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Tarkastelen tutkielmassani Facebookin pääsivuilla tuotettua vuorovaikutusta. Lähestyn
tutkimusaihetta vuorovaikutuksen, käyttöliittymän ja sosiaalisten verkostopalveluiden käsitteiden
kautta. Tarkastelen näiden kolmen käsitteen avulla sitä, millä keinoin viime vuosien
viestintäkulttuurinen muutos muokkaa tapaamme toimia verkossa ja olla sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa verkon välityksellä.
Analysoin Facebookissa tapahtuvaa vuorovaikusta keräämäni aineiston kautta. Keskiöön
tutkielmassa nousee Facebookin uutisvirrassa näkyvien tilapäivitysten ja kommentointien avulla
tuotettu vuorovaikutus, joka osaltaan ilmentää sosiaalisessa mediassa tuotettua keskustelukulttuuria.
Lähden liikkeelle analyysissäni tarkastelemalla toimintoja ja niihin lähetettyjä kommentointeja
keskittyen viestien sisältöjen kuvaukseen ja niiden keskinäisiin suhteisiin sekä keskustelujen
rakentumiseen. Tyypittelemällä erilaisia keskustelutapoja ilmennän vuorovaikutuksen kirjoa, joka
sosiaalisen median palveluissa voidaan tuottaa. Tyypittelen keskustelutavat julkiseen
vuorovaikutukseen sekä broadcasting- ja avunpyyntötyyppiseen viestintään. Nämä keskustelut ovat
Facebookin pääsivuilla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa varsin keskeisiä piirteitä ja kuvaavat sitä
mahdollisuuden joukkoa, jolla kanssakäymistä voidaan sosiaalisissa verkostopalveluissa rakentaa.
Tarkastelemalla lisäksi käyttöliittymän luomia mahdollisuuksia tuottaa vuorovaikutusta, nostan
esiin monipuolisemman kuvan sosiaalisen median vuorovaikutuskulttuurista.

Asiasanat: Facebook, vuorovaikutus, sosiaaliset verkostopalvelut, käyttöliittymä, sosiaalinen media.
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1 JOHDANTO: TUTKIELMAN TAUSTAT JA TAVOITTEET

Ihmisten välinen viestintä tapahtuu entistä enemmän verkon välityksellä. Internetistä on tullut osa
arkipäivää ja surffailu erilaisissa yhteisöpalveluissa on vallannut perinteisiin medioihin ennen
vietettyä aikaa. Verkkoviestintä ja sosiaalisen median palvelut ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti
viimeisten vuosien aikana ja yhä suuremmalle osalle ihmisiä vuorovaikutus verkossa on
jokapäiväistä. Verkossa ja verkon ulkopuolella vietetty aika nivoutuu nykyisin saumattomasti
yhteen ja vuorovaikutusta tuotetaan niin reaalimaailmassa kuin verkossakin riippumatta ajasta ja
paikasta, sillä teknologisen kehityksen ansiosta voimme olla molemmissa tiloissa yhtä aikaa.
Tavoitteenani tässä mediakulttuurin pro gradu –tutkielmassa on tarkastella, minkälaista
vuorovaikutusta

sosiaalisen

median

verkostopalveluiden

parissa

tuotetaan

ja

millaisia

vuorovaikutuksen keinoja sosiaaliset verkostopalvelut tarjoavat käyttäjälle. Tarkastelen tuotettua
vuorovaikutusta sosiaalisen median suurimman yhteisöpalvelun, Facebookin kautta ja reflektoin
keräämääni aineistoa suhteessa siihen, miten erilaiset kommunikaation ja vuorovaikutuksen keinot
rakentavat sosiaalista kanssakäymistä verkossa.
Tässä ensimmäisessä luvussa esittelen tutkielman lähtökohdat sekä tutkimuskysymykset. Toisessa
luvussa

avaan

tutkimusaihetta

vuorovaikutuksen,

käyttöliittymän

ja

sosiaalisten

verkostopalveluiden käsitteiden avulla. Käsitteenmäärittely muodostaa työni teoreettisen perustan.
Kolmannessa luvussa esittelen aineiston sekä tutkimusmenetelmät, joihin tutkielmani analyysi
perustuu. Lisäksi luon katsauksen siihen, miten aineisto asettuu suhteessa tuoreeseen kotimaiseen
tilastotietoon. Neljännessä luvussa analysoin Facebookissa tuotettua vuorovaikutusta keräämäni
aineiston kautta. Esittelen Facebookin pääsivuilla toteutuvaa vuorovaikutusta tyypittelemällä sen
erilaisiin keskustelun tapoihin. Käyttöliittymätutkimuksella jäsennän sitä, miten vuorovaikutuksen
tuottaminen pääsivuilla mahdollistuu. Viides luku on omistettu aiheesta esiin nousseille
johtopäätöksille ja mahdollisille jatkotutkimuksen aiheille.

1.1 Tutkielman lähtökohdat ja tutkimuskysymykset
Tutkielman aluksi on syytä esitellä, miksi valitsin aiheeksi vuorovaikutuksen tuottamisen juuri
Facebookissa. Tutkimusaiheen valinta oli minulle helppo. Tiesin jo aloittaessani mediakulttuurin
opinnot, että lopputyöni keskittyisi digitaaliseen mediaan ja sen ilmentämään viestintäkulttuuriin.
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Olen opiskellut aikaisemmin tietojenkäsittelytieteitä, joissa olen suuntautunut digitaaliseen
mediaan.

Vaihdoin

tietojenkäsittelytieteet

mediakulttuurin

opintoihin

saadakseni

monitieteellisemmän lähtökohdan digitaalisen median ja digitaalisesti tuotetun kulttuurin
tutkimiseen.
Oma tutkijan positioni kumpuaa poikkitieteellisyydestä, ja haluan käyttää eri näkökulmista saadut
hyödyt

tutkimukselle.

Tietojenkäsittelytieteissä

olen

perehtynyt

käytettävyys-

ja

käyttöliittymätutkimukseen, joka on yhdistettävissä myös median ja kulttuurin tutkimukseen.
Poikkitieteellisellä lähestymistavalla toivon saavani aiempaa monipuolisemman näkökulman
sosiaalisen median palveluissa tuotettuun vuorovaikutukseen.
Digitaalisen median saralla oma kiinnostukseni jatkuvassa muutostilassa oleviin yhteisöpalveluihin
ja sosiaaliseen kanssakäymiseen sai minut valitsemaan tutkielman kohteeksi Facebookin.
Aloittaessani pro gradun tekoa vuonna 2009 Facebook oli Suomessa ja muissa länsimaissa
räjähdysmäisessä kasvussa. Facebook oli verkon suosituimpia sivustoja jo silloin ja sen suosio
kasvaa edelleen. Suurimpana ja jatkuvasti kehittyvänä sosiaalisen median palveluna Facebook on
haasteellinen tutkimisen kohde. Osaltaan se kuvastaa hyvin sosiaalisen median palveluissa
tapahtuvaa viestintäkulttuurista muutosta ja sitä, mistä sosiaalisessa mediassa on lähtökohtaisesti
kyse. Tutkielmani edustaa osaltaan aikalaiskritiikkiä ja on eräänlainen katsaus siihen, millä tavoin
vuorovaikutusta tuotetaan sosiaalisissa verkostopalveluissa.
Tässä tutkielmassa pyrin luomaan katsauksen vuorovaikutuksen käsitteeseen Facebookin kautta.
Tarkastelen sitä, millä keinoin vuorovaikutusta on perinteisesti määritelty tietokonevälitteisessä
viestinnässä ja miten osaltaan viestintäkulttuurinen muutos ja teknologinen kehitys muokkaavat
sosiaalisen

kanssakäymisen

keinoja

verkkokulttuurissa.

Toinen

keskeinen

käsitteeni

on

käyttöliittymä ja sen mahdollistama vuorovaikutuskulttuuri. Nykyisessä internet-kulttuurissa,
varsinkin sosiaalisen median palveluissa, korostuu osallisuuden kulttuuri (ks. esim. Jenkins 2006).
Osallistumisen mahdollisuuksiin vaikuttaa suuresti se, millä tavalla sosiaalisen median palvelut
mahdollistavat vuorovaikutusta. Käyttöliittymän avulla viestimme muille sosiaalisen median
verkostopalveluita käyttäville ihmisille, välitämme sanomia ja tuotamme vuorovaikutusta. Kolmas
keskeinen käsitteeni on sosiaaliset verkostopalvelut, joihin katson Facebookin kuuluvan. Sosiaaliset
verkostopalvelut ovat osa sosiaalisen median palveluita, joissa yhdistyy perinteisinä pidettyjen
verkkoyhteisöjen ominaisuuksia yhdistettynä käyttäjälähtöiseen sisällön tuotantoon.
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Olen viime vuosina tiedostanut, että verkostopalveluiden kirjo on kattavaa. Sosiaalisen median
palveluiden myötä perinteisen yhteisöllisyyden määritteet ovat joutuneet venymään ja tilalle on
kehitetty useita uusia ominaisuuksia ja tekniikoita korostavia piirteitä. Verkkoyhteisön määritelmä
on kokenut eräänlaisen inflaation, sillä useat verkossa toimivat palvelut haluavat olla paljon
muutakin

kuin

perinteinen

verkkoyhteisö.

Lähestyn

sosiaalisia

verkostopalveluita

siitä

näkökulmasta, että ne toimivat eräänlaisina kaupunkiin tai ostoskeskukseen rinnastettavina
kohtaamispaikkoina. Tällöin korostuvat perinteisen yhteisöllisyyden sijaan vuorovaikutuksen
hetkellisyys ja monipuoliset osallistumisen näkökulmat.
Lähtökohtanani on tutkia Facebookin pääsivulla tuotettua vuorovaikutusta ja niitä keinoja, joilla
sitä on mahdollista tuottaa. Tämä on myös ensisijainen tutkimuskysymykseni, johon pro gradu
työssäni yritän vastata. Tämän lisäksi tarkastelen sitä, miten Facebookissa olevat vuorovaikutuksen
elementit mahdollistavat erilaisia vuorovaikutuksen ja kommunikaation keinoja. Lisäksi paneudun
tutkimuksessani

siihen,

miten

vuorovaikutuskeinot

ja

kommunikaatiomuodot

rakentavat

sosiaalisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä.
Analysoin työssäni Facebookissa tuotettua vuorovaikutusta useasta eri näkökulmasta. Tarkastelen
tuotettua

vuorovaikutusta

eri

toiminnan

tapoina,

merkitysten

muodostumisen

kautta.

Kommunikatiivisen vuorovaikutuksen merkitysten tuottaminen esiintyy verkkokulttuurissa lähes
aina tekstin avulla. Merkit ja merkkijärjestelmät representoivat vuorovaikutuskulttuuria, jossa niin
kieli kuin erilaiset merkitkin tuottavat vuorovaikutusta. Minun on myös huomioitava sekin seikka,
ettei käyttäjä voi vaikuttaa vuorovaikutuselementtien tuottamiseen eikä lisätä haluamiaan työkaluja
Facebookin rakenteeseen tuottaakseen uusia vuorovaikutuksen keinoja. Facebook ei anna käyttäjän
muokata tai kustomoida ulkoasuun tai navigointiin liittyviä toimintoja. Vuorovaikutuksen elementit
on Facebookissa kytketty käyttöliittymän mahdollistamiin elementteihin. Näin ollen joudun
tutkimuksessani perehtymään myös Facebookin pääsivujen käyttöliittymään ja sen mahdollistamiin
vuorovaikutuselementteihin.
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2 VUOROVAIKUTUS SOSIAALISESSA MEDIASSA

2.1 Vuorovaikutuksen määritelmä ja reunaehdot verkkoviestinnässä
Vuorovaikutus on sana, joka on saanut uuden merkityksen sosiaalisen median valtaisan suosion
myötä. Miljoonien ihmisten pyrkiessä verkostoitumaan erilaisten sosiaalisten palvelujen avulla ja
vuorovaikuttamaan muiden palveluita käyttävien ihmisten kanssa, on vuorovaikutus kokenut
eräänlaisen

kasvojen

kohotuksen.

Perinteisen

kaksisuuntaisen,

kasvokkain

tapahtuvan

vuorovaikutuksen rinnalle on noussut vuorovaikuttaminen verkossa. Vuorovaikutus, joka haastaa
perinteisen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen raameja.
Vuorovaikutukselle (engl. interaction) löytyy synonyymi, interaktio. Tutkielmani termistön
selkeyttämiseksi käytän kuitenkin vuorovaikutus -termiä, joka on tutkielmani keskeisiä käsitteitä.
Vuorovaikutus mielletään sosiaaliseksi toiminnaksi. Lahikainen ja Pirttilä-Backman (1998, 3)
esittävät, että sosiaalinen vuorovaikutus ”sijoittuu minän ja muiden, minuuden ja toiseuden
virittämään kenttään”. Vuorovaikutustapahtuma on kahden tai useamman kappaleen välistä
vuorovaikutusta, jolloin sitä voidaan perinteisesti pitää sosiaalisena. Sosiaalipsykologi Goffman on
määritellyt sosiaaliseksi vuorovaikutukseksi sen, mitä tapahtuu kun kaksi tai useampia ihmisiä on
fyysisesti läsnä toistensa kanssa (Peräkylä 2001, 349). Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on
Goffmanin määritelmä, joka ei mielestäni saavuta kaikkia vuorovaikutustapahtuman nyansseja siinä
määrin kuin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on tarve. Repo-Kaarento ja Levander täydentävät
vuorovaikutuksen määritelmää kuvaamalla sitä osallistuvaksi tapahtumaksi, johon kuuluu
kielellinen ja ei-kielellinen viestintä. Kyseessä on kaksisuuntainen vaikutus eli vuorotellen
vaikuttaminen. Vuorovaikutustilanteissa viestintä on vuoropuhetta ja vuorokuuntelua. (RepoKaarento & Levander 2003, 140.)
Tutkittaessa vuorovaikutusta, joka tapahtuu verkossa toimivassa verkostopalvelussa, ei voida
ohittaa ryhmän ja vuorovaikutuksen nivoutumista toisiinsa. Verkossa, tässä tapauksessa
Facebookissa, käyttäjä on tietämättään vuorovaikutussuhteessa muutamien, kymmenien, kenties
jopa satojen muiden käyttäjien kanssa, riippuen siitä kuinka monta kaveria hän on hyväksynyt
ystäväkseen palvelun sisällä. Mediatutkija Janne Matikainen pohtii myös kirjassaan Vuorovaikutus
verkossa (2002) vuorovaikutuksen ja ryhmän määrittelyn problematiikkaa. Hän kyseenalaistaa
ryhmien muodostumisen tutkimillaan verkkokurseilla, tai ryhmien olemassaolon väittäen, että
ryhmän olemassaolo edellyttää tiettyä itsemäärittelyä. Hänen mukaansa ryhmän tulee määritellä
itsensä ryhmäksi, viitaten Brownin (1998, 2-3) aiempiin tutkimuksiin ryhmien määrittelytavasta.
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Shaw (1981, 8) määrittelee ryhmän ”kahden tai useamman henkilön vuorovaikutuksen
muodostelmaksi, jossa jokainen jäsen vaikuttaa toisiin ja jokainen on sosiaalisen vaikutuksen
kohteena”. (Matikainen 2002, 19-20). Mielestäni tämä sopii myös Facebookia koskevan
vuorovaikutuksen kuvaamiseen loistavasti. Muodostamme tiedostamatta oman ”ryhmämme”
Facebookissa hyväksymällä tietyt ihmiset kontakteihimme, kavereiksi, joista rakennamme verkossa
toimivan laajenevan verkoston. Olemme kontaktiverkostomme
vuorovaikutukselle

