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Opinnäytetyö käsittelee Helsingin Sanomien verkkoreportaaseja, eli
webortaaseja. Verkkoreportaasi on journalistinen ilmaisumuoto, jossa yhdistää
teksti, kuva, ääni ja liikkuva kuva yhdistyvät tietoverkkomaisiin ominaisuuksiin.

Pidän vuorovaikutteisuutta eli interaktiivisuutta verkkoreportaasien keskeisenä
ominaisuutena. Analysoinkin tutkimuksessani, miten webortaasien
interaktiivisuus muuttui lajityypin kehittyessä. Tutkimusaineistona käytin 15
webortaasia vuosilta 1998-2007.

Kartoitin, miten aiemmassa tutkimuksessa on mitattu verkkosivujen
vuorovaikutteisuutta. Mikään valmiista malleista ei osoittautunut toimivaksi
verkkoreportaasien interaktiivisuuden arvioimisessa, joten loin oman mallini.
Käytin sen pohjana Heeterin määritelmää interaktiivisuuden viestintävälineen
teknisenä ominaisuutena.

Hioin luomani interaktiivisuuden mittarin toimivuutta tekemällä koeanalyysit
kolmesta aineiston webortaasista. Niiden perusteella tein muutoksia mittariin.

Tutkimukseni perusteella Helsingin Sanomien verkkoreportaasien interaktiivisuus
väheni samalla kun niiden tekninen taso ja viimeistely paranivat.
Interaktiivisuuden köyhtyminen oli sidoksissa Flash-tekniikan käyttöön
verkkoreportaasien tekemisessä.

Ehdotan syyksi interaktiivisuuden vähenemiselle verkkoreportaasien sisällössä
tapahtunutta muutosta tarinankerronnalliseen suuntaan. Vahva interaktiivisuus
on ongelma tarinankerronnan kannalta, Helsingin Sanomien
verkkoreportaaseissa tämä ongelma ratkaistiin rajoittamalla interaktiivisuutta.
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1. JOHDANTO

1.1. Alkusanat

“Nyt on käynnissä toinen aalto, interaktiivisuuden lisäys ja internetin keinojen

hyödyntäminen” (Kuusisto 1998, 28).

Harkitsin ensimmäisen kerran pro gradun tekemistä verkkoreportaaseista

syksyllä 2000. Silloin nettihuuma oli kiihkeimmillään. Sanomien toimittajakoulu oli

juuri käynnistänyt uuden median koulutusohjelman. Helsingin Sanomat julkaisi

joka kuukausi uuden verkkoreportaasin. Soneran osakekurssi liikkui

kolmessakymmenessä eurossa.

Verkkojournalismin mahdollisuuksiin suhtauduttiin kihisevän innostuneesti. Koko

1990-luvun loppupuolisko oli puhuttu siitä, miten internet mullistaa journalismin.

Nyt puheista oli päästy käytäntöön, Kuusiston yllä kuvailema “toinen aalto” eteni,

ja myös vakiintuneet mediatalot olivat innokkaasti mukana kokeilemassa uutta.

Toisen kerran pohdin pro gradun tekemistä verkkoreportaaseista alkuvuodesta

2002. Nettikupla oli puhjennut. Sanomien uuden median kurssi oli päättynyt, eikä

yksikään talon ulkopuolelta tulleista kurssilaisista ollut saanut töitä yhtiöstä.

Helsingin Sanomat oli supistanut verkkotoimitustaan rajusti ja lopettanut

verkkoreportaasien julkaisemisen. Soneran osakkeesta maksettiin alle kuusi

euroa.

Tuntui siltä, ettei kukaan ainakaan vuosikymmeneen uskalla puhua mitään

internetin vallankumouksellisesta vaikutuksesta journalismiin.

Aloitin pro gradun tekemisen verkkoreportaaseista loppuvuodesta 2007. Kihinä

oli palannut verkkojournalismin ympärille. Käynnissä oli verkkolehtien uusi
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kukoistuskausi. Suomalaiset lukivat lehtiä verkossa ennen näkemättömän

ahkerasti, sekä Ilta-Sanomien että Iltalehden verkkoversiot olivat samana vuonna

rikkoneet miljoonan viikkokävijän rajan. (Suomen web-sivustojen…, 2008.)

Uusi Suomi oli herätetty henkiin verkossa. Taloussanomat oli juuri ilmoittanut

lopettavansa paperiversionsa ja muuttuvansa vuoden 2007 lopussa pelkästään

verkossa ilmestyväksi lehdeksi.

Internetin vaikutuksesta journalismiin puhuttiin taas, ja lähes yhtä innostunein

äänenpainoin kuin 1990-luvun lopussa. Verkkoreportaaseista ei kuitenkaan

puhunut enää juuri kukaan. Ne vaikuttivat toivottoman vanhentuneilta: kalliilta ja

raskailta ammattilaisten rakentamilta verkkosisällöiltä, joiden tekeminen oli ollut

käytännössä vanhojen mediatalojen yksinoikeus.

Huomio oli nyt kääntynyt muualle: nopeaan, näppärään ja mieluiten vielä

käyttäjien itsensä luomaan sisältöön, esimerkiksi blogeihin, videoihin ja kuviin.

Jäljellä oli kuitenkin viitisenkymmentä vuosina 1998–2007 julkaistua webortaasia

Helsingin Sanomien Verkkoliitteen sivuille museoituina. Ne muodostavat

kiehtovan aineiston verkkojournalismin yhdestä, lyhyeksi jääneestä

kehitysvaiheesta.

1.2. Tutkimuksen lähtökohdat

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Helsingin Sanomien

verkkoreportaaseja eli webortaaseja. Käyttökelpoisen ja kompaktin

verkkoreportaasin määritelmän on esittänyt Kämäräinen. Hänen mukaansa

verkkoreportaasi on medioiden synteesi, jossa lehti, radio, televisio ja tietoverkon

mahdollisuudet sulautuvat yhdeksi uudeksi ilmaisumuodoksi (Kämäräinen 1999,

42).
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Verkkoreportaaseja on aiemminkin tutkittu Suomessa. Kämäräinen (1999)

keskittyy työssään kirjoittajan näkökulmaan, eli verkkoreportaasin tekstin

ominaisuuksien pohtimiseen. Koewebortaasin Kämäräisen kanssa yhteistyössä

tehnyt Koski lähestyy aihetta graafisen suunnittelijan näkökulmasta eritellen

esimerkiksi kuvankäytön mahdollisuuksia verkkoreportaaseissa. (Kämäräinen,

1999). Samasta Tehtaan kuolema -webortaasista on tehty kolmas pro gradu -työ,

jossa äänisuunnittelija Heini Kettunen pohtii verkkoreportaasin tekemistä oman

työnsä kannalta. (Kettunen, 2002.)

Saarinen (2007) erittelee verkkojournalismin ilmaisukeinoja ja analysoi Colors-

verkkolehden reportaaseja erityisesti tarinankerronnan ja verkkomaisten

ilmaisutapojen näkökulmista. Pasula (2002) taas käyttää hypermedian, television

ja dokumenttielokuvan teoriaa välineinä sen selvittämiseen, millaista

verkkoreportaasien – tai Pasulan termiä käyttääkseni verkkodokumenttien –

ilmaisu voisi olla.

Olen valinnut näkökulmakseni verkkoreportaasien vuorovaikutteisuuden, eli

interaktiivisuuden tutkimisen. Vuorovaikutteisuus on mielestäni olennaisin, mutta

samalla ehkä vaikeimmin hahmottuva osatekijä pohdittaessa verkkoreportaaseja

nimenomaan uutena lajityyppinä. Samaan on päätynyt myös Kämäräinen, jonka

verkkoreportaasin muodostavista tietoverkon mahdollisuuksista tärkein on

vuorovaikutteisuus. (Kämäräinen 1999, 42.)

Käyttäjäkokemukseen perustuva havaintoni on, että Helsingin Sanomien

verkkoreportaasien interaktiivisuus köyhtyi, kun niissä siirryttiin eri

ilmaisumuotojen ja rakenteiden kokeilusta käytännössä vakiintuneeseen

webortaasin muotoon. Aktiivisen vaeltelevaan, verkkomaiseen lukutapaan

houkutteleva ilmaisu vaihtui passiiviseksi, miltei television katselua

muistuttavaksi käyttäjäkokemukseksi.
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Haluan selvittää, pitääkö subjektiivinen havaintoni interaktiivisuuden

köyhtymisestä paikkansa. Tätä tarkoitusta varten esittelen ensin

vuorovaikutteisuuden määritelmiä ja niistä määritelmistä johdettuja

interaktiivisuuden arvioimisen ja mittaamisen tapoja. Tutkin, sopivatko nämä

menetelmät Helsingin Sanomien webortaasien interaktiivisuuden mittaamiseen.

Tavoitteena on luoda webortaasien interaktiivisuuden mittari. Interaktiivisuuden

mittaaminen mahdollistaa eri verkkoreportaasien keskinäisen vertailun sekä

antaa pohjaa sen pohtimiselle, mistä interaktiivisuuden köyhtyminen voi johtua –

mikäli aineistosta löytyy tukea havainnolleni vuorovaikutteisuuden köyhtymisestä.

Lopuksi kartoitan lyhyesti verkkoreportaasin ja erityisesti interaktiivisen

verkkoreportaasin tulevaisuutta journalistisena lajityyppinä. Samalla pohdin,

jääkö tämä ilmaisumuoto vain lyhyeksi sivupoluksi verkkojournalismin

kehityksessä. Tällä hetkellä näyttää siltä.

2. INTERAKTIIVISUUS

”Järjestelmän julistaminen interaktiiviseksi on kuin sen varustamista taikavoimilla”

(Aarseth 1997, 48).

Useimmissa uuden median määritelmissä interaktiivisuus tai vuorovaikutteisuus

on ainakin jonkinlaisessa asemassa. Esimerkiksi Lister et al. määrittelevät

interaktiivisuuden yhdeksi uuden median viidestä ominaisuudesta yhdessä

digitaalisuuden, hypertekstuaalisuuden, hajauttamisen (dispersal) ja

virtuaalisuuden kanssa. (Lister et al. 2003, 13–37.)

Tässä listassa kaikki uuden median ominaisuuden ovat yhdenvertaisia. Kaikki

uuden median ominaisuuksien tutkijat eivät tyydy näin kainoon arvioon. Crawford

arvioi interaktiivisuuden olevan “yhteiskuntaamme ravistelleen vallankumouksen
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summa ja sisältö” (Crawford 2003, 262). Hänen mukaansa tietotekniikan

vallankumouksen sijasta olisi osuvampaa puhua interaktiivisuuden

vallankumouksesta.

Crawford perustelee väitteitään sillä, että tietotekniikan vallankumouksen

keskeinen väline on tietokone ja tietokoneen ainoa todella uusi ominaisuus on

interaktiivisuus. Kuvia on ollut olemassa luolamiesten ajoista lähtien, animaatiota

jo sata vuotta, äänen ja liikkuvan kuvan yhdistelmä – äänielokuva – täytti jo 80

vuotta. (emt. 263.)

Crawfordin lennokkaan väitteen taustalla lienee hänen asemansa interaktiivisen

tarinankerronnan pioneerina ja yhtenä maailman tunnetuimmista

videopelisuunnittelijoista.

Väite interaktiivisuudesta tietokoneen tai siitä johdettuna uuden median ainoana

uutena ominaisuutena ei mielestäni kestä edes pintapuolista tarkastelua.

Esimerkiksi nykytietokoneen laskennalliset ominaisuudet ovat kyllä olleet

aiemminkin olemassa, mutta vain siinä mielessä, että ne perustuvat

matematiikkaan joka teoriassa tunnettiin jo ennen ensimmäisten tietokoneiden

rakentamista. Ominaisuuksien soveltaminen käytäntöön tuli laajasti mahdolliseksi

kuitenkin vasta tietokoneiden myötä.

Onkin ehkä osuvampaa määritellä interaktiivisuus tietokoneiden ja erityisesti

uuden median olennaiseksi uudeksi ominaisuudeksi. Tätä tukee sen vankka

asema useimmissa uuden median määritelmissä. Yleensä määritelmän laatija on

joko ottanut interaktiivisuuden mukaan määritelmäänsä, kuten Lister et al. tai

perustellut erikseen, miksi interaktiivisuus ei ole mukana hänen laatimassaan

määäritelmässä.

2.1. Interaktiivisuuden ideologinen ulottuvuus
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Interaktiivisuus on tutkimuksellisesti kiinnostava myös siksi, että se uuden

median ominaisuus, johon liitetään helposti vahvan ideologisia,

intomielisimmillään lähes uskonnollisia merkityksiä. Esimerkiksi digitaalisuus tai

hypertekstuaalisuus ovat uuden median eittämättä käteviä, mutta pohjimmiltaan

teknisiä ominaisuuksia. Interaktiivisuus on puolestapuhujiensa mukaan jotain

paljon enemmän ja tärkein erottava tekijä uuden ja vanhan median välillä.

Sävyltään innostunut keskustelu interaktiivisuuden ideologisista

mahdollisuuksista liittyy perinteeseen, johon kuuluvat niin lapsensa

aamupiirrettyjen katselua rajoittavat vanhemmat kuin Frankfurtin koulukuntakin.

Vanha media passivoi käyttäjänsä, uusi media ja erityisesti sen interaktiivisuus

antaa mahdollisuuden korjata tilanne.

Lister et al. tiivistävät interaktiivisuuden ideologisen merkityksen näin:

”Vanha media tarjoaa passiivista kulutusta, uusi media taas
interaktiivisuutta. Se merkitsee käyttäjän uppoutumista mediatekstiin,
itsenäisempää suhdetta tiedon lähteisiin, yksilöllistä median käyttöä ja
suurempaa valinnan vapautta” (Lister et al. 2003, 20).

Tämä muotoilu on huomattavasti hillitympi kuin lennokkaimmilla

interaktiivisuuden ylistäjillä, mutta siinä on mukana kaksi interaktiivisuuden

ideologisten tarkastelujen keskeistä elementtiä: vapaus ja itsenäisyys.

Interaktiivisuus vapauttaa ihmisen passiivisesta median kuluttajan roolista

aktiiviseksi käyttäjäksi. Perinteinen määritelmä ei enää päde, joukkoviestintä ei

enää ole sanomien siirtoa lähettäjältä vastaanottajalle. (Shannon & Weaver

1949, 4.) Viestinnän voimasuhteet muuttuvat.

Andrew Barry on hyvä esimerkki interaktiivisuuden käsitteen ideologisesta

käsittelemisestä, oikeastaan sen suorasukaisesti politisoimisesta. Barry vertaa

kahta erilaista median käyttäjän ja välineen suhdetta. Niistä toinen on
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interaktiivinen ja toinen perinteisempi, jonka Barry hieman hämentävästi ristii

kuriksi (discipline). Hämmennys hälvenee, kun käy ilmi, että termi on lainattu

Michel Foucaultin kirjasta Tarkkailla ja rangaista.

”Interaktiivisuuden tarkoitus on muuttaa käyttäjä luovemmaksi,
osallistuvammaksi ja aktiivisemmaksi subjektiksi ilman että häntä alistetaan
asiantuntijan tai auktoriteetin arvio- tai käskyvallalle” (Barry 2001, 179).

Barryn mukaan kuria leimaa pakko, sen iskusana on Opi ja keskeinen viesti

Sinun on tehtävä. Interaktiivisessa välineen ja käyttäjän suhteessa pakon korvaa

mahdollisuus, kehotus kuuluu Löydä ja keskeinen viesti Sinä voit tehdä (emt.,

180).

2.2. Interaktiivisuuden määritelmiä

”Interaktiivisuus on laajasti käytetty ja vetoava termi, jota ei ole määritelty
käytännössä lainkaan” (Rafaeli 1998, 110).

”Suuressa osassa sekä populääriä että tieteellistä kirjallisuutta termiä
interaktiivisuus käytetään yrittämättäkään määritellä sitä. Olemassa olevat
määritelmät ovat lisäksi ristiriitaisia” (Downes & McMillan 2000, 157–158).

”On epäselvää, tietääkö kukaan todella, mitä interaktiivisuus tarkoittaa. Tai
tarkemmin sanottuna kaikilla on oma käsityksensä siitä, mitä interaktiivisuus
on, mutta nämä käsitykset eivät ole lainkaan yhteensopivia.” (Liu ja Shrum
2002, 53.)

Interaktiivisuuden arvo yleiskielen iskusanana on vähentynyt 1990-luvun lopusta,

jolloin sitä haluttiin väkisin ympätä yritysten nimiin (Interaktiivinen satama,

myöhemmin vain Satama, nykyään jo Trainer’s House) kuin mitä erilaisimpien

tuotteiden ominaisuudeksi (“Uusi interaktiivinen Chou Chou -nukke puhuu

suomea!”).

Tieteellisessä tutkimuksessa interaktiivisuuden ajankohtaisuus ei ole hiipunut. Se

on kuitenkin osoittautunut käsitteelliseksi möykyksi, joka kymmenien määrittely-
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yritysten ja satojen määrittelyyn uhrattujen sivujen jälkeenkin on onnistunut

säilyttämään epämääräisen luonteensa. On ilmeistä, ettei täysin pätevää ja

vakiintunutta määritelmää ole löytynyt, koska edelleenkin interaktiivisuutta

käsittelevissä artikkeleissa suosittu aloitustapa on ihmetellä, miksi termiä

interaktiivisuus ei ole oikeastaan lainkaan määritelty (katso yllä).

Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni ei ole etsiä interaktiivisuuden lopullista

määritelmää vaan luoda työkalu, jolla voidaan arvioida interaktiivisuutta Helsingin

Sanomien verkkoreportaaseissa. Interaktiivisuuden määritelmät kiinnostavatkin

minua vain välineinä tähän määränpäähän pääsemiseen. Tarkastelen niitä

erityisesti sen perusteella, kuinka määritelmän perusteella voidaan

operationalisoida toimiva interaktiivisuuden mittari.

2.2.1. Viestintätapahtumaan keskittyvät määritelmät

Interaktiivisuutta määriteltäessä lähtökohtana on yleensä joko viestintätapahtuma

tai viestintäväline. Esimerkki viestintätapahtumaan keskittyvästä määritelmästä

on Sheizaf Rafaelin vuonna 1988 esittämä interaktiivisuuden määritelmä.

Sen mukaan interaktiivisuus “ilmaisee, kuinka laajasti viestien ketjussa

kolmannen (tai myöhemmän) polven lähetys (tai viesti) on suhteessa siihen,

miten aiempi viestienvaihto viittasi vielä aikaisempiin lähetyksiin (tai viesteihin)”

(Rafaeli 1988, 111).

