen	ammatiksesi	_.	Kuvaa,	millainen	on	työpäiväsi	

yleensä?	Mitä	viestintävälineitä	liittyy	työhösi?
–	 Kuvaa,	millainen	on	arki-iltasi	työpäivän	jälkeen	yleensä?	Entä	viikonloppu?		

Mitä	harrastat?	Mitä	viestintävälineitä	liittyy	vapaa-aikaasi?
–	 Mitä	viestintävälineitä	liittyi	aamuusi	tänään?	Oliko	se	tyypillinen	aamu?

Motiivit Iltalehti Onlinen käytölle
–	 Miksi	aloit	käyttää	Iltalehden	verkkoversiota?	Kauanko	siitä	on	aikaa?
–	 Mitä	kautta	ensi	kertaa	”löysit”	ILOnlinen	(linkkilistat	yms.)?	Löytyikö	helposti?
–	 Käytätkö	muita	vastaavia	verkkomedioita?	Eroaako	Iltalehti	Onlinen	käyttö	muiden		

vastaavien	verkkopalvelujen	käytöstä?	Miten?	Miksi?
–	 Miksi	edelleen	jatkat	ILOnlinen	käyttöä/Miksi	lopetit	käytön?
–		 Tarjoaako/tarjosiko	verkko	jotain	”Enemmän”	kuin	muut	mediat?	Miten	ja	miksi?		

(ILOnline/verkko	yleisesti)
	 	 Arkisto,	linkit,	palautteen	mahdollisuus	jne.
–		 Millainen	on/oli	ILOnlinen	käytettävyys	ja	yleisilme?
	 	 Rekisteröityminen
	 	 Etusivu
	 	 Miten	helppoa	liikkua	sivulta	toiselle	(joko	eteen	tai	taakse)
	 	 Tietääkö	mitä	löytyy	kunkin	painikkeen/linkin	takaa?
–		 Mistä	olet	valmis	maksamaan	verkossa?	(ILOnline/verkko	yleisesti)
	 	 Miksi?	Miten?	Mistä	maksaa	tällä	hetkellä?
–		 Mitä	etsii	verkkolehdestä?	(ILOnline/verkko	yleisesti)
	 	 Etsitkö	verkosta	viihdettä/informaatiota/kommunikaatiota/ostamista?	Miksi?
	 	 Mitä	on	mielestäsi	viihde/hyöty	verkossa?

Käyttötilanteet
–		 Kuvaile	viimeistä	ILOnlinen	käyttötilannetta.	Oliko	tyypillinen	käyttökerta?	
	 	 Miksi	meni	lukemaan	verkkoversiota?	Mikä	kiinnitti	huomion	(lööppi,	yms.)?
	 	 Käyttikö	bookmarksista	käsin?	Mille	sivulle	meni	ensin?	Meneekö	aina	ensin	
	 	 ko.	sivulle	(urheilu,	uutiset	jne.)?
	 	 Miten	suhtautuu	teknisiin	ongelmiin	(katkot,	yms.)?	Onko	ollut?	Meneekö	
	 	 uudestaan	sivulle,	josta	”putosi	pois”?
–		 Tiedätkö	yleensä	tarkalleen	mitä	haet	vai	menetkö	aina	katsomaan,	mitä	on	tarjolla?		

	 (ILOnline/verkko	yleisesti)

Liite 2

 Laadullinen analyysi
 Verkkomedia ihmisten arjessa-tutkimuksen haastattelurunko

Puolistrukturoidun haastattelun runko toimii haastattelijan ”muistina” eri  
näkökulmista, mutta haastattelun varsinainen sisältö muotoutuu pitkälti  
vastauksien perusteella. Siksi monet mukana olevat näkökulmat eivät  
ilmene tästä rungosta.
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–		 Milloin	yleensä	käytät	verkkomedioita	(ILOnline/verkko	yleisesti).	Miksi?		
Onko	päivittäistä/satunnaista?	Miksi?

–	 Missä	yleensä	käytät	verkkomedioita?	(ILOnline/verkko	yleisesti)	Miksi?
–	 Jos	käyttää	päasiassa	työpaikalla,	miten	toimii	esim.	Lomien	aikana?		

Entä	ulkomailla	ollessa?
	 	 Miten	sopii	työaikoina	käytettäväksi?	Entä	kotona?
–	 Millainen	käsitys	omasta	median	käytöstä?
	 	 Hallitseeko	mediat	käyttäjää	vai	käyttäjä	mediaa?	
	 	 Onko	vaikeuksia	”päästä	irti”?
	 	 Entä	ajankäyttö,	miten	se	jakautuu	verkkomedianja	muunelämän	kesken	
	 	 (eristäytyminen,	yksinäisyys,	yhdessä	tekeminen)?
	 	 Onko	vaikeuksia	erottaa	oleellinen	epäoleellisesta?	Ahdistaako	
	 	 informaatiotulva?
	 	 Mihin	perustuu	luottamus	mediaa	kohtaan	(ILOnline/verkko	yleisesti/
	 	 paperiversio)?