kanssa alttiina mahdolliselle

sekä olemme sosiaalisen vaikutuksen kohteena. Shaw’n ryhmää kuvaava

määritelmä olisi mitä sopivin kuvaamaan Facebookin uutisvirrassa tapahtuvaa vuorovaikutusta,
sillä tietämättään käyttäjät vaikuttavat toisiinsa uutisvirran kautta. Uutisvirran toimintalogiikkaan
käyttäjän on vaikea puuttua. Ainoa keino, jolla käyttäjä voi estää omien ”uutistensa” leviämistä, on
muokata yksityisyysasetuksia. Käyttäjä pystyy joltain osin rajoittamaan sisällön jakamista, jolloin
hänen tekemänsä toiminnot eivät ilmesty muiden käyttäjien uutisvirtaan. Perusoletuksena kaikilla
käyttäjillä on kuitenkin, että hänen tekemänsä toiminnot julkaistaan uutisvirrassa, ellei käyttäjä
muuta yksityisyysasetuksista sisällön jakamiseen liittyviä asetuksia.
Wikipedia-sivustolla1 vuorovaikutus määritellään kahden tai useamman objektin tai tapahtuman
väliseksi vaikutussuhteeksi, jossa kumpikin osapuoli vaikuttaa toiseen. Määritelmä on huomattavan
samankaltainen kuin Shaw’n ryhmää kuvaava määritelmä. Vuorovaikutusta voidaan tarkastella
myös kommunikaationa, jolloin vuorovaikutuksen määritelmää voidaan lähestyä Shannonin
viestinnän siirtomallin avulla. Tämä kuuluisa nk. Shannonin malli perustuu Shannonin
matemaattisen tiedonsiirron teoriaan (Shannon 1949), jonka viestintätapahtuman osatekijät ovat
yksinkertaisuudessaan viestin lähettäjä, viesti, siirtokanava, viestin vastaanottaja sekä palaute
viestin lähettäjälle (Viherä 2000, 20-21). Shannonin siirtomallia on myös kehittänyt eteenpäin
amerikkalainen viestinnän tutkija Wilbur Schramm, joka teki omasta viestinnän siirtomallistaan
olennaisesti vuorovaikutteisen (Wiio 1989, 88). Schrammin viestintämalli sopii kuvastamaan
Facebookissa käytyä vuorovaikutusta, sillä sanoman lähettäjä on samalla tulkitsija sekä
vastaanottaja. Lisäksi Facebookissa lähettäjiä on useita.
Schrammin viestintämalli on lähtökohtaisesti kaksisuuntainen. Lähettäjä on samalla myös viestin
tulkitsija, joka lähettää sanoman toiselle vastaanottajalle, joka myös tulkitsee sanoman ja muotoilee
sen lähettäen vastauksensa takaisin lähettäjälle. Näin viestin lähettäjä saa palautteen toiselta
lähettäjältä tulkittuna. Painopiste Schrammin mallissa ei ole itse sanomien siirrossa vaan siinä,
kuinka merkityksiä tuotetaan ja tulkitaan. (Karvonen 2005.)
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  Wikipedia-artikkeli: Vuorovaikutus. Saatavana verkossa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Vuorovaikutus	
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Kuva	
  1.	
  Schrammin	
  viestintämalli.	
  

2.1.1 Välitteinen vuorovaikutus ja teknologinen perspektiivi
Välitteisellä vuorovaikutuksella on perinteisesti tarkoitettu jonkin viestintävälineen avulla
tapahtuvaa vuorovaikutusta. Perinteisiksi joukkoviestintävälineiksi mielletyt välineet (radio,
televisio ja sanomalehti) ovat välittäneet vuoropuhetta, mutta vasta tietokonevälitteinen
vuorovaikutus on mullistanut kahdensuuntaisen kommunikaation, joka on ajasta ja paikasta
riippumatonta. Joukkotiedotusvälineiden välittämää vuorovaikutusta on pidetty yksisuuntaisena,
yhdeltä monelle tyyppisenä viestintänä. Tähän ajatukseen yhtyy myös Mark Poster (1995), jonka
mukaan ensimmäiselle joukkoviestinnän aikakaudelle oli ominaista viestinnän yksisuuntaisuus.
Hänen mukaansa, pieni tuottajajoukko tarjosi informaatiota suurelle määrälle kuluttajia, ja
journalistit toimivat tiedon portinvartijoina. Poster kutsuu aikakauttamme toiseksi media-ajaksi,
jonka

ominaispiirteisiin

kuuluu

vuorovaikutteisuus

ja

hajaantuminen.

(Poster

1995.)

Vuorovaikutteisuuden ja hajaantumisen myötä viestintäkulttuurinen muutos on edennyt entistä
enemmän monelta monelle tyyppiseksi viestinnäksi, viestinnän lähettäjän ja vastaanottajan väliset
suhteet ovat hämärtyneet sekä erilaiset verkko- ja mediateknologiset viestintäkeinot ovat
kehittyneet entistä paremmiksi. Jokainen verkossa surffaaja voi olla tuottaja, jakelija, käyttäjä,
kuluttaja sekä yleisö. Aula, Matikainen &Villi (2006, 13) toteavat osuvasti, että verkko on
inhimillisen viestinnän mahdollistava kommunikaatioteknologia, jonka avulla ihmiset välittävät ja
rakentavat erilaisia merkityksiä ja tulkintoja maailmasta. Internet toimii itsessään jo koko ajan
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muuttuvana teknologiana, joka mahdollistaa uudenlaisen viestinnän synnyttämisen ja uusien
kommunikointitapojen luomisen.
Viherän (2000, 24) mukaan uusi viestintätekniikka antaa mahdollisuuden samanaikaiseen
vuorovaikutukseen. Hän jaottelee viestintää vuorovaikutuksen aktiivisuuden ja vuorovaikutukseen
osallistuneiden määrän mukaan 1) yhdensuuntaiseksi, passiiviseksi tai aktiiviseksi viestinnäksi 2)
vuorovaikutteiseksi,

reaktiiviseksi

viestinnäksi

ja

3)

yhteisölliseksi,

proaktiiviseksi

eli

aloitteelliseksi viestinnäksi. Hän sijoittaa internetin keskusteluryhmät sekä intranetin ryhmätyökalut
reaktiivisen ja proaktiivisen viestinnän välimaastoon, ja chattailun ja jutustelun sekä internetin
kaupalliset palvelut proaktiiviseksi yhteisölliseksi viestinnäksi. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että
Facebook sijoittuisi samaisella jaotteluasteikolla proaktiiviseksi yhteisölliseksi viestinnäksi
vuorovaikutuksensa mukaan. Facebook sisältää kaikkia niitä ominaisuuksia, jotka Viherä sijoittaa
reaktiivisen ja proaktiivisen viestinnän välimaastoon tai suoraan proaktiiviseen yhteisölliseen
viestintään (internetin ja intranetin keskusteluryhmät, ryhmätyökalut, chattailun, jutustelun sekä
internetin kaupalliset palvelut). (Viherä 2000, 24.)
Viherän (mts.23) mukaan viestintäverkkojen ja niiden palvelujen sulautuessa toisiinsa, samassa
verkossa saattaa liikkua tekstiä, ääntä, kuvaa ja liikkuvaa kuvaa joko kahdenkeskisenä viestintänä
tai suurten joukkojen sisällä ja välillä. Viestintätapahtumaksi voi hänen mukaansa kutsua myös
tilanteita, joissa yksi ihminen on vuorovaikutuksessa tietokoneen kanssa etsimässä verkosta tietoja
tai lukemassa kirjaa. Tällöinkin viestin alkuperäinen lähettäjä on ihminen, joka on tosin eri ajassa ja
paikassa. Verkossa tietoja etsivä ihminen käyttää hyödykseen jonkun toisen ihmisen tekemää
ohjelmaa, jolla vuorovaikutus tapahtuu ja viesti välittyy.
Viestintäteknologista muutosta on tutkinut myös Ulla Heinonen (2008, 11), jonka mielestä
teknologia on vaikuttanut yhteisöihin ja niiden jäsenten väliseen vuorovaikutukseen ja
kommunikointiin. Heinosen mielestä teknologisten muutosten ja niiden joustavan haltuunotton
myötä voidaan puhua reaalimaailman ja verkon yhteisöistä, joiden toimintaa leimaa laajentuminen,
”vuotaminen” toisille alueille. Reaaliyhteisöjen toimintaa ja suhteita ylläpidetään verkossa ja
verkkoyhteisön jäsenet tapaavat taas toisiaan reaalimaailmassa. (Mts.11.) Heinosen mainitsemaa
”laajentumista” tapahtuu usein myös tutkimuskohteessani Facebookissa. Reaalimaailman suhteita
ylläpidetään verkossa, tässä tapauksessa Facebookissa, ja siellä myös solmitaan paljon uusia
kontakteja, joita tavataan reaalimaailmassa (esim. erilaiset deittisovellukset, pelaajatapaamiset).
Viestintäkulttuurinen muutos

ja teknologinen kehitys ovat osaltaan vaikuttaneet nykyisen

yhteiskuntamme vallitseviin viestintäkäytäntöihin. Elämme yhteiskunnassa, jossa tietoverkot ja
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internet hallitsevat suurta osaa ajankäytöstämme. Teknologinen kehitys on muuttanut tapaamme
viestiä toisille lajitovereillemme ja muutos on koko ajan käynnissä. Koko ajan markkinoille tulee
entistä parempia ja tehokkaampia vempaimia, jotka yhdistävät viime aikojen tekniikoita
integroimalla ne yhteen ja samaan laitteeseen. Emme enää soita lankapuhelimella ystävällemme
tiettyyn paikkaan tai osoitteeseen, vaan surffaamme nettiin ja jossakin tapauksissa paikallistamme
ystävämme hänen kännykkänsä gps-koordinaateista. Voimme myös soittaa kännykällä ilmaisen
nettipuhelun videokuvan kera. Tekniikkaa glorifioidaan sitä mukaan, kun uusia ominaisuuksia
ilmenee. Hienoilla uusilla ominaisuuksilla luodaan teknologialle merkityksellisyyttä. Käytämme
mobiiliteknologiaa ja internetiä hyödyksemme arkipäivän tilanteissa, varsinkin sosiaalisessa
mediassa, entistä enemmän. Esitellessään uusia teknisiä ominaisuuksia kauppajätit eivät mieti
ominaisuuksien hyödyllisyyttä, vaan sitä, kuinka paljon uusia tuotteita sen avulla saadaan myytyä.
Järvinen & Mäyrä (1999) pitävät palveluntarjoajien ja viestintäteknologian kehittäjien intresseinä
entistä enemmän sitä, että he voivat vaikuttaa kulutuspäätöksiimme tuottamalla uusiin tuotteisiin
”symbolista arvoa ja merkityksellisyyden auraa” (mts.9).
Verkossa kommunikaatio käy ikään kuin vuoropuhelua fyysisen maailman viestinnän kanssa
(Mikkonen 2008, 3). Tästä hyvänä esimerkkinä voisi toimia nykyajan luennot tai seminaarit, joissa
kuulijat samalla kuuntelevat esitystä, vuorovaikuttavat ja kommentoivat vieressä istuvan
vieruskaverin kanssa, mutta myös päivittävät reaaliajassa kuultuja asioita eri välineiden avulla
sosiaalisen median palveluihin. Kuulija voi osallistua vuorovaikutukseen monin keinoin.
Muuttuneet viestintävälineet mahdollistavat uudenlaisen, helpomman tavan kommunikoida ja
viestiä. Yhteydenpito ei ole koskaan ollut näin helppoa. Mobiililaitteen muutamalla kosketuksella
olet klikannut itsesi internetin yhteisöpalveluun, jossa pääset vuorovaikuttamaan sinulle tärkeiden
ihmisten kanssa. Yhteydenpitoon tarvittavien välineiden määrä on myös kehittynyt ja lisääntynyt.
Vuorovaikutusmahdollisuuksia on välineestä riippuen useita ja käyttäjä valitsee niistä itselleen
sopivimmat. Viherä (2000, 25) toteaakin, että eri viestintävälineiden intergroituminen edistää tasaarvoa ja lisää osallistumismahdollisuuksia.
Viestintävälineiden ja –tekniikoiden vaikutusta vuorovaikutuksen tapoihin on tarkastellut myös
Seppo Roponen (1998, 288-306), joka analysoi digitaalisen vuorovaikutuksen evoluutiota siten, että
hänen mukaansa suurimpia muutoksia on ollut ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen
tarkastelun siirtyminen ihmisten välisen digitaalisen vuorovaikutuksen tarkasteluun. Digitaaliseksi
vuorovaikutukseksi hän kuvaa kaikkea kaksisuuntaista, digitaalisten laitteiden avulla tapahtuvaa
vuorovaikutusta. Roposen mukaan digitaalisen vuorovaikutuksen alkeismuotoina voidaan pitää
kahden henkilön keskustelua kirjoittaen tekstiä aina yksi viesti kerrallaan. Tästä hyvä esimerkki on
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sähköposti, joskin vuorovaikutus pelkän kirjoitetun tekstin varassa on ilmaisullisesti suppeaa.
Vuorovaikutusta rikastamaan on kehitetty lyhenteet (acronyms) ja merkkiyhdistelmät (emoticons),
joiden avulla voidaan kuvastaa tunneilmauksia ja ilmaisun sävyä.
Astetta monimuotoisempana
henkilön

digitaalisena vuorovaikutusmuotona Roponen pitää useamman

online-keskustelukanavia,

sähköpostilistoja

ja

erillisiä

keskustelupalstoja.

Monimuotoisempia niistä tekee osallistujamäärä, joka vaihtelee vapaasti sen mukaan, kuka sattuu
olemaan

verkossa.

Seuraavana

digitaalisen

vuorovaikutuksen

tasona

Roponen

kuvailee

kontekstiltaan rikkaat tekstipohjaisen vuorovaikutuksen areenat, joihin voidaan lukea monipuoliset
virtuaaliyhteisöt ja erilliset virtuaalimaailmat. Olennaista näissä on Roposen mukaan monipuolinen
vuorovaikutusympäristö, joissa viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuudet on upotettu osaksi suurta
palvelu- ja toimintaympäristöä. Digitaaliset matkapuhelimet ovat seuraava kehitystaso, joka on
Roposen

mukaan

erotettavissa

digitaalisen

vuorovaikutuksen

evoluutiossa.

Digitaalisten

matkapuhelinten ansiosta ihmiset ovat aiempaa paremmin tavoitettavissa. Kehittyneintä digitaalista
vuorovaikutuksen tasoa edustivat Roposen mukaan 1990-luvun lopulla videoneuvottelut sekä laajat,
graafiset virtuaalimaailmat. (Roponen 1998, 288–306.) Roponen aavistaa vuorovaikutustapojen
muuttuvan samalla kuin ihminen ja maailma muuttuu. Yli kymmenen vuoden jälkeenkin tuntuvat
Roposen luomat digitaalisen vuorovaikutuksen kehitystasot edelleen toimivilta. Roponen ennakoi
mobiililaitteiden ja erilaisten digitaalisten tekniikoiden sulautumisen osaksi uudenlaisia
vuorovaikutustapoja tulevaisuudessa.