Jos hyvän määritelmän ominaisuus on selkeys, Rafaelin määritelmä ei ole kovin

hyvä. Se on kaukana selkeästä. Ajatus avautuu paremmin, kun se ymmärretään

osana Rafaelin kokonaisteoriaa, jossa viestintätapahtumat jaetaan kolmeen

ryhmään: kahdensuuntaiseen, reaktiiviseen ja interaktiiviseen viestintään.

Jaottelu tapahtuu viestien viittaussuhteiden perusteella.
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Kaksisuuntaisessa viestinnässä viestit liikkuvat molempiin suuntiin kahden

viestijän välillä. Viestintä muuttuu reaktiiviseksi, kun viestissä reagoidaan

aikaisempaan viestiin. Interaktiivisessa viestinnässä taas reagoidaan

useampaan, ei vain yhteen aikaisempaan viestiin.

Rafaelin määritelmä hyvä puoli on sen monikäyttöisyys, se soveltuu yhtä lailla

verkkoviestintään kuin savumerkkeihinkin. Sen avulla voidaan tutkia

interaktiivisuutta yli välinerajojen myös sellaisissa medioissa, joita ei määritelmää

1980-luvun lopussa laadittaessa ollut edes olemassa, esimerkiksi WWW-sivuilla.

Monikäyttöisyys näkyy kuitenkin karkeutena. Rafaelin perusmääritelmän avulla

voidaan tutkia viestintätapahtumaa ja saadaan vastaus kysymykseen, onko

viestintään käytettävä väline interaktiivinen, mutta ei juuri muuta. Määritelmää on

erittäin vaikea operationalisoida välineeksi, jonka avulla verkkosivujen

interaktiivisuuden määrää voidaan mitata.

2.2.2. Viestimen ominaisuuksiin keskittyvät määritelmät

Välinekeskeisissä määritelmissä interaktiivisuus nähdään viestintävälineen,

esimerkiksi verkkosivujen, ominaisuudeksi tai ominaisuusjoukoksi. Näitä

ominaisuuksia voidaan mitata ja niiden perusteella voidaan sekä välineet

interaktiivisiin ja ei-interaktiivisiin sekä arvioida, kuinka interaktiivisia eri

viestintävälineen ovat.

Suosittu esimerkki välinekeskeisistä interaktiivisuuden määritelmästä on Heeterin

malli, jossa interaktiivisuudelle määritellään kuusi ulottuvuutta:

1. Valintojen määrä.
2. Käytön vaivattomuus.
3. Järjestelmän kyky vastata käyttäjän toiveisiin.
4. Järjestelmän kyky seurata käyttäjän toimintaa.
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5. Järjestelmän kyky ottaa vastaan yhden käyttäjän lähettämää
informaatiota ja välittää sitä joukolle muita käyttäjiä.
6. Järjestelmän kyky mahdollistaa henkilöiden välistä viestintää. (Heeter
1989, teoksessa Mayer 1999, 181–182).

Heeterin malli on sellaisenaan liian yleinen sovellettavaksi verkkosivujen saati

sitten webortaasien interaktiivisuuden mittariksi. Sen laajuus johtuu

alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, Heeterin ajatuksena oli korvata perinteiset ja

vanhentuneet viestinnän määritelmät (esimerkiksi Shannonin ja Weaverin mallin

Viestintä on sanomien siirtoa lähettäjältä vastaanottajalle) uudella, uuden

kommunikaatioteknologian ominaisuuksista johdetulla määritelmällä. (Schorr

2002, 70.)

Määritelmä ei ole välinesidonnainen, mutta Heeter laati sen 1980-luvun lopun

“uusien medioiden”, eli kaapelitelevision, videotex-palvelun, teksti-tv:n ja

tietokoneen ominaisuuksien perusteella. Laatimisajankohta näkyy parhaiten

Heeterin käyttämissä esimerkeissä, esimerkiksi käytön vaivattomuus -

ulottuvuudesta puhuessaan hän vertaa videovuokraamoon kävelemistä

uudenaikaisempaan video-on-demand –palveluun. (Heeter 1989, teoksessa

Mayer 1999, 181–182.)

Heeterin malli julkaistiin samana vuonna kun Tim Berners-Lee kirjoitti World

Wide Webin perusperiaatteet hahmottelevan esseensä ja neljä vuotta ennen kuin

ensimmäinen laajemman käyttäjäjoukon tavoittanut nettiselain julkaistiin.

Ensimmäiset Helsingin Sanomien webortaasit julkaistiin yhdeksän vuotta

Heeterin mallin julkaisemisen jälkeen.

Vaikka Heeterin malli on vanha, monet interaktiivisuuden tutkijat ovat ottaneet

työnsä perustaksi siihen sisältyvän perusajatuksen: interaktiivisuus on

viestintävälineen teknisten piirteiden synnyttämä ominaisuus. Esimerkiksi

McMillan (1998), Massey ja Levy (1999) sekä Ha ja James (1998) ovat
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käyttäneet Heeterin mallia luodessaan mittareita verkkosivujen

interaktiivisuudelle.

Aion käyttää näitä Heeterin mallille pohjaavia interaktiivisuuden mittareita

perustana, kun rakennan omaa mittariani webortaasien interaktiivisuuden

arvioimiseksi.
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3. INTERAKTIIVISUUDEN  HYÖDYT JA HAITAT

3.1. Interaktiivisuuden hyödyt tutkimuksen perusteella

Interaktiivisuuden tutkimuksessa on pyritty pääsemään vuorovaikutteisuuden

lennokkaista ylistyksistä sen määrän ja hyötyjen konkreettiseen mittaamiseen.

Tulokset osin vahvistavat, osin kyseenalaistavat interaktiivisuususkovaisten

käsitykset.

Näissä tutkimuksissa yhdistetään kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia piirteitä. Yleensä

vuorovaikutteisuuden etuja tutkitaan vertailemalla käyttäjäkokemuksia

interaktiivisuuden määrältään erilaisilla verkkosivuilla. Nämä sivut voidaan luoda

varta vasten tutkimusta varten, jolloin niiden sisältö pystytään vakioimaan.

Vaihtoehtona on käyttää oikeita verkkosivuja.

Koehenkilöt – yleensä joukko viestinnän peruskurssilaisia – jaetaan ryhmiin, joille

osoitetaan aineistoksi verkkosivusto. Ryhmät toteuttavat sarjan annettuja

tehtäviä. Tutkijat mittaavat ensin tehtävissä onnistumista ja tehtävien

toteuttamisen jälkeen käyttäjien asenteita verkkosivuihin. Tulokset suhteutetaan

verkkosivujen interaktiivisuuteen.

Näissä tutkimuksissa interaktiivisuuden on esimerkiksi todettu lisäävän käyttäjän

halukkuutta palata verkkosivuille (Ha & James 1998, 462), kasvattavan käyttäjän

sivuilla viettämää aikaa (Dholakia et al. 2000, 9) ja lisäävän käyttäjän myönteistä

suhtautumista sivuja kohtaan (Wu 1999, 16).

Käyttäjien mielikuvien ja verkkosivujen interaktiivisuuden yhteyttä ovat tutkineet

tarkemmin Sundar et al. He ovat käyttäneet aineistonaan poliitikkojen

verkkosivuja (Sundar et al. 2003, 30).
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Tärkein johtopäätös oli, että verkkosivujen interaktiivisuus vaikutti siihen, kuinka

positiivisen kuvan käyttäjät muodostivat sivujen esittelemästä poliitikosta.

Interaktiivisuus ei kuitenkaan vaikuttanut sivuilla olleen informaation

muistamiseen tai käyttäjien käsityksiin siitä, kuinka informatiivisia sivut ovat.

Interaktiivisuuden ja myönteisen suhtautumisen suhde osoittautui kuitenkin

kaikkea muuta kuin suoraviivaiseksi.

Sundar et al. jakoivat koeaineistonsa epäinteraktiivisiin, jossain määrin

interaktiivisiin ja erittäin interaktiivisiin verkkosivuihin. Myönteistä suhtautumista

kasvattivat eniten jossain määrin interaktiiviset sivut. Erittäin interaktiivisia sivuja

käyttäneet koehenkilöt suhtautuivat sivujen esittelemään poliitikkoon jopa

kielteisemmin kuin epäinteraktiivisia sivuja käyttäneet koehenkilöt (emt., 48). Eli

käyttäjien mielestä täysin epäinteraktiivinen verkkosivu on parempi vaihtoehto

kuin liian interaktiivinen verkkosivu.

Tutkimuksessa tälle ilmiölle ei löytynyt selitystä, mutta Sundar et al. arvioivat sen

liittyvät interaktiivisuuden lisäämisen mukanaan tuomaan sekavuuteen ja

ongelmiin käytettävyydessä (emt., 49).

3.2. Interaktiivisuuden haitat tutkimuksen perusteella

3.2.1. Sekavuus

Interaktiivisuuden teoreetikot ovat perinteisesti suhtautuneet

vuorovaikutteisuuteen kuin lapsi jäätelöön: mitä enemmän, sitä parempi.

Tuoreempi käyttäjätutkimus on kuitenkin kyseenalaistanut tämän näkemyksen ja

nostanut esiin interaktiivisuuden ongelmia. Niistä tärkein on vuorovaikutteisuuden
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mukanaan tuoma sekavuus: mitä vuorovaikutteisempi verkkosisältö, sitä

helpommin käyttäjä hämmentyy ja turhautuu.

Esimerkiksi Bucy on todennut tutkimuksessaan samasta tietosisällöstä

muotoiltujen interaktiivisempien verkkosivujen olevan käyttäjien mielestä

uskottavampia, informatiivisempia ja relevantimpia kuin epäinteraktiiviset sivut

(Bucy 2004, 47).

Interaktiivisuuden kasvaessa kasvoivat kuitenkin myös verkkosivujen käyttäjien

kokemat hämmennyksen, turhautumisen ja eksymisen tunteet.

Vuorovaikutteisista ominaisuuksista hyötyminen vaatii kärsivällisyyttä, osaamista

ja “kognitiivisia resursseja” – eli suomeksi järjen käyttöä. Bucy arvioikin, että

käyttäjien hämmentyminen asettaa ylärajan verkon mediasisältöjen

interaktiivisuuden määrälle (emt., 49).

Bucyn tutkimusmenetelmässä on kuitenkin perusheikkous, joka hillitsee tulosten

soveltamista sellaisenaan verkkojournalismiin.

Tutkimuksen lähtökohtana on verkon päämääräkeskeinen käyttö. Käyttäjä etsii

verkosta esimerkiksi tiettyä tiedonmurua. Tämän tiedon löytymisen nopeutta

mittaessa todetaan, että tietyn rajan jälkeen interaktiivisuuden lisääntyminen

kasvattaa tehtävään kuluvaa aikaa ja vaikeuttaa sekä oppimista että

muistamista.

Tämä tutkimusasetelma ei ota huomioon, että läheskään kaikki verkon käyttö ei

ole päämääräkeskeistä. Se muistuttaa pikemminkin päämäärätöntä tai hyvin

epämääräisten ja väljästi määriteltyjen päämäärien ohjaamien vaeltelua, jolloin

“liiallisen” vuorovaikutteisuuden haitat eivät ole niin merkittäviä kuin Bucy väittää.
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Esimerkiksi Helsingin Sanomien webortaaseista vähemmistö pyrkii pelkästään

välittämään tietoa, elämyksien tuottaminen nousi useissa tapauksissa

tärkeämmäksi tarkoitukseksi.

3.2.2. Tarinankerronnan ongelmat

”Interaktiivisen tekstin tai navigoitavan tietokannnan tuottaja ei koskaan voi
varmasti tietää, minkä tekstin monista versioista lukija kohtaa” (Lister et al.
2003, 22).

Journalismissa erityisesti reportaasin lajityyppi on sidoksissa tarinan

käsitteeseen, toimittaja kertoo lukijoilleen tarinaa. Tarinat ovat kuitenkin olleet

olemassa kauan ennen journalismia tai reportaasin lajityyppiä, nykyisinkin

pätevät tarinankerronnan perusteet hahmotteli Aristoteles yli 2300 vuotta sitten

Runousopissaan.

Nykyihmiselle suuri osa Runousopin yksityiskohdista jää hämäriksi, koska

Aristoteles viittaa esimerkeissään kirjoittajiin, joiden tekstejä ei ole säilynyt

meidän päiviimme saakka. Teoksessa esitetyt tragedian perusperiaatteet ovat

kuitenkin varsin selitysvoimaisia vielä nykyäänkin.

Aristoteleen mukaan tarinan on oltava kokonaisuus, joka kuvaa loppuun

suoritettua toimintaa, eli toimintaa, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Näistä

osista koostuu juoni, eikä osien järjestystä saa vaihtaa. (Aristoteles 1998, 27–

28.)

Juonen sommittelun on oltava sellainen, että osan muuttamisen tai vaihtamisen

jälkeen juoni joko muuttuu tai hajoaa kokonaan. Tarinan osa ei ole

kokonaisuuden kannalta oleellinen, jos se voidaan siirtää toiseen paikkaan tai

poistaa ilman selviä seurauksia juonelle. (emt., 29).
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Lineaarinen tarina noudattaa näitä määritelmiä. Verkossa kaikki tarinat eivät

kuitenkaan ole lineaarisia.

Interaktiivisuuden ajatukseen sisältyvä valinnan vapaus on jyrkässä ristiriidassa

aristotelisen tarinakäsityksen perusmääritelmien kanssa. Tarinan lineaarisuus on

uhattuna, kun interaktiivisessa tarinassa valitsemisen valta siirtyy tekijältä

käyttäjälle. Tämän vapauden seurauksena rakenne alku, keskikohta, loppu voi

kääntyä käyttäjän käsissä muotoon loppu, alku, keskikohta tai yhtä hyvin

keskikohta, alku, loppu. Samalla perinteinen tarinankerronta käy mahdottomaksi.

MacGregorin mukaan interaktiivisuus ja sen suoma valinnan vapaus eivät ole

vain tarinankerronnan ongelma, ne ovat suorassa ristiriidassa myös journalismin

perusarvojen kanssa. Tekijän – ei suinkaan lukijan, katsojan tai käyttäjän –

määrittelemä asioiden esittämisjärjestys antavat nykyjournalismille sen

merkityksen, syvyyden ja rikkauden.

Esimerkiksi reportaaseihin olennaisesti kuuluva tarinan sulkeminen (closure)

menettää MacGregorin mukaan merkityksensä, jos käyttäjä voi liikkua tarinassa

vapaasti. (MacGregor 2003, 11–12.)

Käytännössä valitsemisen vapaus voidaan kuitenkin verkossakin säilyttää tekijän

yksinoikeutena. Itse asiassa Flash-ohjelman käyttö mahdollistaa

tarinankerronnassa vielä tiukemmin määritellyn lineaarisuuden kuin esimerkiksi

painettu kirja.

Romaani on tapana lukea järjestyksessä alusta loppuun, mutta mikään kirjassa

ei varsinaisesti pakota lukijaa noudattamaan tätä lukutapaa. Vallaton lukija voi

aloittaa loppuratkaisusta ja edetä kohti alkua pomppien luvusta toiseen tai lukea

kirjasta vain parilliset sivut. Lukukokemus on todennäköisesti hämmentävä,

mutta täysin mahdollinen. Valinta on lukijan.
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Flash-tekniikkaa käyttävä verkkosisältö voidaan suunnitella niin, ettei vallattoman

hyppivä lukutapa ole mahdollinen. Tämä onnistuu interaktiivisuutta rajoittamalla.

Käyttäjä päästetään ääritapauksissa liikkumaan vain yhteen suuntaan,

eteenpäin. Esimerkiksi webortaasin tekijä voi lisäksi määritellä etukäteen, mihin

tahtiin eteneminen tapahtuu. Osien käyttäminen vapaassa järjestyksessä tai

edes palaaminen aikaisempiin osiin ei välttämättä ole mahdollista.
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4. HELSINGIN SANOMIEN VERKKOREPORTAASIT

Pohjoismaiden ja Suomen suurin sanomalehti Helsingin Sanomat avasi omat

verkkosivunsa 17.5.1996. Aluksi se oli hyvä esimerkki Ari Heinosen

“lapiolehdeksi” ristimästä verkkojulkaisun muodosta (Heinonen 1997, 25).

Paperilehden sisältöä valikoitiin siirrettäväksi verkkoon joko sellaisenaan tai

lyhenneltynä.

Varsin pian Helsingin Sanomien Verkkoliite aloitti paperilehden verkkoon

lapioimisen rinnalla kokeilut, joissa etsittiin verkkomaisempia ilmaisumuotoja.

Ensimmäinen verkkoreportaasi julkaistiin 17.3.1998. Kansainvälisistä lehdistä

verkkoreportaasimaista aineistoa oli siinä vaiheessa kokeillut esimerkiksi New

York Times, joka julkaisi 1997 ranskalaisvalokuvaaja Gilles Peressin laajan

Bosnia: Uncertain Paths to Peace -kuvareportaasin tai lehden oman määritelmän

mukaan ”interaktiivisen kuvaesseen”.

Helsingin Sanomay julkaisi verkkoreportaaseja yhden kuukaudessa vuoden 2001

alkuun saakka, jolloin julkaisutahtia kiristettiin kahteen kuukaudessa. Ainoastaan

touko- ja heinäkuussa 2000 verkkoreportaaseja ei julkaistu.

Lehden verkkotoimitus itse kuvaa verkossa julkaistuja reportaaseja

”kunnianhimoisiksi multimediaprojekteiksi”, joissa aihe otettiin käsittelyyn

“verkkomedian kaikkia mahdollisuuksia hyödyntäen.” (Helsingin Sanomat

kymmenen…, 2006.)

Helsingin Sanomat risti nettireportaasinsa webortaaseiksi. Myöhemmin lehti

rekisteröi termin omaan käyttöönsä.
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Webortaasien säännöllinen julkaiseminen lopetettiin vuoden 2001 lopussa, vajaa

kolme vuotta ensimmäisen webortaasin ilmestymisen jälkeen. Siinä vaiheessa

verkkoreportaaseja oli julkaistu 49 kappaletta.

Helsingin Sanomien verkkopalveluiden esimies, itsekin webbareita

Verkkoliitteeseen tehnyt Susanna Pasula on pro gradu -työssään arvioinut

webortaasituotannon lopettamisen syitä varsin suorasukaisesti: “Syy

hypermediatuotannon lopettamiseen oli taloudellinen: webortaasien tekeminen

oli kallista, eikä sitä saatu rahoitettua mainostuloilla” (Pasula 2002, 5).