Sisällöt
Kysytään	sekä	ILOnlinesta	että	verkkomediasta	yleisesti!
–	 Millainen	suhtautuminen	ns.	”uusiin	ominaisuuksiin”?	Mitä	hyvää,	mitä	huonoa?	Miksi?
	 	 Interaktiivisuus,	linkit,	ajasta-	ja	paikasta	riippumattomuus,	yms.
–	 Millaisilla	www-sivuilla	haluaa	olla	akiivinen/millainen	sisältö	ylipäätään	mahdollistaa	

aktiivisuuden?	Miten	sisältö	vaikuttaa	aktiivisuuden	asteeseen?
	 	 Miksi?
	 	 Miten	määrittelee	aktiivisuuden?
	 	 Mitkä	sivut	ILOnlinessa	mahdollistavat	aktiivisuuden?	Minkä	osan/sivun
	 	 haluaisi	olla	aktiivisen?
	 	 Missä	haluaa	olla	aktiivinen?	Miten?	Miksi?	(Koti	–	työ)
–	 Puuttuuko	verkkomediasta	jotain	oleellista	verrattuna	paperimediaan?	Mitä?	Miksi?
–	 Häiritsevätkö	sisällölliset	erot	paperisten	ja	sähköisten	versioiden	välillä?	Miksi/miksi	ei?	

Miten	näkyvät?
–	 Mitä	mieltä	mainoksista?
	 	 Tuleeko	niitä	katsottua?	Miten?	Miksi/miksi	ei?
	 	 Pitääkö	sitä	”pakkopullana”	vai	suhtautuuko	neutraalisti?	Miksi?
	 	 Miten	haluaisi	mainonnan	toteutuvan?	Millainen	mainos	herättää	
	 	 kiinnostuksen?
	 	 Haluaako	saada	”räätälöityjä”	mainoksia	mikäli	on	ilmoittanut	palvelun	pitäjälle		

	 esim.	mielenkiintonsa	kohteita	ja	muita	taustatietoja?	Miksi/Miksi	ei?
	 	 Ovatko	mainokset	tällä	hetkellä	selvästi	erotettavissa	muusta	sisällöstä?	
	 	 Miten?
	 	 Ovatko	”paperimainokset”	luotettavampia	kuin	sähköiset?	Miksi/miksi	eivät?
–	 Mikä	on	omasta	mielestäsi	viihdettä	ja	mikä	tietoa	verkossa?
	 	 Mikä	tekee	sisällöstä	viihdettä?	Entä	tietoa?	Miksi?
	 	 Onko	helppo	erottaa	toisistaan?	(Miten	toteutunut	ILOnlinessa/yleensä?)
–	 Millainen	sisältö	on	”hyvä”:	laaja	vai	syvä?	Miksi?	Miten	lisätä?
	 	 Miten	toteutunut	ILOnlinessa?	Entä	yleisesti	verkkomediassa?
	 	 Millaisen	arvon	antaa	käytettävissä	oleville	arkistoille,	linkeille	yms.?
–	 Haluaako	olla	mukana	tuottamassa	sisältöjä	verkkoon?	Miksi/miksi	ei?	Miten?
	 	 ILOnline:	palaute,	kilpailut,	kyselyt,	yms.
	 	 Verkko	yleisesti:	mm.	kotisivut,	yms.	(yksilönä	–	yhteisön	jäsenenä)
	 	 Kysytään	vain	verkkomediasta	yleisesti,	mikäli	ei	toisin	mainita!
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–	 Miten	tärkeää	on	luotettavuus	verkkomediassa?	Miksi?
	 	 Miten	se	on	omien	kokemusten	perusteella	toteutunut?	Missä	hyvin,	missä	
	 	 huonosti?	(Myös	ILOnline)
–	 Henkilökohtaisuuden	merkitys	verkkomediassa?	(Myös	ILOnline)
	 	 Missä	tilanteissa	”räätälöitävyys”	hyväksyttävää,	missä	ei?	Miksi?		

	 Onko	kokemuksia?	Mistä?	Miten	toiminut?	Miten	kokenut?
–	 Yksityisyyden	merkitys	verkkomediassa?
	 	 Miten	kokee	tietosuojan	toteutuvan	verkossa?	Entä	kaupankäynnissä?	Miksi?
	 	 Miten	suhtautuu	siihen,	että	itsestä	kerätään	tietoa,	jota	esim.	käytetään	
	 	 mainonnassa	hyväksi?	Miksi?
	 	 Mitä	mieltä	rekisteröitymisestä	(mitä	hyvää,	mitä	huonoa)?	Mitä	tietoja	valmis	
	 	 antamaan	itsestään?	Onko	rajoittanut	verkkomedian	käyttöä?	
	 	 Missä?	Miksi?
	 	 Mitä	haluaa	vastineeksi	tietojensa	myymisestä?	Miltä	tuntuisi	saada	palveluita	
	 	 halvemmalla	antamalla	seurata	omaa	verkkokäyttäytymistään?