Taulukko 1. Digitaalisen vuorovaikutuksen kehitystasoja (Roponen, 1998)

___________________________________________________________
•

Kahden henkilön välinen tekstipohjainen vuorovaikutus

•

Useamman henkilön välinen tekstipohjainen vuorovaikutus

•

Vahvasti

kontekstiin

sidottu

useamman

henkilön

välinen

tekstipohjainen vuorovaikutus
•

Puheeseen perustuva vuorovaikutus

•

Äänen, kuvan ja tekstin hyödyntäminen vuorovaikutuksessa

Roposen mainitsemat lyhenteet (acronyms) ja merkkiyhdistelmät (emoticons) ovat myös tärkeä osa
tutkittaessa
	
  

käytettävyyttä

ja

navigointia

verkossa

toimivissa

palveluissa.
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Vuorovaikutustutkimuksessa lyhenteillä ja merkkiyhdistelmillä on ollut keskeinen sija tunnetilojen
ja nonverbaalisen viestinnän kuvastajana. Verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta on pidetty
sosiaalisesti vihjeettömänä, johtuen nonverbaalisen viestinnän puutteesta (Matikainen 2008, 96).
Sosiaalisia vihjeitä verkossa haetaan viestien tyylistä, sisällöstä sekä lähetystavasta ja –ajasta
(mts.98). Lisäksi Matikainen korostaa, ettei vuorovaikutus verkossa ole täysin vihjeetöntä, sillä
tekstipohjaiseen viestintään liittyy omia vihjeitä, esimerkkinä merkkiyhdistelmistä kehitetyt hymiöt
(mts.98). Hymiöt koostuvat tavallisista tietokoneen merkkiyhdistelmistä, joiden avulla kuvastetaan
tekstipohjaisessa ympäristössä tunnetiloja. Jenny Preecen (2000, 165) mukaan merkkiyhdistelmät,
lyhennesanakirjat sekä neuvot kommenttien muotoilemiseen toimivat sosiaalisen läsnäolon ja
myötätunnon lisäämisen ratkaisuina kehitettäessä verkkoyhteisöjä.

2.2 Käyttöliittymän ja käytettävyyden määritelmiä
Vuorovaikutusta

digitaalisessa

ympäristössä

tuotetaan

käyttöliittymän

avulla.

Graafinen

käyttöliittymä tarkoittaa sitä, että tietokoneen ruudulla näkyvät asiat on valmiiksi suunniteltu
nappuloiksi, linkeiksi ja toiminnoiksi. Käyttäjän ei tarvitse komentaa tietokonetta tekemään tiettyjä
toimintoja tekstipohjaisessa käyttöliittymässä, joka yleisimmin syntyy koodirivien täyttämistä
tekstiriveistä. Käyttöliittymää voitaisiin kuvailla ihmisen ja koneen väliseksi rajapinnaksi, jossa
olemme

vuorovaikutussuhteessa

myös

digitaalisesti

koodattuun

kulttuuriin.

Graafisia

käyttöliittymiä ovat myös tietokoneen käyttöjärjestelmät, kuten Windows- ja Macintosh -koneiden
versiot erilaisista käyttöjärjestelmistä (esim. Windows Vista, Windows 7, Mac OS X jne.).
Voisinkin sanoa, että tietokone sisältää useita erilaisia käyttöliittymiä. Tietokoneen käyttämistä
varten on graafiseen muotoon suunniteltu käyttöjärjestelmä, jonka käyttöliittymän avulla löydämme
tietokoneen toiminnallisuudet. Jokainen ohjelma sisältää oman käyttöliittymän. Esimerkiksi
tekstinkäsittelyohjelmilla on oma käyttöliittymänsä ja verkkoselaimilla omansa. Verkossa toimivilla
palveluilla sekä verkkosivustoilla on jokaisella omanlainen käyttöliittymä, joka koostuu esimerkiksi
kuvakkeista, ikoneista, linkeistä ja hypertekstistä. Käyttöliittymää voidaan määritellä seuraavasti:
”Käyttöliittymä on käyttäjän, laitteiston, ohjelmistojen ja sisältöjen muodostama kokonaisuus, joka
syntyy näiden osatekijöiden yhteistoiminnasta” (Ermi, Kekki & Pilke 2000, 10).
Steven Johnson (1997,14) kuvaa käyttöliittymää eräänlaiseksi tulkiksi käyttäjän ja tietokoneen
välillä. Se määrittelee vuorovaikutusta käyttäjän ja tietokoneen välillä. Käyttöliittymän avulla nämä
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kaksi voivat ymmärtää toisiaan. (Mts.14.) Käyttöliittymiä tutkittaessa voidaan tarkastella niin itse
käyttöliittymää kuin toimintoja, joita laitteessa/sovelluksessa on. Nämä molemmat ovat tiiviisti
sidoksissa toisiinsa, sillä käyttöliittymä ja toiminnot ovat kuin saman kolikon eri puolet. Hyvällä
käytettävyydellä voidaan käyttöliittymä ja toiminnat nivoa toimivaksi kokonaisuudeksi.
Verkkosivustoa tarkastellessa voidaan tarkastella itse käyttöliittymää (kuvakkeet, linkit, sijoittelu,
fontit, värit jne.) kuin toimintoja (viestin lähettäminen, viestin vastaanottaminen, videon jakaminen,
tykkää-painike, jne.).
Käyttöliittymiä tarkastellessa ei voida ohittaa käytettävyyttä. Käytettävyys on termi, jota
verkkotutkija Jakob Nielsen (2003) kuvailee laatuominaisuudeksi, joka määrittelee kuinka helposti
käyttöliittymiä voidaan käyttää. Käytettävyys viittaa Nielsenin mukaan myös metodeihin, joilla
voidaan jo suunnitteluprosessissa vaikuttaa helppokäyttöisyyteen. Käytettävyyttä voidaan määritellä
viiden

tekijän

kautta:

opittavuus

(learnability),

tehokkuus

(efficiency),

muistettavuus

(memorability), virheet (errors) ja tyytyväisyys (satisfaction). Verkkosivuston käyttöliittymän
käytettävyyttä tarkastellessa opittavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helposti käyttäjä voi suorittaa
perustoiminnot ensimmäistä kertaa sivustolla vieraillessaan. Tehokkuudella voidaan määritellä sitä,
kuinka jo opittu käyttöliittymä muuttuu tehokkaaksi toimivaksi työkaluksi ja kuinka nopeasti
käyttäjä voi suorittaa erilaisia toimintoja. Muistettavuudella määritellään sitä, kuinka nopeasti
käyttäjä voi palauttaa tietotaitonsa käyttää käyttöliittymää, vaikkei olisi vieraillut sivustolla hetkeen.
Virheillä voidaan määritellä sitä, kuinka monta virhettä käyttäjä tekee, kuinka vakavia nämä tehdyt
virheet ovat ja miten virhetilanteista voidaan palautua. Tyytyväisyydellä määritellään sitä, kuinka
miellyttävää sivustoa ja käyttöliittymää on käyttää. (Nielsen 2003.)
Käytettävyys on tärkeä seikka käyttöliittymiä tarkastellessa, sillä hyvän käytettävyyden avulla
ihmiset saadaan tulemaan verkkosivustoille uudestaan. Nielsenin (mt.) mukaan ihmiset siirtyvät
toiselle verkkosivustolle, jos sivusto ei ole helppokäyttöinen. Samoin käy, jos sivustosta ei käy ilmi,
mitä sillä on tarjottavanaan ja mitä käyttäjät voivat sen avulla tehdä. Preece (2000, 133) kiteyttää
käytettävyyden määritelmän, joka sopii sosiaalisiin verkostopalveluihin oivallisesti:
”Hyvä käytettävyys tukee ihmisten luovuutta, parantaa heidän tuotteliaisuuttaan ja
yksinkertaisesti tekee heidän olonsa mukavaksi. Huono käytettävyys johtaa
turhautuneisuuteen sekä tuhlaa aikaa, energiaa ja rahaa.” (Preece 2000, 133).
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Hyvä

käytettävyys

verkkoyhteisöissä

mahdollistaa

Preecen

(mts.8)

mukaan

sosiaalisen

kanssakäymisen ja kommunikoinnin toisten käyttäjien kanssa, tiedon etsimisen ja helpon
liikkumisen,

navigoinnin

verkkoyhteisön

sisällä.

Preece

on

tutkinut

käytettävyyttä

verkkoyhteisöissä ja niiden suunnittelussa. Preece (mts.26-27) toteaa, että verkkoyhteisösovellus,
jossa on hyvä käytettävyys, tukee nopeaa opittavuutta, kykyä palauttaa mieleen taidot ja säilyttää
ne, tuottaa matalia virhetilastoja sekä nostaa tuotteliaisuutta. Hyvän verkkoyhteisösovelluksen
ominaisuudet

ovat

pysyvyys,

kontrolloitavuus

ja

ennustettavuus.

Ne

tekevät

verkkoyhteisösovelluksesta miellyttävän ja tehokkaan käyttää.

2.2.1 Käyttöliittymä vuorovaikutuksen välineenä
Käyttöliittymän avulla voidaan lähettää ja esittää sanomia ihmisten välillä, joten se voidaan nähdä
mediumina

eli

viestintävälineenä

(Lankoski

&

Patamaa

2001,

161).

Nykyisin

usein

viestintävälinettä kuvaava sana ’medium’ on alkuperäisin latinankielisestä sanasta ’medius’, joka
tarkoittaa ’keskimmäistä’ tai ’keskellä olevaa’ (mts.162). Mikko Lehtosen (1996, 76-75) mukaan
laajassa merkityksessään ’medium’ tarkoittaa jotakin välittävää tahoa, joka mahdollistaa viestinnän.
Hänen mukaansa ’mediumin’ voi myös ymmärtää yleisen kommunikaation sosiaaliseksi
välikappaleeksi tai instituutioksi, jotka ovat merkistysten muodostumisen kannalta olennaisia
elementtejä. Lehtosen mukaan mediumit eivät ole vain välineitä, joilla sanomia siirretään, vaan
myös sisältävät itsessään sellaisia merkityksiä, jotka jättävät jälkensä välittämiinsä teksteihin.
(Mts.75.)
Bolter ja Grusin (2000) esittävätkin, että tietokone yhteydessä sosiaalisiin ja kulttuurillisiin
funktioihin luo uuden mediumin (Lankoski & Patamaa 2001, 161-162). Tätä uutta mediumia voisi
kuvailla myös Gene Youngbloodin (1995, 226-228) kuvailemalla termillä metamedium, joka
syntyy, kun eri mediumit yhdistyvät samassa välineessä luoden uuden mediumin. Youngblood
kuvaa tietokonetta metavälineenä, metamediumina, joka ”voi sisällyttää itseensä kaikki välineet ja
tulla niiksi”. Youngbloodin mukaan kone voi muuttua tekstiksi, puheeksi, kirjoitukseksi, lauluksi,
musiikiksi, tulostukseksi, julkaisuksi, valokuvaukseksi, elokuvaksi ja videoksi luoden uuden
mediumin yhdistämällä muun muassa edellä mainitut välineet. (Mts. 226-227.) Käyttöliittymän
voidaan ajatella toimivan myös eräänlaisena metavälineenä, joka yhdistettynä vuorovaikutuksessa
syntyviin merkityksiin ja tulkintoihin luo itselleen välineen arvon.
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Lankoski & Patamaa (2001) pitävät käyttöliittymien merkkien tarkastelussa parhaimpana Ogdenin
ja Richardsin merkitysten muodostumisen mallia, jossa merkitykset jaetaan kolmeen alkeisosaan;
merkitys syntyy symbolista, tarkoitteesta ja referenssistä. Näitä alkeisosia he tarkentavat siten, että
merkityksen symboli on se, jonka havaitsemme aisteillamme. Esimerkkeinä he pitävät vaikkapa
kirjoitettua sanaa, piirrettyä kuvaa tai jotain ääntä. Referenssiksi he kuvaavat sen ajatuksen tai
mielikuvan, joka syntyy symbolin havaitsemisesta. Tarkoitetta he kuvaavat ulkomaailman
asiantilana, asiana, johon merkillä pyritään viittaamaan. (Mts.163.) John Fiske (2000,65) kuvailee
Ogdenin ja Richardsin mallia seuraavasti:
”Ogden ja Richards antavat etusijan symbolille: symbolit suuntaavat ja jäsentävät
ajatteluamme ja referenssejämme ja referenssit taas jäsentävät tapaamme havaita
ulkoista todellisuutta.” (Fiske 2000, 65).
Lankoski & Patamaa (mt.) antavat hyvän esimerkin Ogdenin ja Richardsin mallin tulkinnasta
matkapuhelimeen saapuneen tekstiviestin muodossa. Matkapuhelimen näytölle ilmestyy viestin
vastaanottamisen jälkeen teksti ”viesti saapunut” ja kirjekuorta esittävä kuva. Sekä sana ’viesti’ että
kirjekuorta esittävä kuva ovat representoivia merkkejä, jotka ilmoittavat saapuneesta tekstiviestistä.
He tulkitsevat kirjekuoren kuvan puhelimen näytöllä merkin symboliksi. Lukijalle tulee symbolista
mieleen ajatus tekstiviestistä,

eli havaitun symbolin referenssi. Merkin tarkoite on heidän

mielestään tietoisuus siitä, mikä tekstiviesti ylipäätänsä on.
Facebookin pääsivun käyttöliittymän tutkimisessa korostuu käyttöliittymän vuorovaikutuskulttuuri.
Omasta näkökulmastani on tärkeää tarkastella, miten käyttöliitymän avulla ja sen suomilla
mahdollisuuksilla tuotetaan vuorovaikutusta. Haluan paneutua myös kysymyksiin siitä, onko
Facebookin käyttöliittymä helppokäyttöinen ja mitkä ominaisuudet tekevät siitä käytettävän. Millä
tavalla Facebookin käyttöliittymä kutsuu käyttäjiä ottamaan osaa vuorovaikutukseen ja sosiaalisen
kanssakäymisen aloittamiseen? Se, millä tavalla ihmiset vuorovaikuttavat verkkoyhteisöissä,
vaikuttaa myös pitkällä tähtäimellä palvelun evoluutioon (Preece 2000, 6). Sosiaalisuus ja
käytettävyys muodostavat sillan, joka yhdistää tiedon ihmisen käyttäytymisestä
suunnitteluun,

sääntöihin

ja

ohjelmistosuunnitteluun

muodostaakseen

sosiaaliseen

menestyksekkäitä

verkkoyhteisöjä (mts.7).
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2.3 Sosiaaliset verkostopalvelut
Verkossa toimivia sosiaalisen median palveluita voidaan kuvailla usealla eri nimellä näkökulmasta
riippuen. Sosiaalisia verkostopalveluita näkee kutsuttavan yhteisöllisiksi verkostopalveluiksi,
virtuaaliyhteisöiksi, verkostosivustoiksi tai digitaalisiksi yhteisöpalveluiksi riippuen näkökulman
painotuksesta.

Terminologian

monimuotoisuus

toistaa

samaa

problematiikkaa,

joka

verkkotutkimukseen liitetään näkökulmasta ja tutkimusperinteestä riippuen. Seuraavaksi selvitän
sitä, mitä sosiaaliset verkostopalvelut ovat, ja valotan lyhyesti millä eri tavoilla sosiaalisia
verkostopalveluita voidaan määritellä. Keskityn tarkastelemaan sosiaalisia verkostopalveluita
kohtaamispaikkana, jossa ihmiset vuorovaikuttavat niin tuttujen kuin tuntemattomampienkin
ihmisten kanssa.
Verkostosivuihin ja verkkoyhteisöihin keskittynyt tutkimus liittyy pitkälti tietokonevälitteisen
viestinnän tutkimukseen, mutta sosiaalisten verkostosivujen tutkimista voidaan pitää myös omana
tutkimusalueena, joka on viime vuosien aikana noussut esiin tietokonevälitteisen viestinnän
tutkimuksen piiristä. Sosiaalisia verkostosivustoja (Social Network Sites) ovat viime vuosina
tutkineet muun muassa Danah Boyd2 ja Nicole Ellison (2007). Heidän mukaansa sosiaaliset
verkostosivut syntyvät ihmisten, ei niinkään yhteisten intressin ympärille (vrt. varhaiset internetin
keskustelukanavat).