Webortaasien lopettamisen aikoihin Helsingin Sanomien Verkkoliitteen toimintaa

karsittiin muutenkin rajusti kustannusten karsimiseksi. Työntekijämäärää

supistettiin yli 40 henkilöstä kymmeneen (Rinkinen 2004, 22).

Verkkoreportaasien tekemisen kalleus on suoraa seurausta tarvittavan

työvoiman määrästä. Suurimmillaan yhtä webortaasia (Oman roolinsa sankarit)

oli tekemässä 11 tekijän työryhmä.

Tuotannon kalleuden lisäksi ongelmana oli yleisön mielenkiinto, joka ilmeisesti ei

vastannut odotuksia, Verkkoliitteen kymmenvuotisesta taipaleesta kertovassa

tekstissä Pasula arvioi webortaasien olleen ehkä hieman edellä aikaansa

(Helsingin Sanomat kymmenen…, 2006).

Webortaaseista saatu lukijapalaute oli kuitenkin hyvää. Pasula on julkaissut

palautteita pro gradussaan, osa palautteista taas on vieläkin luettavissa Helsingin

Sanomien Testiversio-blogissa. (Testiversio, 2007.)

HS:n webortaasit voittivat lyhyessä ajassa useita palkintoja, musiikkiaiheinen

Singlen synty -webbari voitti European Online Journalism Awardsin –kilpailun

Music & Entertainment –sarjan vuonna 2000, jääkiekkolija Veli-Pekka Kautosesta
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kertova Tapaus Kautonen taas oli Feature story -sarjan voittaja vuonna 2001.

(Helsingin Sanomat kymmenen…, 2006.)

Vuoden 2001 jälkeen verkkoreportaasiperinne katkesi yli neljäksi vuodeksi,

seuraava webortaasi (Taistelevat siskot) julkaistiin 29.5.2006. Sen jälkeen

Helsingin Sanomat on julkaissut webortaaseja epäsäännöllisin väliajoin. Nyt

verkkoreportaasien julkaisemisessa on ollut pitkä tauko, edellinen webbari

(Näkymätön Suomi) on julkaistu helmikuussa 2007. Kaikkiaan Helsingin

Sanomat on julkaissut 54 webortaasia.

Helsingin Sanomien Verkkoliitteen webortaasit

Nimi Aihe Ilmestyi Toteutustapa

Missä viipyy suominautti? Suomi ja avaruus 17.3.1998 Html

10 erää internetistä Internetin avainluvut 18.4.1998 Html

Sinkun salainen puutarha Kahden sinkun tarinat 14.5.1998 Html

KLIK-Klothing HS perusti nettivaatekaupan 17.6.1998 Html

Oman roolinsa sankarit Live-roolipelit 18.7.1998 Html

150 000 mk/kg Kauneusleikkaukset 14.8.1998 Flash

Deadline Laske kuolinpäiväsi 16.9.1998 Html

Beathoven Maallikko sävelsi teknobiisin 15.10.1998 Html

Pettäjäntie Parisuhteessa petetään 13.11.1998 Html/Flash 1

Pehmeä paketti 14.12.1998 Ei toimi

Pandoran lipas Maailmanlopun ennustukset 16.1.1999 Html/Flash 2

Urbaani reaktori Ydinvoimala Helsinkiin 15.2.1999 Html/Flash 1

Kriisi 2002 Nokia ja Suomi romahtavat 15.3.1999 Flash

Piikki lihassa Tatuointi 14.4.1999 Flash

Parisuhteen raunioilla Miksi ihmiset eroavat? 15.5.1999 Html

Juhannustanssit Tanssilavakulttuuri 17.6.1999 Html/Flash 1

Tähtien Sota - osa 713 Elokuvien klassiset 17.7.1999 Html
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elementit

Mips Ekologiset valinnat 16.8.1999 Flash

Psyykkikone Psykologipeli 17.9.1999 Html

Nappikisat 24.10.1999 Ei toimi

Prossapressa 15.11.1999 Ei toimi

Odotettavissa: Tähtisadetta Näin toimii ilotulitusraketti 15.12.1999 Flash

LumeSuomi 2030 Tulevaisuudenvisioita 15.1.2000 Html/Flash 1

Äiti, mitä tarkoittaa lakko? Lakkojen historia 15.2.2000 Html/Flash 1

Tuote: lapsi Lapsen lahjakkuus 15.3.2000 Html

Singlen synty Ultra Bra tekee singlen 15.4.2000 Flash

Yleissivistys. Nyt. Yleisssivistys 19.6.2000 Html/Flash 1

Nyrkki ja nauha Kahden urheilijan esittely 15.8.2000 Flash

Konttorirotan vapautusliike Taukojumppaa 15.10.2000 Flash

Headhunter Työhaastattelut 17.11.2000 Flash

Joulu, suorita! Joulupeli 14.12.2000 Flash

Kulta vai kaveri? Parisuhde ja ystävyys 4.1.2001 Flash

Tapaus Kautonen Jääkiekkoilijan esittely 14.1.2001 Flash

Pelimuseo Videopelien alkuvuodet 8.2.2001 Flash

Armoton Alcatraz Vankilan esittely 22.2.2001 Flash

Kundit korseteissa Drag shown esittely 26.3.2001 Flash

Krapula Kankkusen esittely 27.4.2001 Flash

Diagnoosi: Vauvakuume Vauvaa halajavien tarinat 11.5.2001 Flash

Kidutus Kidutetun tarina 27.5.2001 Flash

Pikaruokaa kaikilla

mausteilla

Näin amerikkalaiset syövät 18.6.2001 Flash

Pääosassa: Lipuntarkastaja Tarkastajan elämää 9.7.2001 Flash

Pääosassa: Erakko Erakon elämää 23.7.2001 Flash

Pääosassa: Suoparooni Suojalkapalloilun “keksijä” 6.8.2001 Flash

Pääosassa:

Seurapiiritoimittaja

Seiskan toimittajan elämää 22.8.2001 Flash
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Pääosassa: Opettaja Opettajan elämää 12.9.2001 Flash

Helsingin utopiat Suuret rakennushankkeet  15.9.2001 Flash

Kummitus kävi taloksi Näissä taloissa kummittelee 2.11.2001 Flash

Aidsin kaksi vuosikymmentä 29.11.2001 Ei toimi

Onnin elämä Sika syntymästä teuraaksi 17.12.2001 Flash

Levyn tie: Zen Café Zen Café levyttää 4.3.2006 Flash

Taistelevat siskot Naiskansanedustajat 29. 5. 2006 Flash

Opintopolkuja Neljän opiskelijan tarinat 29.8.2006 Flash

Neljä luontoa Vuodenajat luonnossa 4.9.2006 Flash

Näkymätön Suomi Kaksi sosiaalista ongelmaa 24.2.2007 Flash

1 Html-webortaasi, jossa Flashilla toteutettu elementti, esimerkiksi animaatio.

2 Webortaasista erilliset Flash- sekä html-versiot.

Tässä tutkimuksessa uskotaan Helsingin Sanomien sanaan, eli

verkkoreportaaseiksi on luokiteltu vain sellaiset sisällöt, jotka Verkkoliitteessä on

ryhmitelty webortaasiarkistoon. Tosin aivan alkuvaiheessa verkkoreportaaseja ei

kutsuttu webortaaseiksi, esimerkiksi Missä viipyy suominautti? -kokonaisuutta

nimitetään “paketiksi”, ei verkkoreportaasiksi tai webortaasiksi.

Toisaalta joistakin vuosina 2002–2005 Verkkoliitteessä julkaistuista

kuvakoosteista on löydettävissä hyvinkin reportaasimaisia piirteitä, mutta em.

syystä ne jätetään tarkastelun ulkopuolelle.

4.1. Webortaasien tekniikka

Kaikkein ensimmäinen webortaasi (Missä viipyy suominautti?) on html-pohjainen

verkkosivu, jossa tekstin lisäksi käytetään vain yhtä yksinkertaista piirrosta. Jo

neljä kuukautta myöhemmin julkaistussa viidennessä reportaasissa (Oman

roolinsa sankarit) käytetään ääntä ja varhainen julkaisuajankohta huomioon
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ottaen hieman yllättäen myös videokuvaa. Ne ovat kuitenkin vain lisämausteita,

teksti on erittäin vahvasti verkkoreportaasin pääsisältö.

Ensimmäinen Macromedia (nykyisin Adobe) Flash -ohjelmalla toteutettu

webortaasi julkaistiin kesällä 1998. Ohjelman avulla tekstistä, äänestä, kuvista ja

muista mediaelementeistä koostetaan esitys, joka upotetaan html-kielellä

toteutettuun verkkosivuun erillisenä swf-tiedostona.

Flash-tekniikalla toteutetun verkkosisällön katsomiseen tarvitaan selaimeen

asennettava plug-in-lisäohjelma. Webortaasien alkuaikoina näiden lisäohjelmien

levinneisyys oli niin suppea, että esimerkiksi Pandoran lipas -verkkoreportaasista

tehtiin erikseen ilman Flashia toimiva versio.

Flash-ohjelman käyttö HS:n webortaaseissa yleistyi jatkuvasti, mutta niiden

rinnalla tehtiin harvenevaan tahtiin myös html-tekniikalla toteutettuja

verkkoreportaaseja.  Yhteensä neljässä webortaasissa käytettiin tekniikoiden

yhdistelmää: webortaasi toteutettiin html-kielellä, mutta kokonaisuuteen upotettiin

flashilla tehty yksittäinen elementti, esimerkiksi animaatio.

Viimeinen html-webbari oli kesäkuussa 2000 julkaistu Yleisivistys. Nyt. Sen

jälkeen kaikki webortaasit ovat olleet Flash-tekniikalla toteutettuja. Koko

webortaasi on yksi swf-tiedosto, joka avautuu omaan selainikkunaansa, kun

käyttäjä klikkaa webortaasin auki.

Ainakin Verkkoliitteen käsissä Flash osoittautui tekniseksi ratkaisuksi, joka alkoi

nopeasti vaikuttaa myös reportaasien muotoon sekä sisältöön. Ohjelman

käyttäminen suosii tietynlaisia rakenteita ja kerrontatekniikoita.

Saarinen on etsinyt tämän “Flash-estetiikan” erityispiirteitä Benettonin Colors-

verkkojulkaisussa, mutta arvioi, että ne ovat löydettävissä muistakin samalla

ohjelmalla koostetuista verkkosisällöistä. Saarinen toteaa pyrkimyksen
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jatkuvuuteen ja sujuvuuteen olevan leimallista Flash-töille Näihin päämääriin

pyritään esimerkiksi käyttämällä jyrkkien leikkausten sijasta kuvien ja tekstin

häivytyksiä sekä ristikuvia, eli kuvan vaihtamista toiseksi häivyttämällä. (Saarinen

2002, 50, 56 ja 73.)

Flash-tekniikka antaa perinteisiä html-sivuja paremmat mahdollisuudet hallita

käyttäjän liikkumista verkkoreportaasissa. Hallinta ulottuu myös aikaan, eri

mediaelementtien esitysjärjestyksen lisäksi myös niiden esitysaikaa voidaan

säädellä pikkutarkasti.

Hallintaa lisää se, että Flashin käyttäminen rikkoo internet-selaimen tyypillisen

toimintalogiikan. Flash-webortaasit avautuvat varsinaisen selainikkunan päälle

omaan ikkunaansa, josta puuttuvat selaimen edelliselle sivulle, seuraavalle

sivulle ja takaisin kotisivulle vievät kuvakkeet.

Flash-tekniikka on mielenkiintoinen myös siksi, että ohjelma estää erään uuden

median juhlituimmista ominaisuuksista, digitaalisuuden mukanaan tuoman

helpon muunneltavuuden. Lister et al lainaavat Pierre Lévyä, joka kuvaa

muunneltavuuden vaikutuksia ranskalaisen lennokkaasti:

“Vakiintuneet erot tekijän ja lukijan, esittäjän ja katsojan, luojan ja tulkitsijan
välillä sumenevat ja muuttuvat lukemisen ja kirjoittamisen jatkumolle, joka
ulottuu teknologian ja verkon suunnittelijoista lopulliseen vastaanottajaan,
jokainen vaikuttaen toisen työhön – ja tekijyyden katoamiseen.” (Lévy 1997,
teoksessa Lister et al. 2003, 17.)

Lévy puhuu tekstistä, mutta sama helpon muunneltavuuden ajatus voidaan

ulottaa esimerkiksi digitaalisiin valokuviin tai ääneen – mutta ei Flash-esityksiin.

Koostamisvaiheessa syntynyt swf-tiedosto on suljettu paketti, jota käyttäjä ei voi

muunnella. Edes muuntelun perusedellytys, tiedoston tallentaminen käyttäjän

omalle tietokoneelle, ei ole mahdollista.
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4.2. Webortaasien aiheet ja käsittelytavat

Nokian kuviteltu kriisi, sian matka possusta kinkuksi, amerikkalainen pikaruoka,

tällaista työtä tekee lipuntarkastaja, näin toimii ilotulitusraketti.

Helsingin Sanomien webortaasit ovat aihevalinnoiltaan äärimmäisen

epäyhtenäisiä, miltei anarkistisia. Poikkeuksia oli yksi: neljä vuonna 2001

toteutettua webortaasia muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden, Pääosassa-

sarjan, jossa esiteltiin erikoisissa ammateissa toimivia ihmisiä.

Aihevalinnoissaan webortaasit eivät yleensä edes pyrkineet tiukkaan

ajankohtaisuuteen tai ajankohtaisiin tapahtumiin reagoimiseen. Sen esti

pikemminkin televisio-ohjelmaa kuin lehtijuttua muistuttava tuotantoaikataulu.

Aiheen keksimisestä reportaasin julkaisemiseen kului kuukausia, esimerkiksi

Kummitus kävi taloksi -webortaasin kohdalla noin kaksi kuukautta (Pasula 2002,

13).

Nopeimmillaan webortaasi valmistui kolmessa viikossa, kun Verkkoliite teki

“pikavauhtia” verkkoreportaasin jääkiekkoilija Veli-Matti Kautosesta. “Tämä on

ainoa kerta, kun webortaasin aihe oli näin ajankohtainen ja tuotantoprosessi kesti

vain viikkoja” (emt., 16).

Myös käsittelytavat vaihtelivat ainakin aluksi varsin villisti. Aloitus oli varovainen,

Helsingin Sanomien ensimmäinen webortaasi Missä viipyy suominautti? muistutti

sekä sisällöltään että rakenteeltaan tietosanakirja-artikkelia laajoine

tekstimassoineen. Pian alkoi kuitenkin irrottelu, esimerkiksi jouluna 2000 julkaistu

Joulu, suorita! oli rakennettu alkeellisen pelin muotoon, jossa käyttäjän on

esimerkiksi tehtävä joulusiivous napauttelemalla rätiksi muuttuneella ruudulla

näkyviä tahroja. Webortaasin tietosisältö on varsin vähäinen, Joulu, suorita!

keskittyykin elämyksellisyyteen.
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Yleisenä suuntana aineistossa olikin juuri kehitys informatiivisesta, luettavasta

webortaasista elämykselliseen, koettavaan webortaasiin. Osittain tämän

suuntauksen mahdollisti tekniikan kehitys, kun alkuaikojen tekstivoittoisista

webortaaseista siirryttiin yhä vahvemmin äänen ja still-kuvien käyttöön.

4.3. Webortaasi vs. reportaasi

Webortaasi-sanassa yhdistyvät näppärällä tavalla web ja reportaasi. Tosin niin

kuin monessa muussakin tapauksessa, termin näppäryyden lisääntyessä sen

tarkkuus kärsii.  On varsin kyseenalaista, ovatko ainakaan kaikki Helsingin

Sanomien webortaasit lainkaan reportaaseja, vai pikemminkin tietokonepelejä,

verkkotaideteoksia tai tietosanakirja-artikkeleita.

Hemánus listaa yhdeksän reportaasin ominaispiirrettä, jotka hän lainaa

norjalaisen Jo Bech-Karlsenin Avisreportasjen-kirjasta:

1. Mukanaolo, toimittaja on henkilökohtaisesti läsnä.
2. Henkilökohtainen sävy.
3. Ei tiukasti sidottu aikaan tai tapahtumaan.
4. Valaisee asioita monipuolisesti.
5. Vaihtelevuus. Muuttuva tempo, rytmi tai näkökulma jne.
6. Kompositio. Reportaasi on kokonaisuus, joka koostuu elementeistä.
7. Eeppinen. Reportaasi kertoo tarinan.
8. Ympäristön ja henkilöiden kuvaaminen kuuluu.
9. Tunteisiin vetoaminen. Ei vetoa vain tunteisiin, mutta ei myöskään
pelkästään älyyn, kuten uutinen tekee. (Bech-Karlsen 1986, teoksessa
Hemánus 1992, 9–10.)

Osa listan määritelmistä on varsin epämääräisiä, kuin ajatuksen raakileita.

Esimerkiksi komposition käsite ei tunnu kovin selitysvoimaiselta. Useimmat

muutkin journalismin lajityypit “ovat kokonaisuuksia, jotka koostuvat

elementeistä.” Hemánuksen mukaan Bech-Karlsenin listan heikkoutena on

reportaasin tunnuspiirteiden ja hyvän reportaasin ominaisuuksien sekoittaminen

(emt., 12).



- 27 -

Aineistosta löytyy webortaaseja, jotka eivät täytä kaikkia tai itse asiassa

ensimmäistäkään reportaasin kriteeriä Bech-Karlsenin listalta. Toisaalta listan

kriteereistä esimerkiksi ensimmäinen, mukanaolo, ei toteudu yhdessäkään

tutkituista Helsingin Sanomien webortaasissa.

Kämäräisen mukaan olennaista ei kuitenkaan ole se, että verkkoreportaasi

toteuttaa kaikki lehtireportaasin kriteerit – käytettiinpä sitten mitä kriteereitä

tahansa. Olennaista on huomata näiden ilmaisumuotojen ero, verkkoon siirretty

lehtireportaasi ei vielä ole verkkoreportaasi (Kämäräinen 1999, 42).

Termin ontuvuuden ja HS-keskeisyyden takia Pasula käyttää webortaasin sijasta

verkkodokumentin käsitettä (Pasula 2002, 6), Kämäräinen taas puhuu laajemmin

verkkoreportaaseista (Kämäräinen 1999, 38). Itse käytän tässä työssä termiä

webortaasi viitatessani Helsingin Sanomien verkkoreportaaseihin, laajemmin

lajityyppiä käsitellessäni puhun verkkoreportaaseista.