Suhde muihin medioihin
–	 Muiden	verkkomedioiden	käyttö?
	 	 Miten	ILOnlinen	käyttö	on	vaikuttanut	muiden	vastaavien	palveluiden	käyttöön	
	 	 (vähentänyt,	lisännyt,	ei	vaikutusta)?	Miksi?
–	 Entä	muiden	medioiden	käyttö?	Miten	muuttunut	verkkomedian	käytön	myötä?	
–	 Pitääkö	verkkomediaa	perinteisen	median	täydentäjänä	vai	korvaajana?	Miksi?
–	 Mielikuvat	verkkomediasta	muiden	medioiden	joukossa:	luotettavuus,	käytön	helppous,	

ajankohtaisuus,	yms.	Mitä	piirteitä	arvostaa?

Käyttö
Pyydetään	haastateltavaa	kertomaan	mahdollisimman	tarkasti	ILOnlinen	käytöstä	
(mitä,	miten	paljon,	miksi,	milloin...)
	 Haastattelupäivänä
	 Haastattelua	edeltäneenä	päivänä
	 Kyseisellä	viikolla
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Termi Selitys

Sivulataus Sivulataus	tarkoittaa	www-sivun	täydellistä	latautumista	käyttäjän	selaimen	
ikkunaan.	Sivulatausta	edeltää	käyttäjän	tekemä	sivupyyntö.	Yleensä	
sivulatauksella	tarkoitetaan	kuitenkin	sivupyyntöä.

Selain Selain		on	tietokoneohjelma,	jonka	avulla	käyttäjä	on	yhteydessä	
verkkopalveluun	ja	lataa	näyttöruudulleen	www-sivuja.	Käyttäjä	voi	
itse	määritellä	oman	selaimensa	asetukset.	Näissä	asetuksissa	voidaan	
sivujen	latautumisen	nopeuttamiseksi	estää	kuvien	latautuminen.	Tällöin	
mittauspalvelut,	joiden	mittauselementti	perustuu	pieneen	kuvaan,	eivät	pysty	
rekisteröimään	sivupyyntöjä.	Selain	voi	tallentaa	käyttäjän	vimeksi	pyytämät	
www-sivut	tietokoneen	muistiin	(cache).	Jos	käyttäjä	palaa	näille	sivuille,	
ladataan	sivu	–	selaiohjelmasta	riippuen	–	käyttäjän	tietokoneen	muistista,		
ei	verkkopalvelun	palvelimelta.	Tämä	nopeuttaa	sivun	latautumista	ja	vähentää	
verkon	kuormitusta,	mutta	tuloksena	voi	olla	sivupyyntöjen	alimittaus.

Cookie Cookie	on	tietoa,	jonka	palvelin	lähettää	selainohjelmalle	ja	jonka	
selainohjelma	paluttaa	palvelimelle	joka	kerta,	kun	selainohjelmalla	ollaan	
uudelleen	yhteydessä	palvelimeen.	Verkkopalvelun	mittaamisessa	cookie-tietoa	
käytetään	kävijöiden	(selainohjelmien)	tunnistamiseen.

Hitti Hitti	on	yksi	www-sivun	sisältämä	elementti,	yleensä	teksti-	tai	kuvatiedosto.	
Kun	käyttäjä	pyytää	sivun	selaimensa	ikkunaan,	syntyy	kaikista	www-sivun	
sisältämistä	elementeistä		-	teksti,	kuvat	ja	muut	elementit	–	verkkopalvelun	
palvelimen	lokiin	hitti.	Koska	eri	verkkpalveluiden	sisältämien	www-sivujen	
rakenne	vaihtelee,	ei	hitti	kerro	sivupyyntöjen,	vierailujen	tai	kävijöiden	
määrää,	vaan	verkkopalvelusta	ladattujen	yksittäisten	kuva-,	teksti-	ja	
muiden	elementtien	määrän.	Hitti	ei	sovellu	verkkopalvelujen	mittaamisen	
tunnusluvuksi.

Loki Loki	on	tiedosto,	johon	palvelimen	tapahtumat	kirjautuvat

Sivu Sivu	eli	www-sivu	on	html-koodattua	tekstiä	ja	muita	elementtejä,	
jotka	käytetään	käyttäjän	selaimen	ikkunassa	käyttäjän	määrittelemillä	
selainasetuksilla.	Verkkopalvelut	eli	www-sivustot	ovat	kokoelma	tällaisia	
www-sivuja.	Www-	sivujen	mahdollisia	elementtejä	ovat	teksti,	kuvat	sekä	
multimediaelementit,	kuten	äänitiedostot	ja	videokuvatiedostot	sekä	selaimessa	
suoritettava	ohjelmakoodi	(Java,	JavaScript,	Active-X)	ja	tyylilomakkeet.	
Verkkopalvelun	mittausmenetelmästä	riippuen	www-sivun	osana	voilla	myös	
mittauselementti.	Www-sivulla	on	yksikäsitteinen	verkko-osoite	eli	URL	
(Universal	Resource	Locator).

Liite 3

Lokitietojen analysoinnissa käytettyä sanastoa (VTT 1999).
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