Perinteisen

tietokonevälitteisen

viestinnän

tutkimuksen

piirissä

verkkoyhteisöjen on usein nähty muodostuvan yhteisien intressien ja mielenkiinnon kohteiden
pohjalle, vapauttaen käyttäjät jo olemassa olevista sosiaalisista verkostoista ja paikoista (Ellison,
Steinfield & Lampe, 2007) .
Sosiaaliset verkostopalvelut boyd ja Ellison (mt.) puolestaan määrittelevät verkossa toimiviksi
palveluiksi, jotka antavat käyttäjälleen mahdollisuuden luoda itselleen julkisen tai puolijulkisen
profiilisivun järjestelmän puitteissa, muodostaa listan toisista käyttäjistä, joiden kanssa he ovat
yhteydessä, sekä katsella ja selailla omia ja kontaktien luomia listoja. Boydin ja Ellisonin mukaan
erityislaatuisen sosiaalisista verkostopalveluista tekee se, että niiden käyttäjillä on mahdollisuus
tuoda

sosiaalinen

verkosto

muiden

nähtäville,

ei

niinkään

mahdollisuus

verkostoitua

tuntemattomien kanssa. Verkostojen julkituominen voi heidän mukaansa kuitenkin johtaa
lopputulokseen, jossa ollaan yhteydessä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa ei ehkä verkon
ulkopuolella

tulisi

oltua

yhteydessä.

Suurimmissa

verkostopalveluissa

osallistujat

eivät

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

2	
  Tutkija haluaa nimensä kirjoitettavan pienillä alkukirjaimilla. Kunnioitan hänen toivettaan jatkossa.
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lähtökohtaisesti liity verkostoituakseen tai tavatakseen uusia ihmisiä, vaan he pääosin liittyvät
verkostopalveluihin ollakseen yhteydessä ihmisten kanssa, jotka ovat osa jo heidän laajennettua
sosiaalista verkostoa. (boyd & Ellison 2007.)
Boyd (2007) tarkentaa laajennetun sosiaalisen verkon käsitettä artikkelissaan ”Social Network
Sites: Public, Private, or What?”, jossa hän kuvaa verkostopalveluiden käyttäjien ystävälistoja
‘kuviteltuna yleisönä’ (imagined audience), joka on osa käyttäjän maailmaa verkostopalvelun
sisällä, ei pelkästään lista läheisistä kontakteista (ystävistä). Profiilit ja kommentit kokoavat
käyttäjälistojen lisäksi boydin mukaan sosiaalisen verkostopalvelun rakenteen. Sosiaaliset
verkostopalvelut antavat kävijöille mahdollisuuden vaellella toisten käyttäjien verkostolistoja
selailemassa sekä olla yhteydessä keneen tahansa, kenellä on julkinen profiili. Pääosin yhteydenpito
tapahtuu kuitenkin jo solmittujen kontaktien kanssa. (boyd 2007.) Samaan tulokseen ovat päätyneet
myös Ellison ym. (2007), jotka tutkiessaan Facebookia huomasivat, että käyttäjät mielummin
hakevat reaalimaailmassa solmittuja kontakteja Facebookista kuin selaavat täysin tuntemattomien
ihmisten tietoja tutustumismielessä.
Vuorovaikutusta luodaan vanhoja perinteitä rikkovalla tavalla, ja uudenlaisia kommunikoinnin
välineitä syntyy sosiaalisten verkostopalveluiden sovelluksissa joka hetki. Boydin ja Ellisonin
määritelmän mukaiset sosiaalisen verkostopalvelun määreet toteutuvat myös Facebookissa.
Julkinen profiili, kaverilistat ja kommentoiminen ovat näkyvä osa Facebookin toimintalogiikkaa.
Teknologiset muutokset muokkaavat koko ajan myös Facebookissa tapahtuvaa yhteydenpitoa, ja
pysyvät elementit (käyttöliittymä) osaltaan tukevat sosiaalisen verkostopalvelun rakennetta
(profiilia, kaverilistoja ja kommentointia).
Sosiaaliset verkostopalvelut ovat vahvasti kytköksissä sosiaalisen median käsitteeseen, joten on
syytä perehtyä myös sosiaalisen median ominaispiirteisiin ja käsittettä määrittäviin seikkoihin.
Sosiaalisesta mediasta on Erkkolan (2008, 7-8) mukaan kasvanut 2000-luvulla ilmiö, joka tarvitsee
spesifin

termin

erottamaan

sen

aikaisemmista

internetin

ja

median

kehitysvaiheista.

Suomenkielinen Wikipedia tiivistää sosiaalisen median käsitteen3 määrittelyn mielestäni hyvin.
Wikipedia pitää muun muassa Kalliala ja Toikkasen (2009) tekemää määrittelyä oleellisena
sosiaalisen median käsitteen määrittelyssä. Kalliala & Toikkanen esittävät, että sosiaalinen media
tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
  Wikipedia-artikkeli: Sosiaalinen media. Saatavilla osoitteessa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media	
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mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi.
Sosiaalisessa

mediassa

viestintä

tapahtuu

siis

monelta

monelle,

eli

perinteisille

joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen ero puuttuu. (Mt.) Erkkola
(2008, 83) määrittelee sosiaalisen median käsitteen teknologiasidonnaiseksi ja rakenteiseksi
prosessiksi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja
verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannossa. Erkkola (mt.) toteaa sosiaalisen median
jälkiteolliseksi ilmiöksi, joka on muuttanut yhteiskunnan tuotanto- ja jakelurakennetta, taloutta ja
kulttuuria. Kolmanneksi käsitettä kuvaavaksi määrittelyksi Wikipedia nostaa Kaplanin ja
Haenleinin (2010, 59-68) tulkinnan sosiaalisesta mediasta, joka koostuu heidän mukaansa joukosta
internet-sovelluksia, joiden ideologinen ja tekninen perusta on Web 2.0:ssa ja jotka mahdollistavat
tuotetun sisällön luomisen ja välittämisen loppukäyttäjien kesken. Lietsala ja Sirkkunen (2008, 1718) ehdottavatkin sosiaalista mediaa sateenvarjotermiksi, jonka alle voi sisällyttää useita erilaisia
kulttuurisia käytäntöjä liittyen verkkosisältöihin ja ihmisiin, jotka ovat sisällön kanssa tekemisissä.

2.3.1 Käyttäjälähtöinen sisällöntuotanto
Käyttäjälähtöinen sisällöntuotanto on yksi sosiaalisen median tunnuspiirteistä, jonka katsotaan
olevan osa Web 2.0 –ilmiötä. Perinteisen median tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksessa
uudenlaiset viestintäkulttuuriset tavat ovat kuvattu Web 2.0 –ilmiön alle kuvastamaan
yhteiskunnassa vallalla olevaa murrosta. Erkkola (2008, 77) toteaa Majavaan (2006) viitaten:
Web 2.0 kuvaa ensisijaisesti teknisen ympäristön muutosta ja tämän muutoksen
synnyttämiä uusia bisnesmalleja. Sellaisenaan se edustaa erityisesti tekniikan
kehittäjien ja yritysmaailman näkökulmaa. Web 2.0:aan yhdistetyt sovellukset
sisältävät yleensä sosiaalisen aspektin – ne perustuvat käyttäjien muodostamille
sosiaalisille

verkostoille

tai

yhdessä

tuotetulle

informaatiolle.

Prosessien,

jakelumallien ja verkkopohjaisten teknologioiden lisäksi Web 2.0 tarkoittaa
kollektiivista sisällöntuotantoa, verkkoyhteisöissä piilevän kollektiivisen älykkyyden
käyttöönottoa ja käyttäjälähtöisiä sisältöjä. (Majava 2006).
Tuottajan ja kuluttajan välisen rajan hämärtymistä korostaa muun muassa Henry Jenkins (2006),
joka kuvaa muutosta käsitteellä osallisuuden kulttuuri (participatory culture). Hänen mukaansa
keskeistä on se, että ihmiset eivät enää ole passiivisia kuluttajia vaan aktiivisia osallistujia, jotka
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haluavat vaikuttaa mediasisältöihin ja tuottaa niitä itse. (Jenkins 2006, 3.) Käyttäjälähtöistä
sisällöntuotantoa ovat myös muut sosiaalisen median tutkijat määritelleet. Sosiaalinen web,
osallistuva media, vertaismedia yms. ovat vain muutamia käyttäjän aktiivista toimijuutta korostavia
määritteitä. (Ks. esim. Majava 2006, Hintikka 2007, Sirkkunen 2006.)
Mediatutkija Alex Bruns (2007, 2010) on tutkinut sosiaalista mediaa leimaavaa tuotanto- ja
jakelurakenteen muutosta ja nostanut esiin termin ”produsage”, tuottaja-kuluttaminen. Erkkola
(2008) muotoilee Brunsin määritelmää seuraavasti:
Käyttäjän ja tuottajan roolit ovat kietoutuneet toisiinsa siten, että myös tiedon
käyttäminen nähdään tuotannollisena työnä. Tuottajat eivät siis ota osaa perinteiseen
sisällöntuottamisen prosessiin, vaan niin sanottuun produsageen (engl. production +
usage). Produsage määritellään tuotannoksi, jossa sisältöjä rakennetaan ja olemassa
olevia sisältöjä jatketaan ja parannetaan jatkuvasti yhdessä. (Erkkola 2008).
Sirkkunen (2006) on tarkastellut sosiaalista mediaa taloudellisista intresseistä ja toteaa
käyttäjälähtöisen sisällön tuotannon haastavan perinteisen joukkoviestinnän. Sosiaalisten medioiden
palveluja tuottavien yritysten liiketoiminta syntyy luomalla aktiivisen osallistumisen mahdollistava
tekninen ympäristö ja ylläpitämällä tekijyyttä korostavia ympäristöjä. Sosiaalisen median palveluita
tuottavalle yritykselle haasteelliseksi tehtäväksi asettuu yhteisöllisyyden ylläpito ja yhteisön
kehitykseen tarvittavien teknisten, sosiaalisten ja taloudellisten edellytysten tarjoaminen.
(Sirkkunen 2006.)
Tämä on johtanut myös siihen, että perinteinen joukkoviestintä joutuu taipumaan sosiaalisen
median palveluiden luomiin puitteisiin. Sanomalehdet ja televisiokanavat ovat siirtyneet
vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa, seuraten käyttäjiään sosiaalisen media palveluihin. Verkossa
vietetty aika on sulautunut osaksi eri palveluissa samanaikaisesti tapahtuvaa surffailua.
Viestintämuodot ovat sulautuneet yhteen ja yhteisöpalveluista on tullut ajanviettopaikkoja, joissa eri
viestintämuodot ja mediat ovat läsnä. Sosiaalisen median suurimmasta palvelusta Facebookista
löytyy muun muassa Suomen poliisi, suurimmat sanomalehdet ja valtakunnalliset televisiokanavat.
Sosiaalinen

media

on

muuttanut

perinteisten

medioiden

viestintätapoja

enemmän

käyttäjälähtöisemmiksi. Käyttäjä voi ottaa perinteisen median viestintään osaa ja tuottaa myös itse
sisältöjä.
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2.3.2 Sosiaaliset verkostopalvelut kohtaamispaikkana
Aula, Matikainen & Villi (2006, 10) rinnastavat verkon kaupungin metaforaan, jossa ihminen voi
keskustella toisen ihmisen kanssa, tehdä ostoksia, pelata pelejä, häiriköidä, asioida virastossa,
katsoa televisiota yms. Kaupungin metafora pätee myös sosiaalisiin verkostopalveluihin:
yhteisöpalvelut voidaan kuvata kaupungiksi ja kaupungin palveluita voidaan rinnastaa niihin
sovelluksiin, joita yhteisöpalvelussa on tarjolla. Yhteisöpalvelua voisi jopa nimittää Marshall
McLuhanin (1968) visioimaksi ”maailmankyläksi”, jota hän on kuvannut seuraavasti:
Pikavauhtinen nykypäivämme ei ole verkkaista laajenemista (explosion) keskuksista
ulos laita-alueille vaan tilan ja toimintojen silmänräpäyksellistä tihentymistä
(implosion) ja yhteensulautumista. Keskusta-periferia-rakenteinen, erikoistunut ja
eriytynyt sivilisaatiomme on äkillisesti kokemassa, kuinka kaikki sen mekanisoidut
palat ovat salamannopeasti koostumassa yhdeksi orgaaniseksi kokonaisuudeksi. Tämä
uusi maailma on maailmankylä. (McLuhan 1965, 92-93.)
Pietilän (2004, 150) mukaan McLuhan kuvasi sähköisen viestintäteknologian vaikutuksia
implosion- ja explosion-käsitteillä: sähköinen tihentyminen purkaa aiemman keskusta-periferiarakenteen tilanteeksi, jossa ”mikä tahansa paikka voi olla keskus” (McLuhan 1965, 36). Sosiaalisten
verkostopalvelujen näkökulmasta nämä kohtaamispaikat voisivat toimia McLuhanin määritelmän
mukaisina keskuksina, joissa aikaan ja paikkaan liittyvät rajoitteet ovat poistuneet. Aulan ym. (mt.)
esittämä kaupunki-metafora esittää verkon toimimisen tilana, jossa voidaan harjoittaa arkisia
askareita digitaalisessa muodossa sekä toimia kohtaamispaikkana, jossa tilaa on rajattomasti.
Ulla Heinonen (2008, 16) toteaa väitöskirjassaan, että yhteisöllisyys rakentuu erilaisissa ryhmissä ja
verkostoissa. Sosiaalisten verkostopalveluiden tulkitseminen yhteisöllisiksi on problemaattista, sillä
verkostot eivät aina ole automaattisesti yhteisöjä. Vaikka verkostot (networks) ja yhteisöt
(community) usein tulkitaan samaksi käsitteeksi, eivät ne kuitenkaan ole synonyymejä. Yhteisö
rakentuu yleensä jonkin yhteisen tavoitteen tai intressin ympärille. Verkosto taas muodostuu
melkeinpä minkälaisista tahansa ihmisten välisistä yhteyksistä, heikoistakin sellaisista (Marwick
2005, 7). Verkkoyhteisöt voivat perustua kollektiiviseen yhdessäoloon, jakamiseen, tiedon tai
muunlaisen sisällön tuottamiseen (esim. kansalaisadressin organisoimiseen). Nämä edellä mainitut
toiminnat eivät kuitenkaan edellytä yhteisöllisyyttä. (Erkkola 2008, 32.) Käsillä oleva
viestintäkulttuurinen muutos on muokannut myös yhteisöllisyyden määrittelyä ja tulee myös
jatkossa muuttamaan käsitystämme verkossa koetusta yhteisöllisyydestä.
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Heinosen (2008, 17) mukaan yhteisöllisellä toiminnalla tarkoitetaan ihmisten välistä sosiaalista
toimintaa. Toiminnaksi voidaan hänen mukaansa kuvata vähintään kahdensuuntaista viestintää,
jossa kohtaamiset tapahtuvat erilaisissa tiloissa, joita ovat reaalimaailman tila, virtuaalinen ja
mediavälitteinen tila sekä edellisten yhdistelmät, joissa tilat sekoittuvat kokonaan tai osittain.
Reaalimaailman tilassa yhteisö toimii fyysisesti kasvokkain ja sinne synnytään, siellä eletään ja
kuollaan. Virtuaalisessa ja mediavälitteisessä tilassa yhteisöt toimivat internetin tai muun
teknologisen välineen avulla virtuaalisesti. Virtuaaliseen maailmaan ei voi Heinosen mukaan syntyä
vaan siihen liitytään jonkun toiminnan kautta. (Heinonen 2008, 17.)
Voisikin sanoa, että toiminnan tila on yksi ominaispiirre, joka leimaa sosiaalisen median palveluita.
Toiminnan tuottaminen on sosiaalisessa mediassa hyvin usein käyttäjälähtöistä. Sosiaalisen median
palvelut tarjoavat alustan, jossa toimintaa voidaan tuottaa. Käyttäjillä on yhtäläinen, demokraattinen
mahdollisuus vuorovaikuttaa palvelun antamissa puitteissa (Erkkolan 2008, 24). Tosin sosiaalisen
median käyttäjiä voivat olla myös yksilöt, jotka eivät kuulu yhteisöön, mutta vain hyödyntävät
sosiaalista mediaa (mts. 31).
Heinonen (mts. 17-18) määrittelee verkkoyhteisöllisyyttä mahdollistajien, affordanssien kautta.
Hänen mukaansa verkkoyhteisöllisyys muodostuu käyttäjäkokemuksista, joihin vaikuttavat
”sosiaaliset mahdollistajat”, ”tekniikkaan liittyvät mahdollistajat” sekä ”käyttäjään liittyvät
mahdollistajat”. Sosiaalisia mahdollistajia ovat Heinosen mukaan muun muassa yhteenkuuluvuuden
tunne, luottamus, rehellisyys, hyvät sosiaaliset suhteet jne. Teknisiä mahdollistajia ovat hänen
mukaansa tekniset ominaisuudet, nopeus, helppous ja käytettävyys. Käyttäjään liittyviä
mahdollistajia Heinonen kuvailee emotionaalisilla valmiuksilla, sosiaalisilla valmiuksilla, rooleilla
ja käyttäytymisellä sekä teknisillä valmiuksilla. Heinosen mukaan verkkoyhteisöissä käyttäjä siirtää
omia emotionaalisia ja sosiaalisia merkityksiään ja tarkoituksiaan teknisten välineiden avulla. Tämä
tapahtuu käyttäjän omien teknologisten valmiuksien kautta, jolloin tekniikkaan liittyvät
mahdollistajat vaikuttavat käyttäjän kautta yhteisön toimintaan. (Heinonen 2008, 17-18.)