4.4. Aineistorajaus

Helsingin Sanomien verkkoreportaasit muodostavat tutkijalle sekä Suomen että

todennäköisesti koko maailman mittakaavassa ainutlaatuisen

aineistokokonaisuuden. Suomessa muut välineet eivät ole edes yrittäneet

säännöllistä verkkoreportaasien julkaisua, myös kansainvälisesti

verkkoreportaasit ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (esimerkiksi

Colors) jääneet hajanaisiksi yksittäiskokeiluiksi.

Nämä yhteensä 54 webortaasia, alkuperäiset 49 webortaasia ja sen jälkeen

ilmestyneet yksittäisreportaasit, antavat mahdollisuuden arvioida, miten

verkkoreportaasi yhdessä lehdessä hioutui ikään kuin pikakelauksella hyvin

lyhyessä ajassa hajanaisista kokeiluista varsin vakiintuneeksi ilmaisumuodoksi,

lähes formaatiksi. Valmista mallia tai totuttua tekemisen tapaa ei ollut olemassa,

tekijät joutuivat itse parhaansa mukaan ratkomaan rakenteeseen,
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mediavalintoihin, tarinankerrontaan ja vuorovaikutteisuuteen liittyviä ongelmia.

Valitut ratkaisut näkyvät webortaaseissa.

Webortaasien nopean kehityksen takia analyysin kannalta olennaista on ajallinen

kattavuus. Mukaan piti saada mukaan alkupään webortaaseja, joissa lajityyppi

etsi vielä muotoaan, sekä loppupään hiotumpia töitä, joissa ilmaisumuoto on jo

vakiintunut. Toisaalta kaikkien 54 reportaasin analyysi olisi joko jäänyt erittäin

pinnalliseksi tai jopa osoittautunut tämän tutkimuksen puitteissa ylivoimaiseksi.

Siksi valitsin vuosilta 1998–2001 jokaiselta kolme verkkoreportaasia siten, että

joka vuodelta mukaan valikoitui ensimmäinen (tammikuun), keskimmäinen

(kesäkuun) ja viimeinen (joulukuun) webortaasi.

Vuoden 1998 kesäkuun ja joulukuun reportaasit eivät enää toimi, joten ne

korvattiin heinä- ja marraskuun reportaaseilla.

Webortaaseja on ilmestynyt vielä viisi sen jälkeen kun niiden säännöllinen

julkaiseminen kerran tai kaksi kuukaudessa lopetettiin. Julkaisutahti muuttui

samalla epäsäännölliseksi, joten julkaisuajankohdan käyttäminen

valintaperusteena ei enää ollut mahdollista. Halusin kuitenkin kattavan otoksen

myös näistä uusista webortaaseista selvittääkseni, onko niiden

vuorovaikutteisuuden määrässä tapahtunut muutoksia säännöllisen

julkaisemisen loputtua.

Poimin aineistoon uusista webortaaseista ensimmäisen, kolmannen ja viimeisen

eli viidennen. Yhteensä analysoitavia webortaaseja on 15, eli 28 prosenttia

kaikista Helsingin Sanomien julkaisemista webortaaseista. Aineiston

webortaaseista kuusi on toteutettu html-tekniikalla, yhdeksän taas on Flash-

webortaaseja.

Aineiston webortaasit
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Nimi Ilmestyi Toteutustekniikka

Näkymätön Suomi 24.2.2007 Flash

Opintopolkuja 29.8.2006 Flash

Levyn tie: Zen Café 4.3.2006 Flash

Onnin elämä 17.12.2001 Flash

Pääosassa: Lipuntarkastaja 9.7.2001 Flash

Kulta vai kaveri? 4.1.2001 Flash

Joulu, suorita! 14.12.2000 Flash

Yleissivistys. Nyt. 19.6.2000 Html/Flash

LumeSuomi 2030 15.1.2000 Html/Flash

Odotettavissa: Tähtisadetta 15.12.1999 Flash

Juhannustanssit 17.6.1999 Html/Flash

Pandoran lipas 16.1.1999 Flash

Pettäjäntie 13.11.1998 Html/Flash

Oman roolinsa sankarit 18.7.1998 Html

Missä viipyy suominautti? 17.3.1998 Html
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5. HS:N WEBORTAASIEN RAKENTEET

Tässä jaksossa analysoin, millaisia rakenneratkaisuja Helsingin Sanomien

webortaaseissa käytetään. Tarkoitukseni on selvittää, missä määrin aineistosta

löytyy samankaltaisia rakenteita ja miten webortaasin rakenneratkaisut ovat

kehittyneet ajan kuluessa.

Analysoin aineiston 15 webortaasin perusrakenteen jakamalla verkkoreportaasit

elementteihin ja piirtämällä elementtien suhteista kaavakuvan.

Elementti on tässä tutkimuksessa html-pohjaisissa webortaaseissa hyperlinkistä

avautuva yksi sivu. Flash-tekniikalla toteutetuissa webortaaseissa elementti on

yksi jakso, joka hyperlinkin klikkaamisen jälkeen etenee alusta loppuun ilman,

että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään.

Esimerkki rakennekaaviosta:
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Rakennekaavioiden perusteella jaoin webortaasit ryhmiin. Pääryhmiä muodostui

kolme, lisäksi yhdessä reportaasissa käytetään rakennetta, jossa yhdistyy

piirteitä kahdesta ryhmästä.

Havainnollistin pääryhmiä piirtämällä jokaisesta rakennekaavion. Se on ryhmään

kuuluvien webortaasien tyypillisiä piirteitä esittelevä abstraktio, ei siis kuvaus

minkään yksittäisen verkkoreportaasin rakenteesta, kuten yllä esitetty

rakennekaavio.

Erityisesti minua kiinnostaa rakenneratkaisujen ja interaktiivisuuden suhde sekä

se, millaiseen tarinankerrontaan eri rakenneratkaisut liittyvät. Käytän tässä

yhteydessä jaottelua lineaariseen ja epälineaariseen tekstiin.

Perinteinen tekstin ja tarinan malli on lineaarinen. Näissä teksteissä on tekijän

määräämä alku ja loppu, niitä luetaan sana sanalta, alusta loppuun (Aarseth

1994, 51). Tekijä on tekstiä kootessaan tehnyt valinnat ja näiden valintojen

tuloksena syntyy teos. Käyttäjän ainakin odotetaan lukevan, katsovan tai

kuuntelevan teos yhtenä kokonaisuutena, tekijän tarkoittamassa järjestyksessä

(kts. myös 3.2.2.).

Epälineaarisessa tekstissä sanojen järjestys tai jopa sanat taas vaihtelevat

lukukerrasta toiseen. Tämän vaihtelun mahdollistaa tekstin muoto, tekstiin

sisällytetyt mekanismit tai tekstin vakiintunut lukutapa (Aarseth 2003, 762). Tekijä

on tässäkin tapauksessa tehnyt tekstiä koostaessaan valintoja, mutta nyt valta on

lukijalla. Lopullinen teos syntyy hänen valintojensa tuloksena.

Aarseth väittää, että lineaarinen teksti on itse asiassa epälineaarisen tekstin

erikoistapaus, jossa vakiintunut tapa on lukea alusta loppuun. Elokuvien,

lehtijuttujen ja kirjojen vakiintunut normi onkin hänen mukaansa siis poikkeus.

(emt., 763.)
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Tarkastelen lineaarisuutta sekä webortaasien kokonaisrakenteen että osien

rakenteen tasolla. Oletukseni on, että aineistosta löytyy erilaisia lineaarisuuden

tasoja täysin lineaarisesta epälineaariseen. Oletan myös, että jotkut

rakenneratkaisuista liittyvät yksinomaan lineaariseen, osa taas yksinomaan

epälineaariseen tarinankerrontaan.

5.1. Rakenne: Puu

Aineiston harvinaisimmaksi rakenneratkaisuksi osoittautui puu. Sillä toteutettuja

webortaaseja oli kolme: Suominautti, Roolipeli ja Juhannustanssit.

Puurakenteessa webortaasin käyttäjälle tarjotaan avaussivu, jossa on joukko

hyperlinkkejä. Näitä linkkejä napsauttamalla käyttäjä pääsee alasivuille, joista

jokaisella voi olla joukko uusia alasivuja. Periaatteessa sivuja voi olla tuhansia.

Tässä aineistossa sivujen enimmäismäärä oli 16.

Sivuista, alasivuista ja niiden alasivuista muodostuu hierarkkinen rakenne, joka

muistuttaa ylösalaisin käännettyä puuta. Puurakennetta toteuttava nettisivusto

voidaan jakaa tasoihin, joista ensimmäisen muodostaa avaussivu, toisen

avaussivun alasivut, kolmannen taas näiden alasivujen alasivut.
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Tasoja voi olla kymmeniä, tässä webortaasiaineistossa niiden enimmäismäärä oli

neljä. Puurakenteisissa webortaaseissa tasoja oli keskimäärin enemmän kuin

muita rakenteita toteuttavissa.

Puu oli erityisen suosittu rakenne HS:n webortaasiperinteen alkuvaiheessa.

Aineiston viidestä vanhimmasta webortaasista kolme on toteutettu

puurakenteella.

Rakenteen käyttö loppui kesällä 2000, kun viimeinen html-tekniikalla toteutettu

webortaasi julkaistiin. Puurakenne onkin yleinen juuri World Wide Webin

alkuvaiheen html-tekniikalla toteutetuilla verkkosivustoilla.

Puu vaatii kolmesta määrittelemästäni webortaasin rakenteesta eniten käyttäjän

aktiivista toimintaa. Jos käyttäjä ei tee mitään, ei hän myöskään etene

webortaasissa mihinkään.

Aktiivisen toiminnan vaatimus liittyy webortaasien elementtien määrään.

Käyttäjän on tehtävä valintoja, koska sivuilla on paljon valittavaa. Puurakenteella

toteutetuissa webortaaseissa oli elementtejä selvästi enemmän kuin muita

rakenteita toteuttavissa webortaaseissa.

Puurakenteella toteutetut webortaasit sallivat muita rakenteita vapaammin

käyttäjän liikkumisen webortaasin sisällä. Liikkuminen on mahdollista pääasiassa

webortaasin syvyyssuunnassa, eli pääsivulta sen alasivulle ja alasivulta taas

seuraavalle alasivulle (esimerkiksi A1 B1 ja B1 C1). Rakenne mahdollistaa

myös rajoitetun liikkumisen sivusuunnassa (esimerkiksi D1 A2).

Esimerkiksi Suominautti-webortaasissa tämä valinnan vapaus yhdistettynä

elementtien runsaaseen määrään uhkaa johtaa sekavuuteen. Taitamattomasti

suunnitellun rakenteen takia käyttäjä saattaa juuttua webortaasissa umpikujaan,

josta pääsee ulos vain käyttämällä selaimen takaisin-painiketta
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Koska käyttäjä saa liikkua ja tehdä valintoja melko vapaasti, puurakennetta

toteuttavat webortaasit ovat reportaasin kokonaisuuden tasolla rakenteeltaan ei-

lineaarisia – ainakin periaatteessa. Käytännössä kuitenkin esimerkiksi linkkien

järjestys sivulla tai tekstien sisäiset viittaukset antavat yleensä vinkkejä siitä,

missä järjestyksessä tekijät ovat tarkoittaneet webortaasien elementtejä

luettavan. Aineiston webortaaseissa osien sisältö on yleensä laadittu niin, että

ymmärrettävyys säilyy, vaikka järjestystä ei noudata.

Elementtien, eli puurakenteen tapauksessa yksittäisten sivujen sisältämä teksti

on luonteeltaan lineaarista.

Puurakenne liittyi webortaaseihin, joiden tärkein tehtävä on välittää tietoa. Tämä

ei mielestäni kuitenkaan johdu rakenteen ominaisuuksista vaan pikemminkin

siitä, että puurakennetta suosittiin alkuvaiheen webortaaseissa. Niiden tiukan

informatiivisuuden rinnalle tuli myöhemmissä webortaaseissa mukaan yhä

vahvemmin myös elämyksellisyyttä.

5.2. Rakenne: Joki
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Toiseksi yleisimmän rakenteen ristin joeksi. Tällä rakenteella toteutettuja

webortaaseja oli aineistossa neljä: Pandoran lipas, Zen Café – levyn tie,

Opintopolkuja ja Näkymätön Suomi.

Kolme webortaaseista oli toteutettu pelkästään flash-tekniikalla, neljännessä

(Pandoran lipas) käytettiin html-tekniikkaa, mutta sivustoon oli upotettu Flash-

elementtejä

Jokirakenteessa webortaasin avaussivulla on joukko hyperlinkkejä. Linkin

napsauttaminen avaa elementin, joka etenee itsestään kuin joki alusta loppuun.

Käyttäjä ei pysty vaikuttamaan sen kulkuun muuten kuin pysäyttämällä elementin

etenemisen ja käynnistämällä sen uudestaan.

Kun tarina on ohi, käyttäjä palautuu avaussivulle, josta hän voi valita toisen

elementin. Aineiston webortaaseissa tarinoita oli 2–5 ja niiden kesto vaihteli alle

minuutista (Pandoran lipas) liki kuuteen minuuttiin (Näkymätön Suomi).

Jokirakenne on webortaasin kokonaisuuden tasolla epälineaarinen. Itsenäisillä

elementeillä tai tarinoilla voi olla puurakenteen tapaan suositeltu luku- tai

pikemminkin katselujärjestys, esimerkiksi Zen Cafén levynteosta kertova

webortaasissa elementit on tarkoitettu katsottavaksi levynteon vaiheiden

järjestyksessä (säveltäminen, sanoittaminen, äänittäminen jne.). Mikään ei

kuitenkaan pakota käyttäjää noudattamaan järjestystä. Tämä valinnan vapaus

onkin suurin ero joki- ja kanava-rakenteiden välillä.

Webortaasin yksittäiset elementit ovat kuitenkin puhtaasti lineaarisia.

Jokirakenteelle on ominaista epäinteraktiivisuus, se vaatii webortaasien

rakenteista vähiten käyttäjän aktiivista toimintaa. Tarinan käynnistämisen jälkeen

aktiivinen käyttäjä muuttuu passiiviseksi katselijaksi. Hänen ei odoteta tai edes

sallita tekevän mitään.
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Ääriesimerkki epäinteraktiivisuudesta on aineiston viimeinen webortaasi,

Näkymätön Suomi. Siinä käyttäjä valitsee aloitussivulla kahden esimerkkitarinan

välillä, sen jälkeen webortaasi etenee vajaan kuuden minuutin ajan tarinan

loppuun saakka ilman että käyttäjä tekee mitään.

Tarinankerronnan kannalta näin toteutettu jokirakenne on ongelmaton, koska

webortaasin tekijä määrää tarinan sisällä sen elementtien esittämisjärjestyksen

sekä jopa sen, miten niiden esittäminen ajoitetaan. Käyttäjä voi valita vain, minkä

valmiiksi paketoiduista tarinoista katsoo.

Tämän valinnanvapauden takia jokaisen tarinan tai osatarinan on kuitenkin

toimittava itsenäisenä yksikkönä. Tämä rajoittaa tarinankerronnan

mahdollisuuksia verrattuna kanavarakenteeseen, jossa tekijä hallitsee sekä

webortaasin elementtien sisältöä että niiden esittämisjärjestystä.

Jokirakenteen käyttö lisääntyi sen jälkeen kun webortaasien säännöllinen

julkaiseminen lopetettiin vuoden 2002 lopussa. Aineiston viidestä uusimmasta

webortaasista kolme käyttää tätä rakennetta.

Jokirakenteen yleistymiselle on helppo löytää taloudellisia syitä. Keskeytysten ja

muiden kanavarakenteelle ominaisten navigointiominaisuuksien lisääminen flash-

tekniikalla toteutettuihin webortaasi vaatii ohjelmointityötä. Alusta loppuun ilman

keskeytyksiä etenevä webortaasi on helpompi, nopeampi ja samalla halvempi

toteuttaa.

Itsestään, tekijän määrittelemää vauhtia etenevä kerronta on ongelmallista, jos

webortaasin tarkoituksena on välittää tietoa. Käyttäjien kyky omaksua asioita

vaihtelee, mutta jokirakenteista webortaasia ei voi nauttia omaan tahtiin.

Jokirakennetta toteuttavat webortaasit olivatkin aineiston vähiten informatiivisia.
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Jos tietoa haluttiin välittää, se oli yleensä irrotettu webortaasin rakenteesta

erilliseksi lisätietoja-kohdaksi.

5.3. Rakenne: Kanava

Aineistossa yleisimmäksi osoittautuneen rakenteen nimesin kanavaksi. Tätä

rakennetta toteutti seitsemän webortaasia: Kulta vai kaveri?, Onnin elämä,

Pettäjän tie, Tähtisadetta, LumeSuomi 2030, Pääosassa: Lipuntarkastaja sekä

Joulu, suorita!

Kaikki kanavarakenteiset webortaasit oli toteutettu kokonaan flash-tekniikalla.

Rakenteena kanava muistuttaa jokea, mutta kanavassa käyttäjän matka

webortaasin virrassa keskeytetään. Hän joutuu tekemään jotakin, ennen kuin

webortaasi jatkuu. Yksinkertaisimmillaan käyttäjän odotetaan klikkaavan

kuvaketta, joka jatkaa tarinan etenemistä. Toisissa webortaaseissa käyttäjälle

esitetään kysymys, johon on vastattava ennen kuin eteneminen jatkuu.

Interaktiivisuudeltaan kanavarakennetta toteuttavat webortaasit sijoittuvat joki- ja

puurakenteisten webortaasien väliin. Ne eivät ole niin epäinteraktiivisia kuin

jokirakenteiset webortaasit, mutta eivät toisaalta yhtä interaktiivisia kuin

puuwebortaasit.



- 38 -

Käyttäjän liikkuminen on tiukasti rajoitettua kanavarakenteella toteutetuissa

webortaasissa, yleensä hänen on seurattava yhtä ennalta valittua polkua.

Erotuksena jokirakenteeseen kanavassa käyttäjä ei voi itse valita webortaasin

osien esittämisjärjestystä.

Kanava on webortaasien rakenneratkaisuista lineaarisin, muissa rakenteissa

ylätason epälineaarisuus yhdistyy yksittäisten elementtien lineaarisuuteen. Tästä

syystä kanava on myös tarinankerronnan kannalta ongelmaton, webortaasin

tekijä päättää osien esittämisjärjestyksen täysin eikä käyttäjä voi poiketa siitä.

Webortaasin eteneminen tosin saattaa pysähtyä, jos käyttäjä ei esimerkiksi

vastaa hänelle esitettyyn kysymykseen.