2.3.3 Perinteinen yhteisötutkimuksen näkökulma
Kuten jo edellä totesin, voidaan sosiaalisia verkostopalveluita määritellä usealla eri tavalla
näkökulmasta riippuen. Sosiaalisia verkostopalveluita on tutkittu jo kauan tietokonevälitteisen
viestintätutkimuksen parissa, jossa sosiaalisia verkostopalveluita on tarkasteltu verkkoyhteisöinä.
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Yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteitä on käytetty usean eri tieteenalan parissa. Niitä on syytä
tarkastella lähemmin, ovathan ne sosiaalisiin verkostopalveluihin olennaisesti liittyvä käsite.
Erilaisten yhteisökäsitysten pohjalla on usein klassisen sosiologian yhteisöteoria, jonka loi
saksalainen Ferdinand Tönnies. Tönnies jaottelee yhteisöt Gemeinschaftiin (yhteisöön) ja
Gesellschaftiin (yhdistys tai yhteiskunta). Tönniesin yhteisöä luonnehtivat perheen ja kylän
harmonia, huolenpito ja lämpimät ihmissuhteet, kun taas yhteiskuntaa luonnehtivat yhteisöllinen
organisoituminen, mekaanisuus ja keinotekoisuus. (Lehtonen 1990, 21-22.) Tämä klassinen
yhteisöteoria on ohjannut myöhempää yhteisöajattelua (Mäyrä 2002).
Yhteisöä ja yhteisöllisyyttä on tarkastellut Heikki Lehtonen (1990, 14-15), jonka mukaan yhteisöä
voidaan pitää sateenvarjokäsiteenä erilaisille ryhmämuodostelmille. Hänen mukaansa nämä
ryhmämuodostelmat voivat koostua muutaman henkilön kokoisesta joukosta tai vastavuoroisesti
koskea koko ihmiskuntaa. Yhteisöinä voidaan käsitellä niin ihmiskuntaa, kansakuntaa, valtiota,
yhteiskuntaa, erilaisia värin/rodun/kielen mukaan määrittyviä ihmisryhmiä ja erityisiä pienryhmiä,
joiden vuorovaikutusmuodot vaihtelevat välittömistä fyysisistä suhteista jonkin aatteen yhdistämään
kuvitteelliseen

tai

todelliseen

ihmisjoukkoon.

Yhteisöllisyyden

perustana

voidaan

pitää

taloudellisia, poliittisia ja alueellisia seikkoja ja näiden lisäksi sen voidaan nähdä perustuvan
sukulaisuuteen, intresseihin, uskomuksiin, yhteisiin toimiin, vuorovaikutukseen, seurusteluun,
harrastuksiin, maailmankatsomuksiin, mieltymyksiin ja tunteisiin. (Lehtonen 1990, 15.)
Lehtonen (mts. 15) toteaakin, että yleisimmillään yhteisön käsite viittaa ihmisten väliseen
vuorovaikutuksen tapaan, yhteyteen, ihmisten väliseen suhteeseen tai siihen, mikä on pienryhmille
yhteistä. Lehtonen (mts. 23-33) erottaa yhteisöllisyydestä kaksi kehitysprosessia. Ensimmäisessä
yhteisyys syntyy vuorovaikutuksessa, jolloin jäsenten ryhmäidentiteetti muotoutuu konkreettisen
toiminnan seurauksena. Tällöin kyseessä on toiminnallinen yhteisö. Toisessa yhteisyys voidaan
nähdä tietoisuudessa vahvistuvana yhteenkuuluvuuden tunteena, joka voidaan ymmärtää
ryhmäidentiteettiä vahvistavana symbolisena yhteisönä. Tavoitteiltaan ja toimintamuodoiltaan
vaihteleville yhteisöille on kaikille ominaista jatkuva vuorovaikutus, jossa Lehtosen (mts. 25-26)
mukaan määrittyvät jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet, moraaliset sitoumukset, normit ja
säännöt, sisäinen hierarkia, yksittäisen jäsenen yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet ja
valintavaihtoehdot yhteisössä sekä jäsenten ja ei-jäsenten väliset vuorovaikutussuhteiden säännöt.
Lehtosen mukaan yhteisöllisyys viittaa sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuuteen, tapaan ja
toimintaperiaatteeseen. Yhteisöllisyys voidaan käsittää myös ideana tai tavoitteena, oppina tietystä
vuorovaikutustavasta. Yhteisöllisyyden piiriin kuuluvat reaaliset vuorovaikutusprosessit sekä
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mielikuvat tälläisistä prosesseista, jolloin yhteisöllisyys ilmenee symbolisena tietoisuusmuotona,
tavoitteena tai ideana.
Myös Kangaspunta (2006, 90) on tarkastellut yhteisöllisyyden määritteitä. Kangaspunnan mielestä
toiminnallinen yhteisö on yhteisön ideaali perusmuoto, ja symbolinen yhteisö kuvastaa taas
yhteisöllisyyttä, jossa esiintyy kommunikatiivista vuorovaikutusta mutta ei välttämättä fyysistä
kohtaamista. Tälläisiä symbolisia yhteisöjä Kangaspunta (mt.) kuvaa verkkoyhteisöiksi,
virtuaaliyhteisöiksi ja faniyhteisöiksi. Tosin Erkkola (2008, 74) toteaa sosiaalisen median
palveluiden nojautuneen vahvasti toiminnallisen yhteisön tunnusmerkkeihin viitaten Lehtosen (mt.)
määritelmään toiminnallisesta yhteisöstä, joka muodostuu yksilöistä koostuvan ryhmän
vuorovaikutuksesta ja yhteisön toiminnasta ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Sosiaalisen median
palveluiden määrittymisen toiminnalliseksi yhteisöksi Erkkola (mt.) näkee juuri yksittäisen ihmisen
tuottaman sisällön tuottamisen ja vuorovaikutuksen painotuksena.

2.3.4 Verkostopalveluiden aikaisempi tutkimus
Internetin varhaisissa vaiheissa tekstipohjaiset järjestelmät (uutisryhmät, ilmoitustaulut ja
virtuaaliset roolipelit) loivat taustaa verkkoyhteisöllisyyden tutkimukselle. Verkkoyhteisöjen
tutkimus alkoi 1980-luvulla juuri näistä tekstipohjaisista järjestelmistä, joista tunnetuimpia ovat
sähköiset ilmoitustaulut (BBS eli Bulletin Board Systems), Usenetin keskustelu- ja uutisryhmät
sekä virtuaaliset roolipelijärjestelmät eli MUDit (Multi User Domain / Dungeon). Nämä varhaiset
internetin keskustelukanavat, joissa viestintä tapahtui pitkälti sähköpostin ja tekstipohjaisen
järjestelmän välityksellä (esim. Telnet) kokivat peruuttamattoman muutoksen, kun HTML-kieleen
perustuvat verkkoselaimet julkaistiin. Graafinen käyttöliittymä (esim. Applen Mac OS ja
Microsoftin Windows käyttöjärjestelmät) vaikutti osaltaan myös verkkoselainten käyttämisen
helppouteen. Hiiren klikkaamisen helppous konkretisoitui graafisessa käyttöliittymässä, jossa
tietokonetta voitiin käyttää ilman tekstikomentoja, hyödyntäen kuvakkeita ja muita graafisia
elementtejä. Käyttöliittymäelementit (kuvat, hypertekstilinkit yms.) tehtiin mahdolliseksi myös
verkkoselaimissa HTML-kielen avulla, joten internetin käyttäminen ei enää vaatinut tietoteknistä
osaamista. Ensimmäinen verkkoselain WWW eli World Wide Web julkaistiin vuonna 1991, kun
Tim Berners-Lee esitteli selaimen tutkimuskeskus CERN:ssä kollegoilleen. Varsinaiseen suosioon
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internet nousi Mosaic- ja Netscape-verkkoselainohjelmien myötä. (Ks. Paasonen 2006, 33; Mäyrä
1999, 95-109.)
Internetin suosion myötä verkkoyhteisöille aukeni julkinen tila, johon kuka tahansa pystyi ottamaan
osaa. Virtuaaliyhteisöjen tutkimus alkoi tekstipohjaisista järjestelmistä, jotka kehittyivät selainten
graafisten ominaisuuksien lisääntyessä. 1990-luvun aikana verkossa oli jo satoja tuhansia erilaisia
virtuaaliyhteisöjä.

Kenties tunnetuimman virtuaaliyhteisön määritelmän on esittänyt Howard

Rheingold teoksessaan The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier (1993),
jossa hän määrittelee virtuaaliyhteisön seuraavasti:
Virtuaaliyhteisöt ovat sosiaalisia yhteenliittymiä, jotka syntyvät internetissä, kun
tarpeeksi suuri määrä ihmisiä keskustelee julkisesti riittävän kauan ja riittävällä
tunteella muodostaakseen verkkoon henkilökohtaisten suhteiden enemmän tai
vähemmän pysyviä verkostoja.
Rheingoldin virtuaaliyhteisön määritelmää pidettiin liian optimistisena ja sitä kritisoitiin
teoreettisen oppineisuuden puuttumisesta (Jankowski 2002, 38-39). Internet-kulttuurin ja
tietokonevälitteisen kommunikaation tutkimuksessa keskeisiä aiheita 1990-luvun alusta saakka
olivat verkkoyhteisöllisyys, internetinetin välityksellä tapahtuva vuorovaikutus, identiteetti ja
internetissä luodut ystävyyssuhteet (ks. Jankowski 2002, Arpo 2005, 25). Verkkoyhteisöllisyyttä on
tarkasteltu muun muassa Steven Jonesin toimittamissa alan perusteoksissa Cybersociety: ComputerMediated Communication and Community (1995), Virtual Culture. Identity & Communication in
Cybersociety (1997), Cybersociety 2.0: Revisiting Computer-Mediated Community and Technology
(1998) sekä Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net (1999).
Internetin valtavirtaistumisen myötä verkko on luonut uudenlaisia kommunikaation tapoja, verkon
toimiessa välineenä ihmisten ja tietokoneiden välillä. Ja uudenlaisia tapoja syntyy koko ajan, sillä
verkko on jatkuvassa muutoksessa. Verkko on lähtökohtaisesti vuorovaikutuksellinen, ja melkein
kaikki verkon välineet, toiminnot ja areenat ovat jollain tavalla vuorovaikutteisia (Barnes 2003).
Tietokonevälitteinen viestintä viittaa useisiin erilaisiin teknologioihin, jotka edesauttavat
inhimillistä viestintää ja informaation jakamista (mts. 4). Tietokonevälitteisen viestinnän
tutkimusalue tunnetaan myös nimellä CMC-tutkimus, joka tulee englannin kielisestä nimestä
computer-mediated communication. Matikaisen (2006, 177) mukaan tietokonevälitteistä viestintää
voidaan pitää erityisenä sateenvarjokäsitteenä, joka kattaa useasta näkökulmasta ponnistavan
tutkimusperinteen.
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Tietokonevälitteisen viestintätutkimuksen ”rautarouva” Nancy Baym (1998, 38) huomioi viisi
tekijää, jotka määrittelevät verkkoyhteisön ominaisuuksia. Näitä viittä ominaispiirrettä Baym (mts.
38) kuvaa emergentiksi verkkoyhteisön malliksi (emergent model of online community). Tässä
tapauksessa voidaan käyttää sanan ’emergentti’ tilalla myös sanaa nouseva/kasvava. Jatkossa
suomennan Baymin määrittelyn ”kasvavan verkkoyhteisön malliksi”. Verkkoyhteisön viisi
kuvaavaa ominaispiirrettä ovat seuraavat:
1) Viestinnän ulkoiset tekijät, eli konteksti (external contex)
2) Ajallinen, temporaalinen rakenne (temporal structure)
3) Järjestelmän infrastruktuuri (system infrastructure)
4) Ryhmän tarkoitukset (group purposes)
5) Osallistujien ominaispiirteet (characteristics of participants)
(Jankowski 2002, 40.)
Mikkonen (2008, 28) selkeyttää kasvavaa verkkoyhteisön mallia kuvaamalla ensimmäistä piirrettä
kontekstiksi, jossa viestinnän osapuolet ovat fyysisessä maailmassa, josta he tuovat mukanaan
viestintään jotain. Ajallinen, temporaalinen rakenne koostuu siitä, onko viestintä synkronista vai
asynkronista. Kolmas osatekijä verkkoyhteisön rakentajana on järjestelmän infrastruktuuri, joka
koostuu muun muassa käytettävyydestä, asetuksista, yhteyksien nopeudesta jne. Neljäntenä tekijänä
verkkoyhteisöä rakentamassa on viestintään osallistuvan ryhmän olemassaolo ja tarkoitukset.
Viides ja viimeinen ominaispiirre on osallistujien ominaispiirteet, jotka koostuvat ryhmän koosta,
yhteisestä viestintähistoriasta ja niin edelleen. (Mikkonen 2008, 28.)
Aiemmasta verkkoyhteisötutkimuksesta poiketen (ks. esim. Kangaspunta 2006, 90), ovat sosiaaliset
verkostopalvelut osoittaneet, että verkkoyhteisöt ja reaalimaailma eivät kulje toisistaan erillään,
vaan ne kulkevat käsikädessä, toisiaan täydentäen. Matilainen (2010, 22) toteaa Ellisoniin,
Steinfieldiin ja Lampeen (2007) viitaten, että perinteinen käsitys, jonka mukaan ihmiset
tutustuisivat verkossa ja sen jälkeen tapaisivat reaalimaailmassa, ei pidä enää paikkaansa. Ihmiset
siirtävät nykyään reaalimaailman kontaktit osaksi omaa verkostoaan sosiaalisissa palveluissa, kuten
Facebookissa. Aikaisempi tutkimus on lähtökohtaisesti lähtenyt siitä ajatuksesta, että verkkoon
hakeudutaan, jotta vapauduttaisiin maantieteellisistä rajoitteista ja jaettaisiin yhteisiä mielenkiinnon
kohteita, riippumatta omasta sosiaalisesta piiristä reaalimaailmassa. (Matilainen 2010, 22.)
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3 AINEISTO: TUTKIMUSKOHTEENA FACEBOOK
Tilastokeskuksen tuore tutkimus Tieto ja viestintätekniikan käyttö 2010 osoittaa, että sosiaalisen
median palvelut ja verkkoyhteisöt ovat jo yleisessä käytössä. Tutkimuksesta (mts. 14) käy ilmi, että
suomalaisista 16-74 -vuotiaista 42 prosenttia on rekisteröitynyt johonkin yhteisöpalveluun
(Facebook, Twitter tai vastaava palvelu). Luku sinänsä ei kerro koko totuutta yhteisöpalvelujen
käytöstä, sillä kyseessä on erityisen laajan ikäskaalan (16-74 vuotiaat) kartoitus yhteisöpalveluihin
rekisteröityneistä. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan nuoria ja aikuisia nuoria kiinnostaakin
eniten yhteisöpalvelut. Ikäskaalan tarkentamisella tutkimuksessa saadaankin jo näkyvämpiä tuloksia
yhteisöpalveluiden suosiosta. Rajaamalla nuorten ja aikuisten nuorten

yhteisöpalveluihin

rekisteröityneiden määrät erikseen on luku aivan toisenlainen, sillä jopa 83 prosenttia 16-24 vuotiaista on rekisteröitynyt jonkin yhteisöpalvelun käyttäjäksi. Luku pysyy korkeana nostettaessa
ikäskaalaa, sillä 25-34 -vuotiaista on rekisteröitynyt vielä peräti 76 prosenttia. Tutkimuksen mukaan
vanhemmissa ikäryhmissä kiinnostus yhteisöpalveluihin vähenee. (Tilastokeskus 2010.) Harto
Pönkä (2010) on tarkastellut Tilastokeskuksen tutkimuksen lukuja ja laskelmoinut, että joistakin
ikäluokista jopa 100 prosenttia on rekisteröitynyt Facebookiin.
Rekisteröityneiden määrä ei tosin kerro edes aktiivikäyttäjien määrää, eikä ainakaan sitä, kuinka
käyttäjät vuorovaikuttavat yhteisöpalvelujen sisällä. Yhteisöpalveluihin liitytään monesta eri syystä.
Tosin vaikuttimena on yleensä toisten käyttäjien kanssa vuorovaikuttaminen. Mikkonen (2008, 2)
toteaakin, että tietoverkkojen varaan syntyneet digitaaliset yhteisöt ovat usein rakentuneet jonkin
yhteisesti jaetun intressin ja siihen liittyvän informaation vaihtamisen pohjalta. Hänen mukaansa
tietokonevälitteinen kommunikaatio on yksi esimerkki digitalisoituneesta viestintäkulttuurista ja se
on muodostunut arkipäiväiseksi tavaksi ylläpitää sosiaalisia suhteita digitaalisessa ympäristössä.
(Mts.3.)
Sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja sisältöjen jakamiseen on kehitetty mitä moninaisimpia
digitaalisia palveluja. Jatkuva viestintäkulttuurinen murros muokkaa sosiaalisen median palveluja
siinä tahdissa, että monet käyttäjät eivät pysy enää perässä. Osa yhteisöpalveluista elää vain hetken,
ja käyttäjien kiinnostus lopahtaa, kun markkinoille tulee entistä paremmilla ominaisuuksilla
varustettu sosiaalisen median palvelu. Yhteisöpalvelut kilpailevat entistä enemmän käyttäjien
suosiosta, ja jo useamman vuoden ajan suurimman yhteisöpalvelun titteliä on saanut kantaa
Facebook. Sosiaalisen median kentällä Facebook on suurin mutta edelleen myös eniten kasvava
yhteisöpalvelu (Schonfeld 2008). Jatkuva kasvu ja sivuston saama suosio aiheuttavat myös
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Facebookin kehittäjille haasteita pysyä kasvun mukana ja pitää sivusto toimivana suurista
kävijämääristä huolimatta.
Tällä hetkellä Facebook on suurin yhteisöpalvelu netissä4. Facebookin suosiosta kertoo myös se,
että aktiivisten käyttäjien määrä kipusi tammikuussa 2011 yli 600 miljoonan5. Laskenta on tehty
siten, että aktiivisiksi käyttäjiksi on laskettu ne, jotka ovat viimeisen 30 päivän aikana kirjautuneet
palveluun sisään. Tässä tapauksessa voidaan katsoa käyttäjän olevan aktiivinen ja kiinnostunut
yhteisöpalvelussa tuotetusta sisällöstä, jos hän vierailee yhteisöpalvelussa vähintään kerran
kuukauden aikana. Facebookin historian aikana merkittävää on ollut räjähdysmäinen kasvu ja
sivuston saama suosio. Suosion ylläpitäminen on vaatinut Facebookilta myös kykyä pysyä
sosiaalisen

median

palveluiden

kehityksessä

mukana.

Facebookista

mielenkiintoisen

tutkimuskohteen tekee se, että yhteisöpalvelu elää ja kasvaa koko ajan. Alati muuttuva
yhteisöpalvelu on haasteellinen tutkimisen kohde.
Alunperin Facebook perustettiin helmikuussa vuonna 2004 Harvardin yliopiston sisäiseen käyttöön
Mark Zuckerbergin, Facebookin nykyisen toimitusjohtajan toimesta. Sivuston kehittämisessä hän
sai tukea opiskelukavereiltaan Chris Hughesilta, Dustin Moskovitzilta ja Eduardo Saverinilta.
Sivustosta tuli nopeasti uskomattoman suosittu ja se levisi muihinkin yliopistokaupunkeihin.
Sivuston räjähdysmäisestä kasvusta kertoo se, että seuraavana vuonna Facebookilla oli jo 5,5
miljoonaa aktiivista käyttäjää. Sivuston ominaisuuksien kehittäminen ja rekisteröinnin tekeminen
mahdolliseksi kaikille takasivat sensaatiomaisen menestyksen Facebookille, joka oli vuoden 2006
lopulla ylittänyt jo 12 miljoonan käyttäjän rajapyykin. Sen jälkeen suosio oli taattu. Vuoden 2007
aikana käyttäjien määrä triplaantui, sillä vuoden lopussa aktiivisia sivuston käyttäjiä oli yli 50
miljoonaa6. Nykyisin Facebook on maailman suosituimpia sivustoja. Googlen omistaman
Doubleclick7 palvelun mukaan Facebook on maailman suosituin sivusto 590 miljoonalla
kuukausittaisella kävijämäärällä. Doubleclickin tilastojen mukaan Facebook tavoitti tuona
ajanjaksona 38 prosenttia maailman netin käyttäjistä (helmikuu 2011). Alexa–statistiikkapalvelun8
mukaan Facebook olisi maailman toiseksi vierailluin sivusto heti Google-hakukoneen jälkeen.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Kazeniac, A. February 9, 2009. Lehtiartikkeli: “Social Networks: Facebook Takes Over Top Spot, Twitter Climbs”, Compete.com. Saatavilla
verkossa: http://blog.compete.com/2009/02/09/facebook-myspace-twitter-social-network/
5	
  Carlson, N. January 5, 2011. Lehtiartikkeli: "Facebook Has More Than 600 Million Users, Goldman Tells Clients". Business Insider. Saatavilla
verkossa: http://www.businessinsider.com/facebook-has-more-than-600-million-users-goldman-tells-clients-2011-1	
  
6	
  Facebook yrityksen aikajana. Saatavilla verkossa: http://www.facebook.com/press/info.php?timeline
7
Googlen Doubleclick tilasto. Saatavana verkosta: http://www.google.com/adplanner/static/top1000/	
  
8	
  Alexan Facebook tilastot. Saatavana verkosta:	
  http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com	
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Vuonna 2007 Facebook tuli tutuksi myös Suomessa. Translations-sovelluksen avulla Facebookia
käännettiin suomen kielelle ja käyttäjät saivat ehdottaa sopivia termejä tulevaan käännökseen.
Sosiaalisen median ydin tulee tässäkin tapauksessa esille siinä, että käyttäjät pääsivät vaikuttamaan
sisältöön ja vuorovaikuttamaan toistensa kanssa. Sovelluksen käyttäjät lopulta äänestivät
sopivimmat termit, jotka otettiin käyttöön keväällä 2008 suomenkielisessä Facebookissa. (Kauppi
2008.) Translations-sovelluksen periaate, jossa sosiaalista verkkoa rakennetaan yhdessä ja jokaisella
käyttäjällä on mahdollisuus käyttää sovellusta, auttavat Facebookin kääntämisessä eri kielille.
Palvelun lokalisointi on ollut varmasti myös myötävaikuttamassa Facebookin suosioon.
Lähtökohtaisesti Facebookin käyttäjien kääntämiä versioita Facebookista on jo yli 65 kappaletta
(Schonfeld 2009.) Facebookista on julkaistu myös lukuisia versioita oikealta vasemmalle luettavissa
kielissä, mikä on ollut haasteellista myös Facebook-alustalle (mt.).
Tutkielman kannalta on tärkeää tutkailla, kuinka suosittu Facebook oli aineiston keräämisen
aikoihin. Tutkittava aineisto on vuodelta 2009, jolloin Facebook oli maailman neljänneksi
vierailluin nettisivusto (Schonfeld 2009). Vuoden 2009 tilastoja tarkastelemalla ei voi olla
huomaamatta sivuston räjähdysmäistä kasvua. Huhtikuussa 2009 Facebook ylittää 200 miljoonan
käyttäjän rajan, ja saman vuoden syyskuussa ylittyy jo 300 miljoonan käyttäjän raja. Vuoden
loppuun mennessä Facebookilla on 350 miljoonaa käyttäjää. Pelkästään kesäkuussa 2009
Facebookissa vierailtiin kuukauden aikana 340 miljoonaa kertaa. (Schonfeld 2009.)
Tavallisella keskivertokäyttäjällä on Facebookissa keskimäärin 130 ystävää. Keskivertokäyttäjä on
sidoksissa 80 yhteisösivuun, ryhmään tai tapahtumaan. Keskivertokäyttäjä luo Facebookin
mukaan10 90 eri sisältöä joka kuukausi (Facebook 2011). Facebookin palveluksessa oleva
sosiologian tohtori Cameron Marlow kertoi The Economist –lehden haastattelussa11 vuonna 2009,
että keskivertokäyttäjä vuorovaikuttaa keskimäärin 120 kontaktin kanssa. Marlowin mukaan
hämmästyttävää oli se, että keskivertokäyttäjä kommunikoi tätä huomattavasti pienemmän ja
vakaamman joukon kanssa, huolimatta kontaktien määrästä. Naisilla kontakteja on yleensä miehiä
hieman enemmän. Marlowin mukaan naiset ovat muutenkin sosiaalisempia Facebookin käyttäjiä,
sillä naispuolinen keskivertokäyttäjä kommunikoi keskimäärin kymmenen ihmisen kanssa, kun taas
mieskäyttäjät vain seitsemän kontaktin kanssa. Myös Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 –
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10	
  Facebookin omia tilastoja. Saatavana verkossa: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics	
  
11 Economist-lehden artikkeli. Saatavana verkossa: http://www.economist.com/node/13176775?story_id=13176775
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tutkimuksen (mts. 9) mukaan naiset ovat enemmistönä netin sosiaalisessa käytössä, kun sitä
mitataan rekisteröitymisellä yhteisöpalveluiden käyttäjiksi tai viestien kirjoittamisella internetiin tai
pikaviestintään osallistumisella. Edellä mainitun Economist-lehden artikkelin mukaan naiskäyttäjät
ovat sosiaalisempia yhteydenpidossaan silloinkin, kun kontaktien määrä Facebookissa nousee
käyttäjällä yli 500 henkilön. Marlowin mukaan naiset kommentoivat keskimäärin 26 kontaktin
tekemisiä ja miehet 17 kontaktin. Kahdensuuntaisessa kommunikaatiossa (esimerkiksi sähköposti
tai chat-keskustelu) keskiverto naiskäyttäjä vuorovaikuttaa vain kuuden ja mieskäyttäjä neljän
kontaktin kanssa. Luvut eivät Marlowin mukaan nouse huomattavasti edes, vaikka käyttäjällä olisi
Facebookissa yli 500 kontaktia. Kahdensuuntaisessa vuorovaikutuksessa yli 500 kontaktia omaava
naiskäyttäjä vuorovaikuttaa keskimäärin 16 kontaktin kanssa ja miehet kymmenen kontaktin
kanssa. (Economist 2009.)
Perustoiminnot Facebookissa kiteyttävät sosiaalisen median palvelun ydinajatuksen. Sosiaalisessa
mediassa painopiste on jaettavalla, kaikille saatavilla olevassa sisällössä. Lietsalan ja Sirkkusen
(2008, 19) mukaan sosiaalisessa mediassa ihmiset jakavat sisältöä vapaaehtoisesti verkkoalustojen
ja sosiaalisten sovellusten avulla. Näin tapahtuu myös Facebookissa, jossa ihmiset jakavat sisältöä
keskenään verkostoituneiden käyttäjien kanssa.
Yritysten rooli on yhteisöpalveluissa on usein toimia mahdollistajana tai alustan tarjoajana palvelun
käyttäjille. Palvelut perustuvat käyttäjien tuottaman sisällön jakamiseen tai toisia käyttäjiä
kiinnostavan

materiaalin

vaivattomaan

löytämiseen.

Palveluntarjoaja

tarjoaa

käyttäjille

tallennustilaa sekä välineitä yhteisöllisyyteen. Lisäksi palveluntarjoaja kannustaa osallistumaan
sisällön tuottamiseen, tosin valvoen jossain määrin tuotettua sisältöä. (Hintikka 2007, 28.) Facebook
antaa käyttäjälleen mahdollisuuden jakaa sisältöä monen eri kanavan kautta yhteisöpalvelun sisällä.
Toiminnot ovat suurimmaksi osaksi käyttäjille ilmaisia. Facebook rahoittaa toimintansa
mainostuloilla ja käyttäjät voivat keskittyä sisällön tuottamiseen toistensa kanssa. Lietsala ja
Sirkkunen (2008, 17-21) toteavat, että sosiaalista mediaa käyttävät ihmiset tyytyvät yritysten
mahdollisuuteen tarjota ilmainen alusta ja työkalut sisällön tuottamiseen ja osallistumiseen. Ihmiset
hyväksyvät seikan, että he eivät saa osallistumisestaan tai sisällöntuottamisesta mitään korvausta,
mutta toimivat silti tyytyväisinä saadessaan vaikuttaa ja ottaa osaa palvelun toimintaan. (Mts. 1721.)
Facebookissa kuka tahansa käyttäjä voi luoda mikroyhteisön tai ryhmän, olipa se huumorimielessä
tai vakavissaan perustettu. Yritykset ja palvelut voivat perustaa oman sivunsa Facebookiin ja
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vuorovaikuttaa käyttäjien kanssa sivujensa kautta. Kuka tahansa voi luoda tapahtuman, joka on
avoin kaikille tai vain tietylle joukolle käyttäjiä. Facebook on myös mahdollistanut sosiaalisten
sovellusten käytön yhteisöpalvelun sisällä, sillä yritys tarjoaa kenelle tahansa kiinnostuneelle
työkaluja kehittää sovelluksia Facebookiin. Kaupallisuus ja mainonta luovat myös oman aspektinsa
yhteisöpalvelussa toimimiseen ja osaltaan nämä myös sulautuvat Facebookin tuotettuihin
rakenteisiin. Jätän kaupallisuuden ja mainonnan aspektit tutkielmani ulkopuolelle ja keskittyn vain
tuotettuun vuorovaikutukseen. Käsittelen mainonnallisia ja kaupallisia seikkoja vain siinä
tapauksessa, jos niiden avulla voidaan kuvata tuotettua vuorovaikutusta. Yhteisöpalveluna
Facebookia voisi kuvailla verkottuneeksi verkoksi, jonka sisällä käyttäjät voivat jakaa sisältöjä ja
tuottaa vuorovaikutusta annetuissa puitteissa. Facebookin rajoituksia ja käytäntöjä tarkastelen
myöhemmin tässä tutkielmassa.
Facebook on nimenomaan lähtökohtaisesti yhteisöpalvelu, jossa sosiaalisia suhteita voidaan
ylläpitää ja vuorovaikuttaa niiden ihmisten kanssa, jotka käyttäjä on hyväksynyt ystävikseen.
Ystävinäsi Facebookissa voivat olla niin ystävät, sukulaiset, tuttavat kuin koulukaverit, työkollegat
tai harrastusten parista saadut kontaktit. Ystäviäsi Facebookissa voivat olla myös ihmiset, joita et
ole koskaan naamatusten tavannut, vaan olet tavannut heidät esimerkiksi internetin muissa
yhteisöpalveluissa, sovelluksissa, foorumeilla tai muissa digitaalisissa ympäristöissä.
Suomen mittakaavassa Facebookia on tutkittu vielä melko vähän. Opinnäytetöissä ja pro gradu –
tutkielmissa Facebookia on tosin tutkittu viime vuosien aikana lisääntyvissä määrin (ks. Kailanto
2008, Lampinen 2008, Pyykkönen 2008, Vanhala 2009, Saari 2010 ja Matilainen 2010). Enemmän
tutkimuksia

suomalaisessa

mittakaavasta

löytyy

sosiaalisesta

mediasta.