Pelkän webortaasin sisällön perusteella on muutamassa tapauksessa vaikea

perustella kanavarakenteen käyttöä. Esimerkiksi Kulta vai kaveri -webortaasi

koostuu itsenäisesti toimivista osatarinoista, joiden esittämisjärjestyksen käyttäjä

voisi periaatteessa aivan hyvin valita itsekin. Järjestys on kuitenkin määritelty

valmiiksi.

Syynä tähän lienee tekniikka. HS:n aloitellessa webortaasien julkaisemista

valtaosalla käyttäjistä oli modeemiyhteys internetiin. Hitaan tiedonsiirtoyhteyden

takia webortaasit piti jakaa sopiviin osiin, jotta yhden osan avautuminen käyttäjän

koneella ei olisi vienyt kohtuuttomasti aikaa.

Määrittelemällä osien esittämisjärjestys tietää aina, mikä ladataan seuraavaksi.

Ripottelemalla webortaasin osien väliin esimerkiksi kysymyksiä ostettiin aikaa

webortaasin seuraavan osan siirtämiselle käyttäjän koneelle.

Laajakaistayhteyksien yleistyminen on poistanut tämän rajoitteen.
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5.4. Puun ja kanavan yhdistelmä

Yleissivistys. Nyt. -webortaasi oli toteutettu yhdistelmärakenteella, jossa

puurakenteen yhdeltä alasivulta avautui kanavarakennetta toteuttava tietokilpailu.

Se koostui kuudesta kolmen kysymyksen sarjasta. Käyttäjä pääsee liikkumaan

tässä kanavamaisessa osuudessa ainoastaan eteenpäin. Kanavarakenteeseen

siirtyminen tässä osiossa on välttämätöntä, koska tietokilpailuvastaukset

pisteytetään. Siksi on varmistettava, ettei käyttäjä kesken kaiken pääse

siirtymään muualle tietokilpailusta. Tämä onnistuu kanava- tai jokirakenteissa

mutta ei puurakenteessa.
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6. INTERAKTIIVISUUDEN ONGELMAT HS:N
WEBORTAASEISSSA

Interaktiivisuuden hyvien ja huonojen puolien tasapainottaminen on ollut

keskeistä Helsingin Sanomien webortaaseissa. Verkkoliitteen Susanna Pasulan

mukaan webortaasien tekemisessä journalistisuuden ohella hallitseva periaate oli

helppokäyttöisyys. Esimerkiksi interaktiiviset yllätykset ja haarautuvat polut

saattaisivat hämmentää tuttuun ja turvalliseen lineaariseen kerrontaan tottunutta

yleisöä. (Pasula 2002, 13.)

Äkkiseltään ajatus vaikuttaa masentavalta: webortaasit eivät voi olla

interaktiivisia tai ainakaan kovin interaktiivisia, koska kaikista suurista puheista

huolimatta käyttäjä ei lopulta kestä vuorovaikutteisuutta. Pasulan

kokemusperäinen tekijän havainto sopii kuitenkin hyvin yhteen esimerkiksi Bucyn

tutkimustulosten kanssa (katso 3.2.1).

Aineistoanalyysistä nousee esiin kaksi strategiaa, joilla Helsingin Sanomien

webortaasien tekijät ovat pyrkineet kuittaamaan interaktiivisuuden hyödyt, mutta

samalla välttämään sekavuuden ongelmat. Samoilla strategioilla pyritään

pitämään tarinankerronta tekijöiden hallinnassa.

Molemmat strategiat liittyvät valintoihin. Käytän tässä yhteydessä

johdonmukaisesti sanaa valinta, vaikka webortaaseissa kyse ei aina ole

klassisesta valintatilanteesta, jossa valitaan yksi useista vaihtoehdoista.

Kyseessä voi olla myös tilanne, jossa käyttäjä näpäyttää hyperlinkkiä avatakseen

uuden osan webortaasista tai näpäyttää eteenpäin-valintaa edetäkseen osan

sisällä. Täysin oikeaoppista olisi puhua interaktioista, mutta päädyin selkeyden ja

suomenmielisyyden hengessä päädyin sanan valinta käyttämiseen.
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6.1. Valintojen määrän rajoittaminen

Helpoin tapata välttää interaktiivisuuden haitat on tehdä webortaaseista

“sopivasti” vuorovaikutteisia. Käytännössä se onnistuu rajoittamalla käyttäjälle

tarjottavia valintoja.

Rajuimmillaan aineiston webortaaseista on poistettu lähes kaikki interaktiivisuus,

kuten Näkymätön Suomi -webortaasissa. Siinä käyttäjä on oikeastaan katsoja,

joka valitsee kahdesta webortaasin osatarinasta ja seuraa sen jälkeen

passiivisesti tarinan loppuun asti.

Itsestään eteenpäin vyöryvä webortaasi muistuttaa diaesitystä, Näkymättömän

Suomen käyttäjäkokemus onkin hyvin lähellä television katselua.

Käytettävyyttä ja käyttäjäkokemuksia laajasti tutkinut Nielsen kehottaa

käyttämään tällaista lineaarista toistoa erittäin säästeliäästi verkossa. Siihen

olennaisesti kuuluva interaktiivisuuden puute on jyrkässä ristiriidassa verkon

peruskäyttäjäkokemuksen kanssa, jonka pitäisi olla aktiivinen. Käyttäjän pitäisi

pystyä liikkumaan verkkosivuilla vapaasti ja vaikuttamaan tapahtumiin. (Nielsen

2000, 150.)

Nielsen varoittaa lineaarisuudesta puhuessaan videon käytöstä verkkosivuilla,

mutta sama varoitus sopii hyvin myös webortaaseihin. Interaktiivisuuden liiallinen

karsiminen onkin ongelmallista. Kun käyttäjä passivoidaan sohvaperunaksi,

menetetään vuorovaikutuksen tutkimuksissakin havaitut edut.

Tätä vaaraa on webortaasiaineistossa pyritty välttämään päästämällä käyttäjä

tekemään valintoja, mutta rajoittamalla valintojen merkitystä.

6.2. Valintojen merkittävyyden rajoittaminen
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Monia aineiston webortaaseista voisi kutsua näennäisinteraktiivisiksi. Ne antavat

käyttäjälle lukumääräisesti paljon valinnan mahdollisuuksia, mutta valintojen

vaikutus webortaasin sisältöön on vähäinen. Kutsun näitä valintoja

merkityksettömiksi.

Merkityksettömiä valintoja esiintyy Flash-tekniikalla toteutetuissa webortaaseissa.

Niissä sinänsä lineaarinen, suoraviivaisesti etenevä tarina on jaettu osiin.

Webortaasin kulku pysähtyy osan lopussa ja jatkuu vasta, kun käyttäjä on

klikannut eteenpäin-kuvaketta.

Aineistossa ei esiinny tapauksia, joissa tarina haarautuisi näissä

pysäytyskohdissa. Käyttäjä ei siis pääse valitsemaan, mitä polkua hän haluaa

webortaasissa kulkea. Hän valitsee vain, milloin jatkaa vanhaa polkua eteenpäin.

Neljässä webortaasissa käyttäjää pyydetään pysäytyskohdassa vastaamaan

kysymykseen, silloin kyse ei ole pelkästä merkityksettömästä valinnasta.

Merkityksettömiä valintoja esiintyi viidessä webortaasissa, eli 33 prosentissa

aineistosta. Webortaasin paloitteleminen osiin merkityksettömillä valinnoilla liittyy

tiedonsiirron hitauden aiheuttamiin ongelmiin. Käyttäjä pääsee katsomaan Flash-

webortaasia huomattavasti nopeammin, kun se on jaettu osiin. Vaihtoehtona olisi

yksi yhtenäinen Flash-esitys, joka pitäisi siirtää kokonaan käyttäjän koneelle

ennen katsomisen aloittamista.

1990-luvun hitailla tietoliikenneyhteyksillä tämä olisi ollut turhauttavaa.

Uusimmissa webortaaseissa merkityksettömistä valinnoista on luovuttu, koska

tiedonsiirtoyhteyksien nopeutuminen on poistanut tarpeen jakaa webortaasi

teknisistä syistä osiin.

Merkittävä valinta taas vaikuttaa aidosti siihen, mitä käyttäjä näkee

webortaasissa. Jos valinnat ovat sisällön kannalta merkittäviä, käyttäjä avaa
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valinnoillaan oman polkunsa webortaasin läpi. Osia sisällöstä voi jäädä kokonaan

näkemättä, koska kaikki osat eivät satu käyttäjän polun varrelle.

Merkittävien valintatilanteiden salliminen johtaa kohdassa 3.2.2. käsiteltyihin

tarinankerronnan ongelmiin. Webortaaseissa merkittävät valinnat ovatkin

vähemmistössä.

Valintojen merkittävyyttä voi tarkastella myös sallivammasta näkökulmasta.

Laurel arvioi interaktiivisuuteen kuuluvia valintoja kolmikohtaisen mallin avulla.

(Laurel 1993, 12–13.) Siinä analysoidaan valintojen taajuutta, määrää ja

merkittävyyttä. Tarkastelen mallia tarkemmin seuraavassa luvussa.

Laurel ehdottaa kuitenkin myös karkeampaa interaktiivisuuden mittaria: käyttäjän

omaa subjektiivista kokemusta. Jos käyttäjä tuntee osallistuvansa teoksen

(Laurel puhuu kirjassaan lähinnä teatterista) toimintaan, teos on interaktiivinen,

riippumatta valintojen määrästä tai merkittävyydestä.

Eli esimerkiksi webortaaseissa sisällön kannalta täysin merkityksettömät valinnat

ovat interaktiivisuutta, jos niiden ansiosta käyttäjä tuntee voivansa vaikuttaa

webortaasin kulkuun. Laurelin näkökulma on kiinnostava, mutta

interaktiivisuuden luokitteleminen puhtaasti subjektiiviseksi ominaisuudeksi

pudottaisi pohjan vuorovaikutteisuuden mittaamiselta, johon aion seuraavaksi

siirtyä
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7. INTERAKTIIVISUUDEN MITTAAMINEN

Tarkoituksenani on tutkia käytännössä, ovatko aineiston Helsingin Sanomien

webortaasit interaktiivisia sekä esittää näppituntumaa jalostuneempi arvio siitä,

kuinka interaktiivisia ne ovat. Esittelen ensin kolme eri tasoa, joilla verkkosivujen

interaktiivisuutta on mitattu. Pohdin myös, millaisia ongelmia jo tehdyissä

interaktiivisuuden mittauksissa on.

Verkkosivujen interaktiivisuutta ovat tutkimuksissaan mitanneet esimerkiksi

McMillan (McMillan 2002), McMillan & Hwang (McMillan & Hwang 2002) Sundar

et al. (2003), Ha & James (2002) sekä Kenney et al. (2000). Mittaamisen

perusperiaate on yleensä sama: tarkastelun kohteena ovat verkkosivujen

tekniset ominaisuudet. Tutkija tekee listan ominaisuuksista, jotka tekevät

verkkosivuista interaktiivisia. Näitä ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi

sähköpostilinkit, hakukoneet tai sivuston ulkopuolelle johtavat hyperlinkit.

Listan perusteella laaditaan koodausrunko. Yleensä viestinnän

peruskurssilaisista koottu tutkijaryhmä päästetään surfailemaan aineistoksi

valituilla verkkosivuilla ja luokittelemaan niitä rungon perusteella. Aineistosta

etsitään vastauksia kolmentasoisiin kysymyksiin:

7.1. Helppo: Onko sivusto vuorovaikutteinen?

Yksinkertaisimmillaan tutkimuksen tavoitteena on todeta, onko verkkosivu

interaktiivinen vai ei. Tähän riittää, että verkkosivuilta löytyy yksi koodausrunkoon

merkityistä ominaisuuksista.
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Heikkoudet: Liian karkea, ei kerro verkkosivujen interaktiivisuudesta oikeastaan

mitään. Interaktiivisuuden mittauksissa ei käytännössä koskaan tyydytäkään

pelkkään kyllä tai ei -vastaukseen.

7.2. Vaikeampi: Kuinka vuorovaikutteinen sivusto on?

Jalostuneemmissa mittauksissa tutkitaan, kuinka interaktiivinen verkkosivu on.

Mitä suurempi määrä koodausrungon ominaisuuksista verkkosivuilta löytyy, sitä

interaktiivisemmaksi se määritellään.

Yleensä tavoitteena on laskea verkkosivuille interaktiivisuusluku, eli numeroarvo,

joka kertoo, kuinka vuorovaikutteinen verkkosivusto on. Yleisin ja yksinkertaisin

tapa on kohdella kaikkia koodattavia ominaisuuksia tasa-arvoisesti, eli jokainen

verkkosivuilta löytyvä ominaisuus kasvattaa interaktiivisuuslukua yhdellä.

Interaktiivisuuslukua voidaan käyttää suoraan eri verkkosivujen interaktiivisuuden

määrän vertailemiseen. Useissa varhaisissa tutkimuksissa etsittiin riippuvuuksia

verkkosivuston interaktiivisuuden ja jonkun toisen muuttujan välillä. Esimerkiksi

Kenney et al. tutkivat, miten lehden jakelukanavat vaikuttavat interaktiivisuuteen

(Kenney et al. 2000). Heidän hypoteesinsa oli, että perinteisten paperilehtien

verkkoversiot ovat vähemmän interaktiivisia kuin pelkästään verkossa ilmestyvät

lehdet.

Interaktiivisuusluvun laskeminen on tärkeä välietappi myös tutkimuksissa, joissa

selvitetään sitä, miten interaktiivisuus vaikuttaa käyttäjien suhtautumiseen

verkkosivuihin. Niissä tavoitteena on analysoida tilastollisesti riippuvuuksia

koodausrungon avulla määriteltyjen interaktiivisuuslukujen ja kyselytutkimuksella

kerättyjen käyttäjäkokemusten välillä.
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Esimerkki tällaisesta tutkimuksesta on McMillanin selvitys interaktiivisuuden ja

käyttäjäkokemusten suhteesta 108 amerikkalaisella terveysaiheisella

verkkosivulla. (McMillan 2002).

Koehenkilöt surfailivat kymmenen minuuttia tutkimukseen valituilla verkkosivuilla,

jonka jälkeen he täyttivät yksityiskohtaisen kyselylomakkeen. Siinä pyydettiin

arvioimaan seitsenportaisella asteikolla esimerkiksi, kuinka positiivinen käsitys

käyttäjälle jäi verkkosivuista ja kuinka relevantteina käyttäjät sivuja pitivät.

Tutkijat mittasivat samojen verkkosivujen interaktiivisuuden 12 ominaisuuden

koodausrungon perusteella. Ominaisuudet oli jaettu kahteen ryhmään:

kaksisuuntaista viestintää edistäviin ja käyttäjän kontrollin mahdollistaviin.

Tuloksena oli, että tutkimukseen valitut verkkosivut olivat keskimääräistä

vuorovaikutteisempia (emt., 282).

Seuraavaksi etsittiin tilastollisia korrelaatioita interaktiivisuuslukujen ja

kyselytutkimuksella kerättyjen käyttäjäkokemusten välillä. Johtopäätöksenä oli,

että verkkosivujen interaktiivisuuden kasvaessa myös käyttäjän mielikuva

sivuista muuttui positiivisemmaksi (emt., 284).

Heikkoudet: Yksinkertaisissa interaktiivisuuden määrän mittauksissa ei yleensä

oteta kantaa siihen, kuinka vahvasti erilaiset ominaisuudet vaikuttavat

verkkosivujen käyttäjän kokemaan interaktiivisuuteen. Sähköpostilinkki lisää

interaktiivisuutta yhtä paljon kuin kokonaisen uuden osion sivustolla avaava

hyperlinkki. Tämä tekee mittaustavasta karkean.

Toinen heikkous on interaktiivisuuslukujen ynnäilyn aiheuttama

objektiivisuusharha. Työn tuloksena on matemaattisen tarkalta vaikuttava

lukuarvo. Sen pohjalla on kuitenkin tutkijan subjektiivinen arvio, koska hän

valitsee, mitkä ominaisuudet interaktiivisuuslukuun vaikuttavat.
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McMillanin tutkimuksessa paljastui ongelma, joka saattaa johtua juuri

objektiivisuusharhasta. Kyselytutkimuksella mitatut käyttäjien arviot verkkosivujen

interaktiivisuudesta eivät vastanneet lainkaan tutkijoiden koodausrungon avulla

laskemia interaktiivisuuslukuja. Lisäksi eri käyttäjien arviot samojen

verkkosivujen vuorovaikutteisuudesta vaihtelivat rajusti (emt., 286).

7.3. Vaikein: Millaista sivuston mahdollistama vuorovaikutus
on?

Jalostuneemmissa interaktiivisuuden mittauksissa otetaan huomioon, että

verkkosivujen interaktiivisuutta lisäävät ominaisuudet eivät välttämättä ole

keskenään tasa-arvoisia. Esimerkiksi hyperlinkit vaikuttavat verkkosivuston

interaktiivisuuteen eri tavalla kuin sähköpostilinkit.

Lisäksi periaatteessa sama ominaisuus voi käytännössä vaikuttaa

interaktiivisuuden määrään eri tavalla. Hyperlinkki voi avata pienen lisätietoa

tarjoavan tekstilaatikon tai kokonaan uuden osion verkkosivuilla.

Yksinkertaisessa interaktiivisuusluvun mittaamisessa molemmat tapaukset

saavat yhtä suuren painon.

Näitä ongelmia on pyritty ratkomaan painottamalla verkkosivujen ominaisuuksia

eri tavoilla. Sähköpostilinkki saattaa kasvattaa interaktiivisuuslukua yhdellä

pisteellä, hyperlinkit taas yhdellä, kahdella tai kolmella pisteellä, riippuen niiden

määrästä tai siitä, kuinka paljon ne vaikuttavat verkkosivuston sisältöön.

Heikkoudet: Painotukset ovat väistämättä tutkijan subjektiivisia arvioita,

mielipiteitä. Tämä johtaa helposti kohdassa kaksi esiteltyyn

objektiivisuusharhaan, mutta kaksinkertaisena. Ensin tutkija päättää, mitä

ominaisuuksia hän poimii luokitusrunkoonsa. Sitten tutkija päättää, miten hän

näitä ominaisuuksia tahtoo painottaa.
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Ehkä johtuen edellä esitetyistä ongelmista mitään vakiintunutta ja yleisesti

hyväksyttävää mittaria interaktiivisuudelle ei ole ainakaan vielä syntynyt. Sinänsä

se ei ole ihme, eihän edes yleisesti hyväksyttävästä määritelmästä

interaktiivisuuden käsitteelle ole pystytty sopimaan.

Tutkijoiden interaktiivisuusmittareissa on tosin väistämättä samoja elementtejä,

esimerkiksi sähköpostin hyväksyminen verkkosivujen vuorovaikutteisuutta

lisääväksi ominaisuudeksi on varsin riidatonta.

Useat verkkosivujen vuorovaikutteisuutta mitanneet tutkijat (esimerkiksi McMillan

& Hwang 2002 ja Sundar et al. 2003) ovat lähteneet liikkeelle kohdassa 2.2.2.

esitellystä Heeterin muotoilemasta interaktiivisuuden määritelmästä. Se on

kuitenkin operationalisoitu joka kerta interaktiivisuuden mittariksi hieman eri

tavalla.

7.4. Olemassaolevien mittareiden ongelmat

Olemassaolevia operationalisointeja tutkimalla nousee esiin kolmenlaisia

ongelmia, jotka estävät valmiin mallin käyttämisen Helsingin Sanomien

webortaasien interaktiivisuuden arvioinnissa.

Vaikka valmista mallia ei olekaan, tarkoituksenani on mahdollisuuksien mukaan

valita elementtejä valmiista malleista omaan interaktiivisuuden koodausrunkooni.

Valmiiden operationalisointien heikkouksien tutkiminen auttaa päättämään, mitä

valmista voi kelpuuttaa mukaan.

7.4.1. Oudot operationalisoinnit
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Tutkijat valitsevat itse, mitkä piirteet juuri heidän interaktiivisuusmittarissaan

vaikuttavat verkkosivujen vuorovaikutteisuuteen. Osittain valinnat ovat

kummallisia.

Esimerkiksi Masseyn ja Levyn koodausrungossa multimediaa sisältävä sivusto

määritellään interaktiivisemmaksi kuin pelkästään tekstiä sisältävä sivu (Massey

& Levy 1999, 142). On vaikea löytää interaktiivisuuden määritelmää, joka tukisi

tätä operationalisointia.

7.4.2. Vanhentuneet operationalisoinnit

Ensimmäiset verkkosivustojen interaktiivisuuden mittaukset tehtiin 1990-luvun

alussa. Siksi ne ottavat huomioon asioita, jotka sittemmin ovat kadonneet

kokonaan käytöstä verkkosivujen tekniikan kehittyessä.

Esimerkki Kenney et al. Luovat mallin, jossa mahdollisuus valita verkkosivujen

väri on operationalisoitu osaksi interaktiivisuusmittaria (Kenney et al. 2000).

Tämä ominaisuus on nykyään menettänyt merkityksensä.

Kadonnutta kansanperinnettä on myös esimerkiksi html-kielen

kehysominaisuuksilla että ilman niitä sivun tarjoaminen käyttäjälle. Toisaalta

vanhemmista koodausrungoista puuttuu monia nykyisten WWW-sivujen

perusominaisuuksia, koska runkoa laadittaessa niitä ei vielä ollut olemassa.

Esimerkki tästä on blogien tuoman kaksisuuntaisen viestinnän mahdollisuus.

7.4.3. Huonosti webortaasien arviointiin sopivat
operationalisoinnit
McMillanin terveysaiheisten verkkosivujen interaktiivisuutta mittaavassa

tutkimuksessa verkkosivuilta etsitään yhteensä 12 ominaisuutta (McMillan 2002,

281). Koodausrunko on järkevästi laadittu ja suurimmaksi osaksi hyvin myös

nykyaikaisten verkkosivujen arviointiin sopivia, vaikka tutkimus julkaistiin jo 2002.
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A. Kaksisuuntaisen viestinnän mahdollistavat piirteet
Sähköposti
Rekisteröityminen
Palautelomake
Keskustelualue
Tilauslomake
Chat-mahdollisuus

B. Käyttäjän hallintaa lisäävät piirteet
Hakukone
Valintamahdollisuudet (esimerkiksi kieli)
“Aivopähkinät”, esimerkiksi tietovisailut
Pelit
Linkit
Linkit ulos

Runkoa tutkimalla nousee esille tärkeä tekijä, jonka takia webortaasien arviointia

varten on syytä laatia oma interaktiivisuuden luokittelurunko.

McMillanin mittari ja yleensä kaikki interaktiivisuuden mittarit on luotu

kokonaisten verkkosivustojen arvioimiseen. Webortaasit ovat kuitenkin Helsingin

Sanomien verkkosivujen sisälle sijoitettuja sisältöjä, joten esimerkiksi

tilauslomakkeen tai rekisteröitymismahdollisuuden etsiminen webortaasien

sisältä ei ole järkevää. Näitä ominaisuuksia löytyy HS:n verkkosivuilta, ei

webortaaseista.

Hyvänkään valmiin mallin osuvuus verkkoreportaasien interaktiivisuuden

mittaamisessa on varsin kehno. On luotava nimenomaan tätä tarkoitusta varten

laadittu interaktiivisuuden mittari.
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8. INTERAKTIIVISUUDEN MITTAAMINEN HS:N
WEBORTAASEISTA

8.1. Tavoite

Tavoitteeni on siis luoda aineiston webortaasien interaktiivisuuden mittaamiseen

soveltuva malli. Se perustuu ominaisuuskeskeiseen interaktiivisuuden

määritelmään.

Käytännössä mallissa kerätään interaktiiviset ominaisuudet koodausrunkoon ja

pisteytetään nämä ominaisuudet. Pisteiden perusteella malli tuottaa

interaktiivisuusluvun, joka on vertailukelpoinen eri webortaasien välillä.

Malli mittaa potentiaalista interaktiivisuutta, ei sitä, miten vuorovaikutteisuus

käytännössä toteutuu. Esimerkiksi sähköpostilinkki webortaasissa lasketaan

vuorovaikutteisuutta lisääväksi ominaisuudeksi riippumatta siitä, vastaako lopulta

kukaan Helsingin Sanomien toimituksessa linkin välityksellä lähetettyihin

sähköposteihin.

8.2. Ratkaistavia erityiskysymyksiä

Ongelma: Ovatko navigoinnin ominaisuudet, eli pysäyttäminen ja uudelleen

käynnistäminen interaktiivisuutta?

Suurin osa HS:n webortaaseista on toteutettu Flash-tekniikalla (katso 4.1.). Osa

näistä reportaaseista koostuu jaksoista, jotka käynnistämisen jälkeen etenevät

jakson loppuun ilman että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään. Yleensä näihin
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webortaaseihin liittyy mahdollisuus pysäyttää jakson eteneminen ja käynnistää

se uudestaan. Joissain tapauksissa jakson voi myös “kelata” alkuun.

Youngblood on pohtinut tätä kysymystä, tosin videotaiteen näkökulmasta. Essee

on kirjoitettu vuosia ennen World Wide Webin saati sitten Flash-ohjelman

kehittämistä. Hän päätyy pitämään “videonauhurimaisia” ominaisuuksia, eli

esimerkiksi keskeyttämismahdollisuutta, interaktiivisuuden alkeismuotona, ei

todellisena interaktiivisuutena (Youngblood 1995, 240).

Mielestäni Youngbloodin rajaus on webortaasien kohdalla ongelmallinen. Onko

sellainen webortaasi, jonka kulun voi pysäyttää interaktiivisempi kuin sellainen

webortaasi, jonka kulkua ei voi pysäyttää? Mielestäni on, eli

navigointiominaisuudet on syytä laskea interaktiivisiksi, ei tosin samalla painolla

kuin esimerkiksi valinnan mahdollistavat hyperlinkit.

Ongelma: Miten valintoja pitäisi kohdella interaktiivisuuden arvioinnissa?

Interaktiivisuuden mittauksissa käyttäjälle tarjottujen valintojen määrän

laskeminen on yleistä (kts. 7.4.3. McMillanin malli, kohta Linkit). Haluan kuitenkin

viedä tarkastelua hieman linkkien ynnäilyä pidemmälle laadulliseen suuntaan.

Laurel on käsitellyt valintojen vaikutusta interaktiivisuuteen, hän jakaa niiden

vaikutuksen kolmeen muuttujaan:

1. Interaktioiden taajuuteen (kuinka usein käyttäjä voi vaikuttaa teokseen).
2. Vaihtoehtojen lukumäärään (kuinka monesta vaihtoehdosta käyttäjä voi
valita).
3. Valintojen merkittävyyteen (kuinka paljon tehdyt valinnat vaikuttavat
asioihin). (Laurel 1993, 20–21.)

Vierastan verkkosivuista puhuttaessa ensimmäiseen kohtaan sisältyvää ajallista

elementtiä (kuinka usein). Yleensä verkossa käyttäjä saa edetä omaan tahtiinsa,
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eli hän itse päättää, kuinka usein interaktioita tapahtuu. Sama pätee myös moniin

webortaaseihin.

Laurelin kaksi ensimmäistä kohtaa ovat matematiikkaa, ne liittyvät suoraan

interaktioiden määrään. Kolmas kohta vaatii pelkän laskemisen sijasta laadullista

arviota, “valintojen merkittävyyden” määrittelemistä. Mielestäni tämä on

olennaista interaktiivisuuden mittaamisessa.

Interaktivisuuden kannalta kaikki webortaasin käyttäjälle tarjoamat valinnat eivät

ole yhtä painavia. Osiin jaettua lineaarista tarinaa jatkava linkki ei kasvata

webortaasin interaktiivisuutta yhtä paljon kuin kokonaisen uuden osion avaava

linkki.

Mutta miten tämä käyttäjäkokemuksen näppituntuma muutetaan mitattavaan

muotoon? Valintojen merkittävyyttä arvioitaessa analyysi liukuu kohtuullisen

ongelmattomasta yhteenlaskutyöstä väistämättä yhä subjektiivisempaan

suuntaan.

Päädyn alustavasti siihen, että jokaista valintaa ei tarkastella erikseen

merkittävyyden kannalta, vaan jäsennysrunkoon lisätään oma kohta, jossa

valintojen merkittävyys pisteytetään koko webortaasin tasolla.

Ongelma: Miten erilaisia ominaisuuksia pitäisi painottaa interaktiivisuuden

arvioinnissa?

Kyse on oikeastaan samasta ongelmasta kuin kohdassa kaksi, mutta

laajemmassa mittakaavassa. Useimmissa tätä tutkimusta varten läpikäydyissä

vuorovaikutteisuuden mittauksissa kaikille interaktiivisuutta kasvattaville

ominaisuuksille annetaan yhtä suuri painoarvo. Sähköpostilinkki kasvattaa

interaktiivisuuslukua yhden pisteen, niin myös kokonaan uusia sisältöjä avaava

hyperlinkki.
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Mielestäni tämä mittaustapa on liian karkea yleiseen vuorovaikutteisuuden

mittaamiseenkin. Saati sitten kun tarkoituksena on luoda mittari varsin

erikoistuneeseen tarkoitukseen, eli webortaasien interaktiivisuuden mittaukseen.

Siksi ominaisuuksia on voitava painottaa eri tavalla kuin kokonaisten

verkkosivujen käsittelyyn suunnitelluissa interaktiivisuuden yleismittareissa.

Tämä painottaminen tapahtuu helposti pisteyttämällä eri ominaisuuksia eri

tavalla.

Ongelma: Pitäisikö ei-lineaarisesta rakenteesta antaa interaktiivisuuspisteitä?

Olen luvussa 5 arvioinut, että webortaasien rakenneratkaisut vaikuttavat niiden

interaktiivisuuteen, lineaariset rakenteet (joki ja kanava, kts. 5.2. ja 5.3.) ovat

vähemmän interaktiivinen kuin puurakenne (kts. 5.1.). Periaatteessa tämän voisi

ottaa huomioon jo mittausvaiheessa, eli pisteyttää webortaaseja sen mukaan,

mitä rakennetta ne toteuttavat.

Ongelmana on kuitenkin se, että aion yhdistää interaktiivisuusmittauksen tuloksia

luvussa 5 tehtyyn webortaasien rakenteiden arvioon. Yhdistämisellä haluan

selvittää, liittyykö korkea interaktiivisuus johonkin tiettyyn rakenneratkaisuun.

Antamalla jo mittausvaiheessa pisteitä ei-lineaarisuudesta tämä vertaaminen

menettää mielekkyyttään.

8.3. Interaktiivisuusmittari, eli interaktiivisuuden koodausrunko

Hahmottelin aiempien mallien läpikäymisen ja kohdassa 8.2. esitettyjen

pohdintojen avulla kahdeksankohtaisen webortaasien interaktiivisuuden

luokitusrungon. Jokaisessa kohdassa ominaisuuksista annetaan pisteitä.

Ongelmallisissa pisteytystilanteissa hain ratkaisua vertaamalla erilaisia

ominaisuuksia ja niistä jaettavia pisteitä mahdollisimman käytännönläheisesti.
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Suunnittelin esimerkiksi aluksi antavani valintojen määrästä joko 1, 2, 3 tai 4

pistettä. Se olisi johtanut tilanteeseen, jossa webortaasi, joka tarjoaa käyttäjälle

yhden valintatilanteen (1 piste) ja sähköpostilinkin (1 piste, eli yhteensä 2

pistettä) olisi yhtä interaktiivinen kuin webortaasi, joka tarjoaa käyttäjälle kuusi

valintatilannetta (yhteensä 2 pistettä).

Tämä ei vaikuta kovin osuvalta, joten päätin kokeilla valintojen merkityksen

erittäin jyrkkää korostamista ja pisteytyksen muuttamista seuraavasti: 1 piste (1–

3 valintaa), 3 pistettä (4–6 valintaa), 5 pistettä (7–9 valintaa) tai 7 pistettä (10

valintaa tai enemmän).

Tämän mittarin perusteella interaktiivinen webortaasi on sellainen, joka antaa

käyttäjälle paljon valintatilanteita, joilla on myös merkitystä verkkoreportaasin

sisällön kannalta. Interaktiivisuudeltaan köyhä webortaasi taas on sellainen, joka

sisältää vähän valintoja ja valintojen merkitys on vähäinen. Pisteytyksessä siis

näkyy ja on tarkoituskin näkyä se, että pidän webortaasien interaktiivisuudessa

käyttäjälle annettavien valintamahdollisuuksien määrää ja merkittävyyttä

olennaisena. Siksi valintojen osuus pisteissä korostuu esimerkiksi

kaksisuuntaisen kommunikaation, eli vaikkapa sähköpostin

lähetysmahdollisuuden kustannuksella.

Periaatteessa webortaasi voi saada yhteensä yhden pisteen, nollan pisteen

verkkoreportaasia on sen sijaan vaikea kuvitella, koska käyttäjän on aina

klikattava ainakin kerran käynnistääkseen webortaasin. Pisteillä ei ole

teoreettista ylärajaa, koska kohdasta A2 Sisältövalinnat saataville pisteille ei ole

määritelty ylärajaa. Käytännössä maksimipisteet ovat 22,5.

Esittelen seuraavassa koodausrungon ja kommentoin sitä:

A Hallinta:
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A1 Hallintalaitteet, käyttäjä voi pysäyttää ja käynnistää sisällön etenemisen

ja siirtyä koko webortaasin tai sen osioiden alkuun ja loppuun: 0,5

pistettä/ominaisuus. Nämä ovat Youngbloodin tarkoittamia

“videonauhurimaisia” ominaisuuksia (katso kohta 8.2.), joiden paino

interaktiivisuusmittauksessa on pienempi kuin muiden valintojen.

A2 Sisältövalinnat, mahdollisuus valita esimerkiksi ääni- tai tekstiversio,

Flash- tai html versio tai kehyksillä tai ilman kehyksiä toteutettu versio: 1

piste / valinta. Tässä kohdassa tarkoitetaan puhtaasti teknisiä valintoja.

A3 Valintojen määrä: 1 piste (1–3 valintaa), 3 pistettä (4–6 valintaa), 5

pistettä (7–9 valintaa) tai 7 pistettä (10 valintaa tai enemmän). Tässä

kohdassa mitataan, kuinka monta kertaa käyttäjä joutuu tekemään jotakin

webortaasia käyttäessään. Käytännössä tekeminen on esimerkiksi

hyperlinkin tai kuvakkeen klikkaamista tai vastauksen valitsemista

kysymykseen. Rajaan valintojen määrän koskemaan vain webortaasin

varsinaisen sisältöä, ei esimerkiksi lisätieto- tai tekijät-osioita. Rajauksen

tarkoituksena on pyrkiä mahdollisimman suureen yhteismitallisuuteen.

A4 Valintojen merkittävyys, käyttäjän valinnat vaikuttavat webortaasin

sisältöön: erittäin merkittävästi 3 pistettä, jossain määrin 2 pistettä, vähän

tai ei lainkaan 0 pistettä.

B Rakenne:

B1 Tasojen määrä: 1 taso 1 piste, 2 tasoa 2 pistettä, 3 tasoa 3 pistettä.

Tasoilla mitataan verkkosivujen rakenteen syvyyttä. Sivustossa jolla on

pääsivu ja yksi taso alasivuja on kaksi tasoa. Alasivujen lisääminen

alasivuille tekee sivustosta kolmitasoisen. Aineiston webortaasit ovat varsin

“matalia”, eli niissä on yleensä yhdestä kahteen tasoa.

B2 Linkkejä webortaasin ulkopuolelle: 1 piste
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C Kaksisuuntainen kommunikaatio:

C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille: 1 piste

C2 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle: 2 pistettä. Tämä on HS:n

webortaasien erikoisuus, monissa niistä pyritään lisäämään käyttäjän

kiinnostusta ja vetämään hänet mukaan webortaasiin esimerkiksi osioiden

väliin sijoitettujen kysymysten avulla.

8.4. Koeanalyysi

Kuten edellä totesin, interaktiivisuusmittarin rakentaminen on sarja lopulta varsin

subjektiivisia päätöksiä, vaikka pyrkimys onkin päästä objektiiviselta ja

matemaattisen tarkalta vaikuttavaan lopputulokseen. Päätin kokeilla laatimani

mittarin toimivuutta analysoimalla sen avulla kolmen webortaasin

interaktiivisuusluvut. Vasta käytännön testaamisen ja siinä paljastuneiden

ongelmien korjaamisen jälkeen tekisin saman analyysin kaikista aineiston

webortaaseista.

Valitsin kolme reportaasia, jotka subjektiivisen arvioni mukaan ovat

vuorovaikutteisuuden määrältään erilaisia. Oman käyttäjäkokemukseni

perusteella aineiston vähiten interaktiivinen webortaasi on Näkymätön Suomi,

eniten interaktiivinen taas Missä viipyy Suominautti. Näiden ääripäiden välille

asettuu Pääosassa lipuntarkastaja -webortaasi.