Monissa

näistä

tutkimuksista sivutaan Facebookia osana sosiaalisen median ilmiökenttää (ks. esim. Lietsala &
Sirkkunen 2008, Matikainen 2011, Uusitalo, Vehmas & Kupiainen 2011).

3.1 Facebookin rakenne ja ulkoasu
Facebook on yhteisöpalvelu, jossa jokainen toimii lähtökohtaisesti omalla nimellään. Jokaisen
käyttäjän tulee rekisteröityä palveluun ja palvelun käyttäminen on ilmaista. Jokaiselta
rekisteröidyltä käyttäjältä vaaditaan nimi ja voimassa oleva sähköpostiosoite. Jokaisella palvelun
käyttäjällä on käytössään kaksi olennaista sivua, johon vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa
kootaan ja jolle Facebookin idea rakentuu. On pääsivu, jossa on uutisvirta sinun ja ystäviesi
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tekemisistä sekä jokaisen käyttäjän henkilökohtainen profiilisivu, jossa jokainen käyttäjä voi jakaa
itsestään valitsemiaan tietoja. Käyttäjillä on mahdollisuus lisätä kavereita pyytämällä heitä
hyväksymään kaveripyyntö. Perustoimintoihin kuuluu lisäksi valokuvien, videoiden, linkkien ja
muistioiden jakaminen.
Jokaisella käyttäjällä on myös henkilökohtainen profiilisivu, jossa näkee käyttäjän valitsemia
perustietoja itsestään. Oletuksena on, että profiilisivulla näkyvät käyttäjän koko nimi ja
tunnistettava valokuva. Käyttäjä voi profiilisivullaan jakaa vaikkapa hänen kiinnostuksen kohteet,
harrastukset, yhteystiedot ja tilapäivitykset. Jokaisella käyttäjällä on niin kutsuttu ”Seinä” (The
Wall). Seinä näyttää käyttäjän tilapäivitykset ja käyttäjän ystävien kirjoittamat tervehdykset muille
kronologisessa järjestyksessä. Henkilökohtaisella profiilisivulla on jokaisella mahdollisuus tehdä
tilapäivitys (status update), jossa voi kertoa senhetkiset tekemiset, mielipiteet, ajatukset tai mitä
ikinä käyttäjä haluaa toisille Facebookin käyttäjille kertoa. Profiilisivulle voi lisätä myös
sovelluksia, joihin käyttäjä on mieltynyt tai joita hän juuri sillä hetkellä käyttää.
Henkilökohtaisella profiilisivulla voi myös lähettää käyttäjälle yksityisviestin, joka näkyy
Facebookin omassa sähköpostissa. Tervehdyksen kirjoittaminen käyttäjän seinälle tarkoittaa
oletuksena sitä, että kaikki käyttäjän kaverit näkevät kirjoitetun tekstin. Käyttäjä voi muokata
yksityisasetuksiaan, mutta oletusasetuksena on, että seinälle tuotetut tekstit näkyvät myös käyttäjän
kavereille. Jokainen Facebookin käyttäjä pystyy kuitenkin määrittelemään yksityisasetuksistaan
sen, mitä haluaa muille kertoa. Profiilisivun ulkoasua ei voi muokata personoimalla siihen erilaisia
taustakuvia tai muita multimodaalisia elementtejä. Ulkoasu on Facebookin jokaisella käyttäjällä
samanlainen. Facebookissa henkilökohtaista profiilisivua voidaan pitää niin sanotusti pysyvänä
sivuna, johon käyttäjä voi päivittää haluamansa päivitykset annetuissa puitteissa. Profiilisivulla
näytetään oletuksena käyttäjän tilapäivitykset uusimmasta vanhimpaan käyttäjän seinällä sekä
muiden lähettämät sisällöt aikajärjestyksessä. Käyttäjä pystyy yksityisasetuksia määrittelemällä
vaikuttamaan omaan tietosuojaansa ja siihen, mitä kaikkea haluaa sanoa millekin kohderyhmälle.
Profiilisivuun ja yksityisyysasetuksiin en tässä tutkielmassa paneudu sen enempää, vaan keskityn
pääsivulla toteutettuun vuorovaikutukseen.
Pääsivulla näkyy jokaiselle uutisvirta (News Feed), joka koostuu käyttäjän ja hänen ystäviensä
jakamista sisällöistä. Käyttäjän tekemät toiminnot ilmestyvät uutisvirtaan, joka näkyy niille
henkilöille, joiden kanssa käyttäjä on verkostoitunut. Automaattisesti päivittyvä uutisvirta on sikäli
mielenkiintoinen tutkimuskohde, että siihen ilmestyviin tietoihin käyttäjä ei voi itse vaikuttaa.
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Uutisvirran toimintaperiaate on Facebook-yhtiön liikesalaisuus, joka on osittain patentoitu12.
Uutisvirtaan ilmestyy useimmiten niiden henkilöiden uutisia, kenen kanssa käyttäjä on
vuorovaikutuksessa eniten. Uutisvirta näkyy kaikille käyttäjille heti heidän kirjautuessaan
Facebookiin sisään.
Uutisvirtaa voidaan pitää dynaamisena, jatkuvasti päivittyvänä sivuna, jossa sisältö päivittyy
käyttäjän toimintojen pohjalta ja on reaaliaikainen. Sivua, jossa uutisvirta pyörii, kutsutaan
pääsivuksi. Myös pääsivulla käyttäjä voi päivittää tilapäivityksensä. Pääsivu on myös samalla
käyttäjän kotisivu, johon pääsee aina yläreunassa olevasta Facebook-logosta tai home-linkistä.
Käyttäjän surffatessa yhteisöpalvelun syövereissä paluu onnistuu aina pääsivulle, sillä pääsivulle
ohjaavia linkkejä on aina näkyvissä. Facebookin pääsivun ulkoasu on jokaisella käyttäjällä
samanlainen, eikä ulkoasua pysty modifioimaan tai personoimaan erilaisilla taustoilla. Käyttäjä
toimii ja vuorovaikuttaa yhteisöpalvelussa täten annetuissa puitteissa. Keskityn tässä tutkielmassani
tarkastelemaan juuri pääsivulla tuotettua vuorovaikutusta ja sitä, millaisia vuorovaikutuksen
välineitä Facebook tuottaa käyttäjille pääsivun uutisvirrassa ja pääsivun navigoinnissa.
Ulkoasusta puhuttaessa täytyy ottaa esille myös seikka, joka koskettaa kaikkea sosiaalista mediaa.
Rakenne ja ulkoasu muokkautuvat paljolti myös teknisten ominaisuuksien kehittyessä ja sosiaalisen
median palveluiden trendien saattelemana. Facebookin räjähdysmäisen suosion myötä on täytynyt
ottaa huomioon myös sisältöjen tallennuskapasiteetti ja se, kuinka sisällöt on jaettavissa helposti ja
nopeasti käyttäjien kesken. Erkkolan mukaan (2008, 29) juuri nopeus ja reaaliaikaisuus korostavat
julkaisun vaivattomuutta, ja sisällön välitön ilmestyminen verkkoon määrittelee pitkälti sosiaalista
mediaa. Tämä vaatii myös yhteisöpalvelun rakenteelta ja ulkoasulta jatkuvaa kykyä toimittaa
käyttäjien jakamat sisällöt muiden käyttäjien saataville reaaliajassa. Facebookin ulkoasu on
tutkielman tekemisen aikana kokenut useita muodonmuutoksia ja uudistuksia. Aineistonani
käyttämäni vuoden 2009 Facebook-materiaali on eräänlainen otanta siitä, mitä mahdollisuuksia
yhteisöpalveluiden keinot tuottaa vuorovaikutusta tarjoavat käyttäjilleen.
Facebook on rakenteessaan ja ulkoasussaan hyödyntänyt muissa sosiaalisen median palveluissa
hyväksi havaitsemiaan toimintoja ja ottanut ne osaksi toimintatapaansa. Uutisvirtaa voisi verrata
verkkosovellusten erilaisiin mashupeihin ja uutissyötteisiin. Erkkola (2008) toteaa mashupien
olevan palveluita, jotka on koottu yhteen muodostaen yhtenäisen palvelun: yhdistelmäpalvelun
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  Wikipedia –artikkeli Facebookista. Saatavana verkossa: http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook	
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useista eri elementeistä (mts. 35). Facebookin uutisvirta hyödyntää useita eri toimintoja, yhdistäen
uutisvirrassa näkyvät asiat omaksi kokonaisuudeksi. Uutissyötteisiin Facebookin uutisvirtaa voisi
verrata vaihtuvien uutisotsikoiden takia, jotka päivittyvät eri paikoista yhdelle ja samalle sivulle.
Jere Majava (2006) kuvaa uutissyötteitä käteväksi formaatiksi erilaisten sisältöjen, kuten
uutisotsikoiden tai muiden tiheästi päivittyvien tietojen kuvailuun. Uutissyöte sisältää hyperlinkin
alkuperäiselle sivulle, mutta kokoaa otsikoiden avulla tiedon keskitetysti uutissyötteeseen. (Mts.
90.) Facebookin uutisvirtaa voisi kuvailla uutissyötteen ja mashupin kombinaatioksi. Nykyisin
Facebook on integroinut aineistona olevan pääsivun välilehdet yhdeksi sisällöksi, joka päivittyy eri
toimintoja hyväksikäyttämällä. Aineistona käyttämäni materiaali on siis rakenteen osalta osin
vanhentunut. Sosiaalista mediaa tutkittaessa verkkoympäristöjen ominaisuuksien muutokset on vain
hyväksyttävä osaksi tutkimuskontekstia.
Facebookin pääsivun rakenne voidaan karkeasti jakaa kahteen määrittävään piirteeseen: kankaaseen
(The Canvas) sekä kehykseen (The Frame). Kankaalla viitataan siihen tilan potentiaaliin, jossa
toiminnot tapahtuvat. Pääsivun kangas voidaan jaotella kahteen osaan; uutisvirtaan (News Feed)
sekä kelluvaan vaaleansiniseen laatikkoon. (Abram & Pearlman 2008, 39-50.) Kehys sisältää sivun
yläreunassa sijaitsevan päävalikon sekä sivun alareunaan sijoitettuja navigaatiota helpottavia linkkiikoneita. Päävalikko toimii pysyvänä kehyksenä, sillä se on näkyvillä jokaisella sivulla ja pysyy
muuttumattomana. (Mts. 39.)
Kangas (The Canvas) on tila, jossa toiminta Facebookissa tapahtuu (mts. 39). Valkoinen pohjaväri
muodostaa kankaasta tilan. Kaksi kolmasosaa vasemman puoleisesta tilasta on varattu uutisvirran
toimintaan. Yksi kolmasosa tilasta on varattu oikealla puolella olevalle vaaleansiniselle laatikolle,
joka on kelluva elementti valkoisella pohjalla. Vaaleansiniseen laatikkoon on koottu erilaisia
toimintoja, jotta ne erottuvat valkoisella pohjalla tapahtuvasta uutisvirrasta. Valkoisen pohjan ja
vaaleansinisen laatikon yläpuolella sivun yläreunassa on siniseen päävalikkoon koottu kaikki
tärkeimmät Facebookin navigointiin liittyvät päälinkit. Sininen päävalikko muodostaa näiden
kahden valkoisen pohjan ja vaaleansinisen laatikon ylle kehyksen (The Frame).