Lopullisessa analyysissä ilmoitan vain eri kohdista saadut interaktiivisuuspisteet

aineiston webortaaseille, mutta “koeajossa” kirjaan pisteet kohta kohdalta lyhyine

perusteluineen, jotta mallin toimivuus tai toimimattomuus käy paremmin ilmi.

SUOMINAUTTI

A Hallinta:
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A1 Hallintalaitteet, 0 pistettä. Pysäyttäminen ja siirtyminen jaksojen sisällä

liittyvät flash-tekniikalla toteutettuihin webortaaseihin, Suominautti on html-

tekniikalla tehty verkkoreportaasi.

A2 Sisältövalinnat, 0 pistettä. Ei valintoja.

A3 Valintojen määrä, 7 pistettä. Yhteensä 18 valintaa.

A4 Valintojen merkittävyys, 2 pistettä, jossain määrin merkittäviä.

B Rakenne:

B1 Tasojen määrä, 3 pistettä. Itse asiassa tässä webortaasissa on neljä

tasoa, alkuperäisessä pisteytyksessä maksimi on liian alhainen kolme

pistettä.

B2 Linkit webortaasin ulkopuolelle, 1 piste, linkkejä sekä

webortaasitekstissä että erillisessä linkkiosiossa.

C Kaksisuuntainen kommunikaatio:

C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille, 1 piste. Useita

meililinkkejä tekijöille.

C2 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle, 1 piste. Webortaasi kysyy,

kenen suomalaisen käyttäjä haluaisi lähettää avaruuteen.

Yhteensä 15 pistettä

PÄÄOSASSA: LIPUNTARKASTAJA

A Hallinta:

A1 Hallintalaitteet, 2,5 pistettä. Yhteensä viisi, jokaisesta 0,5 pistettä.

Mahdollisuus pysäyttää ja käynnistää osio, liikkua osion alkuun ja loppuun

sekä webortaasin alkuun ja loppuun.

A2 Sisältövalinnat, 0 pistettä. Ei valintoja.

A3 Valintojen määrä, 5 pistettä. Yhteensä 15 valintaa.
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A4 Valintojen merkittävyys, 1 piste. Käyttäjän tekemät valinnat vaikuttavat

vähän tai ei lainkaan webortaasin sisältöön, niitä käytetään pilkkomaan

lineaarinen kerronta paloiksi, palojen järjestystä ei voi valita vapaasti,

käyttäjä voi liikkua vain seuraavaan tai edelliseen palaan.

B Rakenne:

B1 Tasojen määrä, 1 piste. Webortaasissa on yksi taso.

B2 Linkit webortaasin ulkopuolelle, 0 pistettä. Ei linkkejä.

C Kaksisuuntainen kommunikaatio:

C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille, 0 pistettä. Ei

meililinkkejä.

C2 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle, 0 pistettä.

Yhteensä 9,5 pistettä

NÄKYMÄTÖN SUOMI

A Hallinta

A1 Hallintalaitteet, 1 piste. Yhteensä kaksi, webortaasin voi pysäyttää ja

siirtyä osion loppuun.

A2 Sisältövalinnat, 1 piste. Valittavissa ääni- tai tekstiversio

A3 Valintojen määrä, 1 piste. Yhteensä kaksi valintaa.

A4 Valintojen merkittävyys, 2 pistettä. Webortaasin ainoassa

valintatilanteessa käyttäjä päättää, kumman kahdesta osatarinasta katsoo.

B Rakenne:

B1 Tasojen määrä, 2 pistettä. Webortaasissa on kaksi tasoa.

B2 Linkit webortaasin ulkopuolelle, 0 pistettä. Ei linkkejä.

C Kaksisuuntainen kommunikaatio:
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C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille, 0 pistettä. Ei

sähköpostilinkkejä.

C2 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle, 0 pistettä.

Yhteensä 7 pistettä

8.5. Havaintoja koeanalyysistä

Koodausrungon, tai “mittarin” tuottama arvio webortaasien

vuorovaikutteisuudesta oli samansuuntainen subjektiivisen käyttäjäkokemuksen

perusteella muodostetun ennakkokäsitykseni kanssa. Rungossa oli kuitenkin

useita heikkouksia.

Olin karkeasti aliarvioinut valintojen määrän webortaaseissa. Alkuperäisen

pisteytyksen mukaan kaikki webortaasit joissa on yli kymmenen valintatilannetta

saavat suurimman mahdollisimman pistemäärän, eli seitsemän pistettä.

Koeanalyysin perusteella vaikutti siltä, että lähes kaikki webortaasit yltävät täysiin

pisteisiin, mikä tuhoaa kohdan käyttökelpoisuuden. Lisäksi seitsemän pisteen

saaminen varsin vähäisellä valintojen määrällä johtaa siihen, että valinnoista

tulee oikeastaan ainoa webortaasien merkitsevä ominaisuus. Päädyin lopulta

mielestäni ilmaisuvoimaisempaan asteikkoon, jossa valinnoista jaetaan pisteitä

seuraavasti: 1 piste (1–3 valintaa), 2 pistettä (4–6 valintaa), 3 pistettä (7–9

valintaa), 4 pistettä (10–12 valintaa), 5 pistettä (13–15 valintaa), 6 pistettä (16–18

valintaa), 7 pistettä (yli 18 valintaa).

Erittäin ongelmalliseksi osoittautui ajatus valintojen merkittävyyden

pisteyttämisestä. Halusin tällä kohdalla päästä käsiksi siihen, että joissain

tapauksissa valintojen tarkoitus webortaaseissa on pilkkoa lineaarisesti etenevä

tarina keinotekoisesti osiin esimerkiksi teknisistä syistä (Katso 5.3.).
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Koeanalyysin kohteista näitä näennäisvalintoja oli runsaasti Pääosassa.

Lipuntarkastaja -webortaasissa.

Osa webortaasien valinnoista taas on aidosti merkittäviä, ne avaavat käyttäjälle

uutta sisältöä, esimerkiksi uuden tarinan. Alkuperäinen kolmiportainen pisteytys

on kuitenkin hankala: miten tehdä ero jonkin verran merkittävien ja erittäin

merkittävien valintojen välillä?

Ongelmaa pahensivat webortaasien erilaiset toteutustavat. Html-tekniikalla

toteutetussa webortaasissa periaatteessa kaikki valinnat ovat merkittäviä, koska

tekniikan luonteeseen kuuluu, että uutta sisältöä avautuu vain, jos käyttäjä

klikkaa hyperlinkkejä. Flash-tekniikalla toteutetuissa webortaaseissa näin ei ole.

Ratkaisin asian muuttamalla kohdan muotoilua, yksinkertaistamalla pisteytystä ja

kääntämällä sen negatiiviseksi. Interaktiivisuusluku vähenee kolmella pisteellä,

jos käyttäjälle tarjottavat valinnat ovat webortaasin sisällön kannalta

merkityksettömiä.

Jako on varsin jyrkkä eikä täysin ongelmaton. Näkymätön Suomi –webortaasissa

on vain kaksi valintaa, mutta ne ovat sisällön kannalta merkityksellisiä, koska

niissä valitaan, kumman webortaasin kahdesta osatarinasta käyttäjä katsoo.

Tämä webortaasi ei siis saa miinuspisteitä merkityksettömistä valinnoista.

Pääosassa. Lipuntarkastaja taas saa, vaikka siinä on valintoja lukumääräisesti

huomattavasti enemmän.

Suominautti-webortaasissa oli neljä tasoa, eli yksi enemmän kuin koodausrungon

suurin mahdollinen määrä. Lisäsin runkoon kohtaan B Rakenne alakohtaan B1

vaihtoehdon neljä tasoa, neljä pistettä.

Näkymätön Suomi -webortaasissa oli linkki HS:n verkkosivuilla aiheesta

käytävään keskusteluun. En ollut ottanut tätä vaihtoehtoa huomioon, lisäsin
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keskustelumahdollisuudelle oman pisteytyksensä C2 kohtaan C Kaksisuuntaista

kommunikaatiota.

Korjattu interaktiivisuuden koodausrunko on seuraavanlainen:

A Hallinta:

A1 Hallintalaitteet, käyttäjä voi pysäyttää sisällön etenemisen, käynnistää

sen uudelleen ja siirtyä osioiden alkuun tai loppuun: 0,5 pistettä/ominaisuus.

A2 Sisältövalinnat, mahdollisuus esimerkiksi valita ääni- tai tekstiversio,

flash- tai html versio: 1 piste / valinta.

A3 Valintojen määrä: 1 piste (1–3 valintaa), 2 pistettä (4–6 valintaa), 3

pistettä (7–9 valintaa), 4 pistettä (10–12 valintaa), 5 pistettä (13–15

valintaa), 6 pistettä (16–18 valintaa), 7 pistettä (yli 18 valintaa).

A4 Valintojen merkittävyys: Käyttäjän valinnat eivät vaikuta merkittävästi

webortaasin sisältöön -3 pistettä.

B Rakenne:

B1 Tasojen määrä: 1 taso 1 piste, 2 tasoa 2 pistettä, 3 tasoa 3 pistettä, 4

tasoa 4 pistettä.

B2 Linkkejä webortaasin ulkopuolelle: 1 piste.

C Kaksisuuntainen kommunikaatio:

C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille: 1 piste.

C2 Mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheesta: 1 piste.

C3 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle: 1 piste.

8.6. Toinen koeanalyysi

Uusitun koodausrungon toimivuuden tarkastamiseksi tein vielä toisen kierroksen

koeanalyysejä samoista webortaaseista kuin kohdassa 8.4. Merkitsen tähdellä (*)
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ne kohdat, joissa pisteytys on muuttunut. Kommentoin kohtia, mikäli muutos ei

ole itsestään selvä.

SUOMINAUTTI

A Hallinta:

A1 Hallintalaitteet, 0 pistettä.

A2 Sisältövalinnat, 0 pistettä. Ei valintoja.

A3* Valintojen määrä, 6 pistettä. Yhteensä 18 valintaa.

A4* Valintojen merkittävyys, 0 pistettä. Valinnat vaikuttavat webortaasin

sisältöön.

B Rakenne:

B1* Tasojen määrä, 4 pistettä.

B2 Linkit webortaasin ulkopuolelle, 1 piste.

C Kaksisuuntainen kommunikaatio:

C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille, 1 piste.

C2* Mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheesta, 0 pistettä. Ei

keskustelumahdollisuutta.

C3 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle, 1 piste.

Yhteensä 13 pistettä

PÄÄOSASSA: LIPUNTARKASTAJA

A Hallinta:

A1 Hallintalaitteet, 2,5 pistettä.

A2 Sisältövalinnat, 0 pistettä.

A3 Valintojen määrä, 5 pistettä. Yhteensä 15 valintaa.
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A4* Valintojen merkittävyys, -3 pistettä. Valinnat eivät vaikuta webortaasin

sisältöön. Niillä on paloiteltu lineaarisesti etenevä kerronta osiin. Käyttäjän

eteneminen webortaasissa pysäytetään osien välillä, mutta navigoinnissa

ainoastaan siirtyminen eteenpäin seuraavaan osaan tai takaisin edelliseen

osaan sallitaan.

B Rakenne:

B1 Tasojen määrä, 1 piste.

B2 Linkit webortaasin ulkopuolelle, 0 pistettä.

C Kaksisuuntainen kommunikaatio:

C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille, 0 pistettä.

C2* Mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheesta: 0 pistettä. Ei

keskustelumahdollisuutta.

C3 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle, 0 pistettä.

Yhteensä 6,5 pistettä

NÄKYMÄTÖN SUOMI

A Hallinta:

A1 Hallintalaitteet, 1 piste.

A2 Sisältövalinnat, 1 piste.

A3 Valintojen määrä, 1 piste.  Yhteensä kaksi valintaa.

A4* Valintojen merkittävyys, 0 pistettä. Webortaasissa on vain yksi

valintatilanne, mutta se on sisällön kannalta merkityksellinen, koska käyttäjä

saa valita, kumman webortaasin kahdesta osatarinasta katsoo.

B Rakenne:

B1 Tasojen määrä, 2 pistettä.

B2 Linkit webortaasin ulkopuolelle, 0 pistettä.
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C Kaksisuuntainen kommunikaatio:

C1 Mahdollisuus lähettää sähköpostia webortaasin tekijöille, 0 pistettä.

C2* Mahdollisuus osallistua keskusteluun aiheesta: 1 piste. Linkki

Verkkoliitteen keskustelusivuille webortaasista avattuun viestiketjuun.

C3 Webortaasi esittää kysymyksiä käyttäjälle, 0 pistettä.

Yhteensä 6 pistettä

Tämä koodausrunko on suunniteltu nimenomaan verkkoreportaasien

interaktiivisuuden mittaamiseen. Periaatteessa mikään ei kuitenkaan estä

käyttämästä sitä analysoitaessa muitakin kuin Helsingin Sanomien

verkkoreportaaseja. Saadut tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

Käytännössä ongelmaksi saattaisi muodostua kohta A3 Valintojen määrä, jonka

pisteytys on määritelty nimenomaan tämän aineiston perusteella. Erittäin

laajoissa verkkoreportaaseissa valintojen määrä on todennäköisesti selvästi

suurempi kuin Helsingin Sanomien webortaaseissa, joten pisteytys ei ole kovin

ilmaisuvoimainen, koska se antaa täydet pisteet aina kun analysoitavassa

aineistossa on yli 18 valintatilannetta riippumatta siitä, onko niitä 18 vai 48.
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9. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

9.1. Mittauksen tulokset: interaktiivisuusluvut

Webortaasien interaktiivisuusluvut

Nimi A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3 Yht.

Missä viipyy suominautti? 0 0 6 0 4 1 1 0 1 13

Oman roolinsa sankarit 0 1 7 0 3 1 1 0 0 13

Pettäjäntie 0 0 6 0 2 0 1 0 1 10

Pandoran lipas 0 1 3 0 1 0 1 0 0 6

Juhannustanssit 0 0 6 0 2 1 1 0 0 10

Odotettavissa:

Tähtisadetta

0 0 2 -3 1 1 1 0 0 2

LumeSuomi 2030 0 0 6 -3 2 1 1 0 1 8

Yleissivistys. Nyt. 0 0 7 0 1 0 1 0 1 10

Joulu, suorita! 0 0 4 0 1 1 1 0 0 7

Kulta vai kaveri? 1,5 0 4 -3 1 0 1 0 1 5,5

Pääosassa:

Lipuntarkastaja

2,5 0 5 -3 1 0 1 0 0 6,5

Onnin elämä 0,5 0 3 -3 2 0 1 0 0 3,5

Levyn tie: Zen Café 1 1 3 0 1 0 0 1 0 7

Opintopolkuja 1 1 2 0 2 0 0 1 0 7

Näkymätön Suomi 1 1 1 0 2 0 0 1 0 6

Koodausrungon avulla mitatut webortaasien interaktiivisuusluvut vaihtelivat 2:n ja

13 välillä, lukujen keskiarvo oli 7,6. Mittauksen perusteella aineiston
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interaktiivisimpia olivat julkaisujärjestyksessä kaksi ensimmäistä webortaasia,

Suominautti sekä Oman roolinsa sankarit. Vähiten interaktiivinen taas oli

Odotettavissa: Tähtisadetta -webortaasi.

Lukujen perusteella Helsingin Sanomien webortaasien interaktiivisuus väheni,

kun kokemusta verkkoreportaasien julkaisemisesta kertyi ja ilmaisumuoto alkoi

vakiintua. Aiemmin julkaistut webortaasit ovat siis interaktiivisempia kuin

myöhemmin julkaistut.

Tämä havainto on kiinnostava ja myös yllättävä, tekniseltä toteutukseltaan ja

esimerkiksi ulkoasultaan loppupään webortaasit ovat huomattavasti

hioutuneempia kuin alkupään webortaasit. Samalla ne ovat kuitenkin

vuorovaikutteisuudeltaan köyhempiä.

Ilmiölle löytyy ainakin yksi selitys, kun tarkastellaan webortaasien

toteuttamisessa käytettyjen tekniikoiden ja interaktiivisuuslukujen yhteyttä.

Kuuden html-tekniikalla toteutetun webortaasin interaktiivisuuslukujen keskiarvo

on 10,6, eli selvästi yli aineiston keskiarvon. Flash-tekniikalla toteutettujen

yhdeksän webortaasin interaktiivisuuslukujen keskiarvo on 4,8, eli selvästi alle

koko aineiston keskiarvon.

Aineiston viisi korkeimman interaktiivisuusluvun saanutta webortaasia on kaikki

toteutettu html-kielellä, viisi alhaisimman interaktiivisuusluvun webortaasia taas

Flashilla. Helsingin Sanomat siirtyi yksinomaan Flash-ohjelman käyttämiseen

webortaasien koostamisessa kesällä 2000. Interaktiivisuuden väheneminen liittyi

siis tähän tekniikanvaihdokseen.

Verkkosivuilla käytetyn tekniikan ei pitäisi vaikuttaa sivujen interaktiivisuuteen

eikä Flash-ohjelman käyttäminen sinänsä pakota epäinteraktiiviseen ilmaisuun.

Saarisen mukaan itse asiassa Flash on ylivertainen työkalu, jos käyttäjä halutaan
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ottaa mukaan vuorovaikutukseen. Ohjelma mahdollistaa alipelien ja erilaisten

interaktion muotojen upottamisen sivustolle (Saarinen 2007, 73).

Vuorovaikutteisuuden köyhtymisen selitys ei löydykään Flash-ohjelman käytöstä,

vaan siitä, miten sitä on käytetty. Webortaasien interaktiivisuuslukuja tarkemmin

tutkimalla selviää kaksi asiaa.

Flash-webortaasit saavat selvästi vähemmän pisteitä valintojen määrästä

(pisteiden keskiarvo 3) kuin html-tekniikalla toteutetut webortaasit (pisteiden

keskiarvo 6,3). Myös pisteiden perustana oleva valintojen absoluuttinen määrä

on Flash-webortaaseissa selvästi pienempi. Flash-tekniikalla toteutetuissa

webortaaseissa valintatilanteita on keskimäärin kahdeksan, html-webortaaseissa

keskimäärin 22.

Interaktiivisuuden mittauksessa käytettävä koodausrunko painottaa valintojen

merkitystä vuorovaikutteisuuden elementtinä, joten vähäinen valintojen määrä

johtaa alhaiseen interaktiivisuuslukuun.

Valinnoista saatavien pisteiden vähäisyyttä kompensoi jossain määrin se, että

vain Flash-webortaasit saivat pisteitä kohdasta A1, eli Hallintalaitteet.

Pelkkä valintojen lukumäärä ei tyhjentävästi selitä interaktiivisuuden köyhyyttä

Flash-tekniikalla toteutettujen webortaaseissa. Pääosassa: Lipuntarkastaja -

webortaasi saa valintojen määrästä koko aineiston keskiarvoa enemmän pisteitä

(5 pistettä, koko aineiston keskiarvo 4,3), Flash-webortaasit Kulta vai kaveri?

sekä Joulu, suorita! taas saavat valintojen määrästä neljä pistettä, eli jäävät

keskiarvosta vain hieman.

Kaikissa näissä webortaaseissa valinnat ovat kuitenkin sisällön kannalta

merkityksettömiä, mikä pienentää interaktiivisuuslukua. Keinotekoisilla

valintatilanteilla pilkotaan lineaarisesti etenevä kokonaisuus pienempiin osiin,
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jotta vältyttäisiin tiedonsiirron hitauden aiheuttamilta ongelmilta (katso tarkemmin

5.3.). Kaikkia kolmea alhaisimman interaktiivisuusluvun saanutta webortaasia

sakotettiin valinnoista, jotka eivät ole merkittäviä.

Flashin käyttäminen ei siis sinänsä selitä uudemman webortaasiaineiston

alhaisia interaktiivisuuslukuja. Ilmiön tyhjentävä selittäminen vaatisi tarkempaa

paneutumista webortaasien sisällön, mediaelementtien käytön ja kerronnallisten

ratkaisujen yksityiskohtiin, nämä alueet jäävät tässä työssä tarkastellun kapean

erikoisalueen ulkopuolelle.

Tarjoan kuitenkin yhden selityksen interaktiivisuuden köyhtymiselle Helsingin

Sanomien webortaaseissa.

Aineistossa on ilman perusteellista sisällön analyysiäkin havaittavissa selvä

siirtymä ensimmäisten webortaasien tiedon välittämisestä tarinoiden kertomiseen

ja elämyksiin. Tämä näkyy aihevalinnoissa, mutta siirtymään liittyy myös

sisällöllisiä muutoksia, kuten tekstipainotteisuuden korvautuminen ääni- ja

kuvakerronnalla. Tarinoita voi kertoa myös html-kielellä toteutetuilla

verkkosivuilla, mutta Flash-ohjelma mahdollistaa html-kieltä helpommin

yhtenäisen, monia mediaelementtejä käyttävän tarinankerronnan. Webortaasien

sisällön muutokseen kietoutuu siis myös käytetyn tekniikan muutos.

Tarinankerronnan kannalta interaktiivisuus ja erityisesti interaktiivisuuteen liittyvä

valintojen mahdollisuus ovat ongelma. Tätä ongelmaa kuvataan tarkemmin

kohdassa 3.2.2. Tarinankerronnan noustessa webortaaseissa päärooliin

interaktiivisuudesta onkin jouduttu tinkimään. Tämä selittää sekä valintojen

merkittävyyden että erityisesti niiden määrän vähenemisen myöhemmissä,

tarinallisissa webortaaseissa. Hieman kärjistäen valintojen muodostama ongelma

ratkaistiin luopumalla valinnoista.
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Tämäkään selitys ei kuitenkaan ole aukoton tai yleispätevä. Aineiston vähiten

interaktiivinen webortaasi, Odotettavissa: Tähtisadetta, ei ole luonteeltaan

tarinankerronnallinen, vaan oikeastaan kuvitettu tietosanakirja-artikkeli

ilotulitusraketin toiminnasta.

9.2. Interaktiivisuusluvut ja webortaasien rakenteet

Luvussa kaksi jaoin webortaasiaineiston rakenteen perusteella kolmeen

luokkaan: puu, kanava ja jokirakennetta toteuttaviin webortaaseihin. Arvion, että

puurakennetta toteuttavat webortaasit ovat kaikkein interaktiivisimpia,

jokirakennetta toteuttavat taas kaikkein vähiten interaktiivisia.

Interaktiivisuuslukujen perusteella ennakkoarvio pitää paikkansa vain osittain.

Kolme puurakenteista webortaasia (Missä viipyy suominautti, Oman roolinsa

sankarit sekä Juhannustanssit) saivat aineiston korkeimmat interaktiivisuusluvut.

Niiden interaktiiivisuuslukujen keskiarvo oli 12, kun koko aineiston keskiarvo oli

siis 7,6.

Myös aineiston erikoistapaus, puu- ja kanavarakenteen yhdistelmää toteuttava

webortaasi Juhannustanssit saa keskiarvoa selvästi korkeamman

interaktiivisuusluvun 10.

Joki- ja kanavarakennetta toteuttavat webortaasit sen sijaan osoittautuivat

keskimäärin miltei yhtä vuorovaikutteisiksi. Kanavawebortaasien

interaktiivisuuslukujen keskiarvo oli 6,15, jokiwebortaasien taas 6,25.

Oletukseni siitä, että kanavarakenteiset webortaasit ovat jokirakenteisia

interaktiivisempia, ei siis pidä paikkansa. Aineiston viidestä interaktiivisimmasta

webortaasista yksi tosin oli kanavarakenteinen ja yhteensä yhdeksästä

kanavawebortaaseista neljä sai korkeammat interaktiivisuusluvut kuin yksikään
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jokirakennetta toteuttavista webortaaseista. Alhainen keskiarvo selittyy viiden

kanavarakenteisen webortaasin saamilla erittäin matalilla interaktiivisuusluvuilla.

Tässä kohdassa interaktiivisuuden koodausrungon antama tulos jää ristiriitaan

subjektiivisen käyttäjäkokemukseni kanssa. Olen edelleen sitä mieltä, että

Näkymätön Suomi -webortaasi on käyttäjäkokemuksen perusteella vähemmän

interaktiivinen kuin esimerkiksi Onnin elämä -webortaasi, vaikka kumpikin

ehdottomasti kuuluu aineiston vähemmän vuorovaikutteisiin

verkkoreportaaseihin.

Ristiriita palautuu käyttäjälle tarjottavien valintojen merkittävyyteen. Näkymätön

Suomi -reportaasissa on vain yksi valintatilanne, mutta sen merkittävyys on suuri,

koska käyttäjä valitsee jommankumman webortaasin kahdesta alatarinasta.

Onnin elämässä valinnat taas eivät ole merkityksellisiä.
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10. LOPPUSANAT: VERKKOREPORTAASIEN
TULEVAISUUS

Webortaaseja julkaistiin Helsingin Sanomissa säännöllisesti talvesta 1998

jouluun 2001. Siinä ajassa niiden ilmaisumuodot ja rakenteet vakiintuivat,

alkuvaiheen kaiken kokeilemisesta päädyttiin varsin yhtenäiseen ilmaisuun.

Voidaan kerrankin perustellusti puhua etenemisestä hurjaa vauhtia kiitävässä

internet-ajassa: Kirjan kehittyminen ilmaisumuotona läntisessä kulttuurissa vaati

puoli vuosisataa, elokuvan 30 vuotta. (Murray, 1997, 28 ja 66.) Helsingin

sanomien verkkoreportaasien kohdalla muoto vakiintui runsaassa kolmessa

vuodessa.

Yli neljän vuoden julkaisutauon jälkeen webortaasit tekivät paluun Helsingin

Sanomiin 2006. Niitä on julkaistu erittäin epäsäännöllisesti, edellinen webortaasi

julkaistiin yli vuosi sitten. Uusissa webortaaseissa ilmaisua ei ole enää lähdetty

kehittämään eteenpäin, kaikki niistä toteuttavat syksyllä 2001 tehtyjen

webortaasien perusrakennetta. Uudet webortaasit ovat yksinkertaisempia kuin

“kultakauden” serkkunsa, niissä ei myöskään päästä yhtä vahvaan

interaktiivisuuteen.

Helsingin Sanomien webortaasi-arkistoa voi oikeastaan kutsua suomalaisen

verkkojournalismin erästä aikakautta dokumentoivaksi viehättäväksi museoksi.

Kuten monet museot, se on pikkuhiljaa alkanut rapistua, osa webortaaseista ei

enää toimi kunnolla, osa ei lainkaan.

Olisi virhe sitoa kunnianhimoisten verkkoreportaasien kohtaloa ilmaisumuotona

yhteen lehteen tai välineeseen, mutta ainakaan Suomessa muita julkaisijoita

lajityypille ei Helsingin Sanomien jälkeen ole ilmaantunut.
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Ulkomailta löytyy aivan tuoreitakin esimerkkejä lajityypistä, esimerkiksi

uutistoimisto Reutersin huhtikuussa 2008 julkaisema verkkoreportaasi Irakin

miehityksen viidestä vuodesta (Bearing Witness, 2008a). Se on toteutettu

Reutersin kuva- ja haastattelumateriaaleista, mutta Flash-koostaminen on

ulkoistettu “seuraavan sukupolven multimediatarinankerrontaan” erikoistuneelle

MediaStorm-yhtiölle (Bearing Witness, 2008b). Mallia voisi soveltaa Suomeenkin,

näin toimituksiin ei tarvitse verkkoreportaaseja varten luoda omaa, kallista ja

erikoistunutta Flash-osaamista.

Verkkoreportaasin hiipuminen Suomessa on oikeastaan outoa, koska

periaatteessa niiden julkaisemiselle on nyt paremmat edellytykset kuin koskaan

ennen. Syitä on neljä.

Verkkolehtien kävijämäärät ovat nousseet rajusti muutamassa vuodessa.

Helsingin Sanomien lopettaessa webortaasien säännöllisen julkaisemisen

Verkkoliitteellä oli 201 854 viikkokävijää. Nyt niitä on 903 206. (Suomen web-

sivujen…, 2008.)

Otsikko “Kasvun veturina internet” voisi hyvin olla viime vuosikymmenen lopun

nettihuuman pörssitiedotteesta. Viisi vuotta sitten se olisi sopinut korkeintaan

vitsin loppuhuipennukseksi. Nyt se aloittaa SanomaWSOY:n viime vuoden

vuosikertomuksessa yhtiön tulevaisuuden näkymiä arvioivan osuuden

(SanomaWSOY, 10)

Verkkolehtien kävijämäärien kasvu on johtanut ilmoitustulojen kasvuun. Tammi–

maaliskuuussa verkkolehtien mainostulot kasvoivat Suomessa yli 30 prosenttia

verrattuna alkuvuoteen 2007, kun samaan aikaan sanomalehtien mainostulot

laskivat 1,4 prosenttia. (Lehtien verkkomainonta..., 2008.)

Verkkolehdet alkavatkin lähestyä tilannetta, jossa ne ovat taloudellisesti

kannattavia. Esimerkiksi Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläinen
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arvioi lehden verkkoliitteen tuottavan voittoa vuonna 2010 (Ahlholm 2008).

Periaatteessa taloudellinen liikkumavara antaisi tilaisuuden jatkaa myös

työläämpien ja samalla kalliimpien sisältöjen – esimerkiksi verkkoreportaasien –

tekemistä.

Tekniset edellytykset verkkoreportaasien julkaisemiselle ovat parantuneet

huimasti. Reportaasien tekijät ovat perinteisesti kamppailleet internet-yhteyksien

hitauden kanssa. Tämä on rajoittanut ilmaisua, esimerkiksi kuvan käyttö on ollut

pakko suunnitella niin, että myös hitaiden modeemiyhteyksien käyttäjät pystyvät

mielekkäästi liikkumaan verkkoreportaasissa. (Pasula 2002, 30 ja Kämäräinen

1999, 170.)

Nopeat laajakaistayhteydet käytännössä poistavat tiedonsiirtonopeuden

pullonkaulan. Helsingin Sanomien lopettaessa webortaasien säännöllisen

julkaisemisen Suomessa oli 61467 kotitaloutta, joissa oli laajakaistayhteys.

Uusimmat tilastot ovat vuoden 2006 lopusta, silloin laajakaistayhteyksiä oli 1,4

miljoonaa, eli määrä oli liki 23-kertaistunut (Tilastokeskus, 2006).

Myös Flash-ohjelmalla tehtyjen webortaasien koostamiseen käytettävässä

tekniikassa on tapahtunut kehitystä. Amerikkalainen kuvajournalisti Joe Weiss

julkaisi 2005 SoundSlides-nimisen ohjelman, joka käytännössä automatisoi

kuvasta ja äänestä koostuvien esitysten työlään ja erikoisosaamista vaativan

Flash-koostamisen.

SoundSlidesilla ääniraidasta ja diaesityksen tapaan vaihtuvista kuvista koostuvan

esityksen rakentaminen kestää noin tunnin (Hickey, 2006). Käyttäjä lataa

ohjelmaan ääniraidan ja kuvat, SoundSlides hoitaa niiden koostamisen swf-

tiedostoksi. Ohjelma on suunniteltu niin yksinkertaiseksi, että toimittajat ja

valokuvaajat osaavat käyttää sitä itse, erillistä Flash-osaajaa ei tarvita.

SoundSlides maksaa 69 dollaria, kun Flash-esitysten koostamiseen tarvittavan

ohjelman hinta on 699 dollaria.
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Ainakin toistaiseksi SoundSlidesilla voidaan koostaa vain rakenteeltaan

yksinkertaisia esityksiä, käytännössä kaikki SoundSlides-kuvaesitykset

toteuttavat luvussa 5.2. esiteltyä jokirakennetta. Ne ovat myös

vuorovaikutteisuudeltaan varsin köyhiä, esimerkiksi Helsingin Sanomien

webortaaseihin perinteisesti kuuluvien valintatilanteiden rakentaminen esityksiin

ei ole mahdollista.

SoundSlidesilla päästään kuitenkin varsin helposti lopputulokseen, joka on

erittäin lähellä Helsingin Sanomien viimeistä julkaistua webortaasia, Näkymätön

Suomi. Jos SoundSlides-esitykset yleistyvät, se merkitsee interaktiivisuuden

näkökulmasta ilmaisumuodon taantumista verrattuna useimpiin HS:n

webortaaseihin. SoundSlides-ohjelma kuitenkin kehittyy jatkuvasti, joten on

mahdollista, että myöhemmissä versioissa se sallii nykyistä interaktiivisempien

rakenneratkaisujen käyttämisen.

Suomessa SoundSlidesilla koostettuja kuvaesityksiä on kokeillut toistaiseksi

ainakin Suomen Kuvalehti. (Esim. Mosul, pelon...,2008.)

SoundSlides tuo verkkoreportaasin journalistisen lajityypin uusien tekijöiden

ulottuville, se ei ole enää vain kaikkein suurimpien välineiden yksinoikeus.

Kevytwebortaasin tekeminen SoundSlidesilla ei vaadi suurta työryhmää tai

erityistä osaamista, on todennäköistä, että tämä johtaa verkkoreportaasien

määrän lisääntymiseen – ja väistämättä samalla laadun kärsimiseen.

Heinonen arvioi kymmenen vuotta sitten, että journalismin on muuntauduttava

uuden välineen edellyttämällä tavalla menestyäkseen verkossa (Heinonen 1998,

4). 1990-luvun kihisevän optimistisessa ilmapiirissä Heinosen ajatus

muuntautumisesta korvautui helposti paljon radikaalimmalla muuttumisella:

kokeilujen kautta verkkojournalismi kehittäisi jotain aivan uutta, kokonaan uusia

ilmaisumuotoja ja lajityyppejä.
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Tällä hetkellä on helppo olla pessimistisempi, näyttää siltä, että on sittenkin

viisaampaa puhua muuntumisesta, pienistä hienosäädöistä rajumman

perusteellisen muuttumisen sijasta. Voikin olla, että verkkoreportaasi Helsingin

Sanomissa toteutetussa muodossa jäi vain lyhyeksi välivaiheeksi verkkomaisten

ilmaisumuotojen etsinnässä. Olisi kuitenkin outoa, jos lehtijournalismin

perinteisiin ilmaisumuotoihin kuuluva reportaasi ei jossain muodossa jatkaisi

elämäänsä myös verkossa. Mutta ainakin tällä hetkellä kaupallisten tekijöiden

huomio on kiinnittynyt muualle.

Sijoittajille lokakuussa 2007 pitämässään esityksessä Sanomien toimitusjohtaja

Mikael Pentikäinen luetteli yhtiönsä verkkolehtien vahvuuksia. Niitä ovat jatkuva

uutisseuranta, webbivideot ja -radio, blogit, keskustelut ja verkkoyhteisöt sekä

käyttäjien luomat sisällöt. (Pentikäinen, 2008.) Erityisesti viimeisestä kohdasta,

käyttäjien luomista sisällöistä, on tullut verkkojournalismissa uusi iskusana, josta

puhutaan aivan yhtä haltioituneesti kuin interaktiivisuudesta vielä vuosituhannen

alussa.

Palaan lyhyesti ensimmäisessä luvussa lainaamaani Kämäräisen määritelmään

verkkoreportaaseista medioiden synteesinä, jossa lehti, radio, televisio ja

tietoverkon mahdollisuudet ”sulautuvat yhdeksi uudeksi ilmaisumuodoksi”

(Kämäräinen 1999, 42).

Pentikäisen esityksen ja nykyisten verkkolehtien pikaisenkin selailun perusteella

käynnissä on päinvastainen kehitys. Tekstiä, ääntä, kuvaa ja kömpelöä liikkuvaa

kuvaa yhdistelevän verkkoreportaasin sijasta jokainen mediaelementti on nyt

palautettu takaisin vanhoihin tuttuihin karsinoihinsa: teksti uutisiin, keskusteluihin

ja blogeihin, ääni nettiradioon, liikkuva kuva nettivideoihin, valokuva tavallisten

ihmisten lähettämiin uutiskuviin.
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Kämäräisen mainitsemat ”tietoverkon mahdollisuudet” merkitsevätkin juuri tällä

hetkellä ennen kaikkea muutoksia jakelutavassa, eivät niinkään esimerkiksi

luvussa kaksi esiteltyä interaktiivisuuden mukanaan tuomaa journalismin tekijän

ja kuluttajan voimasuhteiden radikaalia muutosta. Valintojen mukanaan tuoma

valtaa on palautettu toimituksiin.

Koski arvioi lähes kymmenen vuotta sitten, että varsin yksinkertaista ilmaisutyyliä

toteuttavat ääntä, tekstiä ja still-kuvaa yhdistelevät verkkoreportaasit saattavat

jäädä välivaiheeksi, joka loppuu, kun verkossa pystytään välittämään tehokkaasti

tv-tasoista kuvaa (Kämäräinen 1999, 192). Nyt liikkuvan kuvan välittäminen

internetissä on mahdollista ja Kosken ennustus on toteutunut – ainakin osittain.

Näyttää siltä, että ilmaisumuodon uudelle tasolle kehittymisen sijasta koko

verkkoreportaasin lajityyppi saattaa osoittautua välivaiheeksi verkkojournalismin

historiassa.
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