Kuva	
  2.	
  Facebookin	
  pääsivun	
  rakenne.
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Facebookin pääsivun sininen päävalikko on jo tuttu näky tietokoneen ruudulla. Kahvilassa
kannettavan tietokoneen kanssa näpyttelevän ihmisen voi tietää surffailevan juuri Facebookissa
helposti tunnistettavan sinisen päävalikon vuoksi. Palvelun jokaisella sivulla näkyvässä
päävalikossa ovat aina näkyvissä muun muassa Facebookin nimi logona (joka on myöskin linkki
pääsivulle), kiinteät päälinkit (home, profile, friends, inbox), kirjautuneena olevan käyttäjän koko
nimi, asetukset (settings), uloskirjaus (logout) sekä hakutoiminto (search).
Facebookin päälinkit, jotka näkyvät käyttäjän ollessa missä tahansa, ohjaavat käyttäjää
navigoimaan palvelun sisällä. Facebook-logo/nimi on näkyvissä jokaisella sivulla, jotta käyttäjä
tietää, milloin ollaan yhteisön sisällä. Home-linkistä pääsee aina takaisin pääsivulle, jossa uutisvirta
on esillä. Profile-linkki johdattaa käyttäjän omalle personoidulle profiilisivulle, johon tässä
tutkielmassa en sen tarkemmin paneudu. Friends-linkistä pääsee tarkastelemaan käyttäjän ystäviä
erilaisilla jaottelukeinoilla. Inbox-linkistä käyttäjä pääsee yhteisöpalvelun sisällä olevaan
sähköpostiinsa, jossa hän voi lähettää ja vastaanottaa viestejä muiden yhteisössä olevien käyttäjien
kanssa. Päälinkkeihin on sijoitettu myös Facebookin yhteisön sisäinen hakukone (search engine),
joka mahdollistaa erilaiset hakupalvelut yhteisön sisällä. Päälinkeistä pääsee myös kirjautumaan
ulos Facebookista.
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Sivun yläreunassa päävalikon alla ja valkoisen tilan yläreunassa ovat myös pääsivun välilehdet,
joita kuvailen tarkemmin tuonnempana. Välilehtiä on viisi ja niistä ‘päällimmäinen’ on aktiivisena.
Päällimmäisenä sivuna on uutisvirta (News Feed –välilehti), jota skrollaamalla näkee uutisvirrassa
esiintulevat sisällöt. Abram & Pearlman (2008, 48) valaisevat osittain patentoidun uutisvirran
toimintalogiikkaa kertomalla, että jokaiselle personoitu uutisvirta antaa painoarvoa erilaisille
käyttäjän tekemille ratkaisuille. Toimintalogiikka tutkii muun muassa sitä, kenen profiilisivuilla
käyttäjä usein vierailee, kenen kanssa käyttäjä on lähetellyt viestejä viime aikoina ja sitä, kenen
ystävien kanssa olet läheisissä tekemisissä ja kuinka monta yhteistä määrittävää tekijää eri
käyttäjillä on. Lisäksi Facebook tutkii, mistä käyttäjä pitää. Esimerkkeinä Abram ja Pearlman
mainitsevat Facebookiin ladattujen valokuvien katselemisen, tilapäivitysten lukemisen tai seinälle
kirjoitettujen viestien lukemisen. Uutisvirran toimintalogiikka ottaa myös huomioon sen, mitä
viimeisimpiä toimintoja käyttäjä on tehnyt palvelussa. Painoarvoa on myös sillä, kuinka paljon tai
vähän käyttäjä tiettyjä toimintoja suorittaa. Enemmän painoarvoa uutisvirran toimintalogiikka antaa
kuitenkin viime aikoina tehdyille toiminnoille. (Mts. 48.)
Uutisvirta päivittyy käyttäjän näytölle automaattisesti. Abramin ja Pearlmanin (mt.) mukaan
uutisvirtaan lasketaan edellä mainittuja käyttäjän tekemiä seikkoja, jotka koostetaan uudeksi
uutisvirraksi keskimäärin kolmesta kuuteen kertaan joka tunti. Huomioon otettava seikka tosin on
se, että mitä vähemmän ystäviä käyttäjällä on Facebookissa sitä suurempi osuus ystävien kaikista
toiminnoista esiintyy uutisvirrassa. Mitä enemmän käyttäjällä on taas ystäviä Facebookissa sitä
vaihtelevammat ja monipuolisemmat uutiset ilmestyvät uutisvirtaan. (Mts. 48.)
Facebookin pääsivuna pidetään uutisvirta-välilehteä, joka on aina päällimmäisenä, kun käyttäjä
tulee kirjautumisen jälkeen sivustolle. Käyttäjä näkee siis kontaktiensa toiminnoista koostuvan
uutisvirran aina ensimmäisenä palveluun tullessaan. Uutiset kaverien toiminnoista on aseteltu
kronologiseen järjestykseen, siten että tuorein uutissyöte on ylimmäisenä. Uutisvirta-välilehden alla
on lisäksi neljä muuta välilehteä, joista kaikista näkee käyttäjän ystävien tekemiä toimintoja
palvelun sisällä. Nämä viisi välilehteä, joista päällimmäisenä on uutisvirta, edustavat yleistä
Facebookissa tapahtuvaa vuorovaikutuskulttuuria.
Uutisvirran alla olevat neljä muuta välilehteä on jaoteltu erilaisiin toimintoihin. Näissä välilehdissä
käyttäjä näkee ystäviensä toimintoja, mutta myös ystäviensä ystävien kommentointeja tietyille
toiminnoille. Uutisvirtasivulla näkyy näiden neljän muun välilehden sekoitelma tapahtumista ja
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toiminnoista, ja välilehdillä voi ikäänkuin katsoa tapahtumia ja toimintoja erikseen jaoteltuina.
Toinen välilehti kokoaa pelkästään käyttäjän omia ja hänen ystäviensä tilapäivityksiä
yhteneväiseksi

listaksi.

Myös

tilapäivitykset

on

aseteltu

aikajärjestykseen,

uusimman

tilapäivityksen näkyessä ylimmäisenä. Tilapäivityksen voi määritellä Facebookin asetuksissa joko
näkymään ystäville, ystäville ja ystävien ystäville tai ystäville ja verkostoihin (networks), joissa on
itse jäsenenä. Jokainen käyttäjä voi kirjoittaa tilapäivitykseen lyhyehkön viestin, jolla ilmaisee
muille käyttäjille sen hetkistä olotilaansa, tunnetta tai ajatuksiaan. Tilapäivitys postitetaan
näkymään oman nimen vieressä. Tilapäivityksen yksi ominaisuuksista on myös aikaleima, josta
näkee milloin käyttäjä on päivittänyt tilaansa. Aikaleimaa ei voi poistaa näkyviltä. Tilapäivityksen
voi päivittää haluamanaan ajankohtana, jolloin käyttäjällä on valta päättää, mitä hän tilakseen
kirjoittaa ja kuinka usein hän haluaa sitä päivittää. Käyttäjä voi myös kontrolloida tilapäivityksen
näkymistä puhdistamalla (clear-toiminto) tilapäivityksen ja poistamalla sen näkyvistä, jolloin
näkyvissä on pelkkä käyttäjän nimi. Tällöin myöskään aikaleimaa ei näy, joten toiset käyttäjät eivät
tiedä, milloin olet viimeksi vieraillut Facebookissa. Facebook näyttää oletuksena viimeisimmän
tilapäivityksesi nimesi vieressä ja aikaleiman päivityksen jäljessä, jollei sitä varsinaisesti “tyhjätä”.
Kun käyttäjä on postittanut tilapäivityksensä, ilmestyy se käyttäjän nimen viereen, jolloin
käyttäjällä tai käyttäjän ystävillä on mahdollisuus kommentoida postitettua tilapäivitystä.
Kolmas välilehti pääsivulla kokoaa käyttäjien postittamat valokuvat yhteen kronologiseen
järjestykseen kertomaan muille käyttäjille, että valokuvia on lisätty yhteisöpalveluun tai joku on
linkittänyt Facebookissa olevan ystäväsi johonkin kuvaan. Henkilön linkittämistä tai kiinnittämistä
valokuvaan kutsutaan tagittamiseksi (A friend tagged you in a photo). Valokuvat-välilehdellä
käyttäjä voi selata lisättyjä valokuvia pienennetyssä koossa esikatselukuvina. Valokuvat on jaoteltu
aikajärjestyksen lisäksi myös sen mukaan, kuka valokuvan on Facebookiin lisännyt tai kuka henkilö
kuvaan on liitetty.
Neljännessä välilehdessä käyttäjä pystyy selaamaan kronologisessa aikajärjestyksessä toisten
käyttäjien yhteisöön postittamia elementtejä, jotka ovat hyvin usein Facebookin ulkopuolelta.
Elementit voivat olla vaikkapa linkitettyjä videoita, linkkejä toisiin nettisivuihin, valokuvia tai
muita multimodaalisia sisältöjä. Tämä välilehti kokoaa käyttäjien lähettämät elementit ja kertoo
niistä muille yhteisön käyttäjille. Välilehdellä suosituimpia elementtejä ovat muun muassa
hyperlinkit (A friend posted a link), videot (A friend posted a video), valokuvalinkit (A friend
posted a photo), sivustot (A friend posted a Page), tapahtumat (A friend posted an event) tai ryhmät
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(A friend posted a Group). Postitettujen elementtien vieressä on myös aikaleima sekä elementin
yhteisöön lähettäneen käyttäjän nimi.
Viides välilehti Facebookin pääsivulla on aikajärjestyksessä kulkeva syötelistaus ystävien
toiminnoista ja aktiviteeteista. Livesyötteen elementit ovat myös multimodaalisia ja käyttäjä voi
välilehdellä selailla linkkilistausta siitä, mitä ystävät ovat tehneet Facebookissa. Välilehti eroaa
muista sen takia, että tässä välilehdessä nähdään myös aktiviteetteina eri sovelluksissa
vuorovaikuttamista. Esimerkkinä voisi toimia vaikka livesyötteeseen tuleva tieto siitä, että ystäväsi
otti osaa juuri johonkin kyselyyn/visailuun (your friend just took the xxx quiz).
Uutisvirran ja sen alla olevien välilehtien vieressä on oikealla puolella vaaleansininen laatikko.
Vaaleansininen kelluva, valkoiselle pohjalle upotettu (embed) laatikko jakautuu kahteen osaan.
Ylimmäiseen laatikkoon on kerätty käyttäjää koskevat pyynnöt (Request), joilla palvelun muut
käyttäjät voivat pyytää käyttäjää ottamaan osaa erilaisiin toimintoihin tai tapahtumiin. Pyynnöissä
myös näkyy, jos joku pyytää käyttäjää hyväksymään heidät ystäväksi.
Kuva	
  3.	
  	
  Kontaktien	
  hakutyökaluja.

Pyyntöjen alapuolella oleva suurempi vaaleansininen laatikko sisältää kaikki ne sovellukset
(Applications), joita käyttäjä palvelun sisällä lisää omaan käyttäjätiliinsä. Sovellusten alapuolella on
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käyttäjällä mahdollisuus kutsua lisää ystäviä tai löytää kadoksissa olevia ystäviä erityisen työkalun
avulla. Hakutyökalun jälkeen alapuolella käyttäjä näkee mahdolliset “tökkäykset” (Poke), joita
muut käyttäjät ovat ilmaisseet käyttäjää kohtaan. Tökkäysten alapuolelle ilmestyy syntymäpäivät,
jos jollakin kontaktilla sattuu sellainen lähitulevaisuudessa olemaan. Laatikkoon on myös poimittu
esikatselukuvia muiden palvelussa olevien ystävien ystävistä (People You May Know). Näiden
esikatselukuvien kautta sinulla on mahdollisuus pyytää heitä hyväksymään kaveripyyntö. Laatikon
kaksi alimmaista ominaisuutta liittyy myös kavereiden kutsumiseen ja löytämiseen. Linkkien avulla
voi kutsua ystäviä Facebookin jäseneksi.
	
  

3.2 Rajoitukset ja säännöt
Internetissä toimivien sosiaalisten palveluiden rajoitukset, säännöt, käyttöehdot ja tekijänoikeudet
ovat aiheuttaneet päänvaivaa palveluissa seikkaileville. Käytännöt ovat sekavia ja monenkirjavia,
eikä Facebook ole tässä tapauksessa poikkeus. Periaatteessa jokainen, joka Facebookiin
rekisteröityy, hyväksyy samalla yrityksen käyttöehdot. Tosiasiassa juuri kukaan ei lue käyttöehtoja
rekisteröityessään palveluun. Sosiaalisen median palveluita käytettäessä yksityisen ja julkisen
tiedon

rajat

hämärtyvät.

Sosiaalisen

median

kuluttajan

tulisikin

kiinnittää

huomiota

käyttäjäasetuksiin, joilla voi määritellä mitä tietoa haluaa muille itsestään jakaa. Facebookin
perusperiaatteet löytyvät tämän tutkielman liitteenä (ks. Liite 1).
Facebookin periaatteet kertovat hyvin myös sääntöjen ja rajoitusten problematiikasta. Ensimmäinen
perusperiaate Facebookin mukaan on, että kaikilla on vapaus jakaa ja yhdistyä muiden kanssa
(freedom to share and connect). Facebookin mukaan kuka tahansa saa julkaista mitä tahansa
materiaalia, missä tahansa formaatissa sekä olla yhteydessä tahtomansa henkilön, organisaation tai
palvelun kanssa niin kauan kuin molemmat osapuolet hyväksyvät yhteyden. Toinen perusperiaate
on omistuksesta ja informaation kontrollista (ownership and control of information), jonka mukaan
ihmisillä on oikeus informaatioonsa. Samaisessa periaatteessa todetaan ristiriitaisesti myös, että
jokaisella tulisi olla mahdollisuus jakaa tietoa kenen tahansa kanssa sekä oikeus levittää lukemaansa
tietoa, mukaanlukien tiedon levittäminen Facebookin ulkopuolelle. Toisessa perusperiaatteessa
korostuu yksityisyysasetusten merkitys, sillä jokainen käyttäjä voi itse kontrolloida miten ja kenelle
haluaa informaatiota jakaa. Kolmannessa periaatteessa korostetaan ihmisten oikeutta tarkastella
muiden tuottamaa tekstiä (free flow of information) sekä käytännöllisten työkalujen merkitystä,
jotka tekevät information löytämisestä vaivatonta ja nopeaa.
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Näihin kolmeen perusperiaatteeseen kulminoituvat myös ongelmat, joita sosiaalisessa mediassa
kohdataan. Tiedon jakamisessa on myös varjopuolensa. Sosiaalisen median palveluiden käyttöehdot
myötävaikuttavat siihen, millä tavalla tiedon jakamiseen suhtaudutaan. Useimmat käyttöehdot ja
periaatteet korostavat yksilön vapautta määritellä oma yksityisyys ja sen rajat.
Facebookin käyttöehdot on julkaistu englanniksi. Käännettyjä versioita ei kiistatilanteissa oteta
huomioon, sillä käyttöehdot voivat käännettäessä olla monella tapaa tulkittavia. Käyttöehdot ovat
monivaiheiset ja niitä on muokattu moneen kertaan. Mediakohua herättäneessä muutoksessa
Facebook muutti käyttöehtoja kuvien osalta vuonna 2009. Kohun aiheutti tieto, että kaikki kuvat,
jotka käyttäjä julkaisee Facebookissa, tulevat myös Facebookin omaisuudeksi, vaikka käyttäjä
poistaisi kuvat profiilistaan. Näin käyttäjä olisi menettänyt kuvien tekijänoikeudet Facebookille.
Muutoksesta syntyi niin suuri kohu, että Facebook päätti palauttaa käyttöehtojen vanhat asetukset
voimaan, joissa käyttäjällä on tekijänoikeudet omiin kuviinsa.
Facebookin käyttöehdot takaavat jokaiselle mahdollisuuden tuottaa sisältöä heidän tarjoamassaan
palvelussa. Jokainen käyttäjä saa vuorovaikuttaa valitsemiensa kontaktien kanssa. Facebook toivoo,
että jaettu materiaali kunnioittaa yleisiä lakeja ja hyviä tapoja. Jaettua materiaalia on tosin vaikea
kontrolloida. Facebook korostaa käyttöehdoissaan jokaisen mahdollisuutta yksityisyyteen ja
kehottaa jokaista käyttäjää perehtymään yksityisyysasetuksiin. Huomion arvoista on, että
yksityisyyden valvomisessa käyttäjällä on itse valta määritellä, kuinka tiukat yksityisyysasetukset
ovat.

3.3 Tutkimuseettiset ongelmat
“Koska internet on avoin ja sen sisällön tuottamiseen voivat periaatteessa osallistua
kaikki tietotekniikkaa vähänkin osaavat ihmiset, peruskäsitteet, joiden varassa
tutkimuksessa tehdään eettisiä ratkaisuja, hämärtyvät tai ainakin muuttavat
merkitystään” (Kuula 2006, 172).
Internetin yhteisöpalveluja ja yhteisöjä tutkittaessa problemaattista on tutkittavien henkilöiden
informointi tutkimisen kohteeksi joutumisesta. Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media ovat areenoita,
joissa yksityisen ja julkisen raja hämärtyy. Yhteisöihin pitää yleensä rekisteröityä, mutta
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rekisteröityminen on kaikille ilmaista ja mahdollista. Sisällöt ovat palvelusta riippuen joko
yksityisiä, puolijulkisia tai julkisia. Facebookin ollessa kyseessä, voisi puhua puolijulkisesta
sisällöntuotannosta. Jaettu sisältö on näkyvissä sille kohderyhmälle, jonka käyttäjä on
yksityisyysasetuksissaan määritellyt.

Oletusarvona jaettu sisältö näkyy Facebookissa kaikille

kontakteillesi. Kontaktien määrästä riippuen sisällöt saattavat ulottua useiden silmäparien eteen,
sillä käyttäjän ystävä voi halutessaan lähettää sisällön edelleen eteenpäin. Näin puolijulkisesta voi
tulla julkista.
Julkisen vuorovaikutuksen haittapuolista kirjoittaa myös danah boyd (2007), joka määrittelee neljä
piirrettä, jotka tulisi muistaa julkisissa tiloissa toimittaessa:
1) Jatkuvuus (persistence)
2) Haettavuus (searchability)
3) Toistettavuus (replicability)
4) Näkymätön yleisö (invisible audiences)
Ensimmäisellä piirteellä hän tarkoittaa sitä, että mitä verkkoon kirjoitetaan, se myös pysyy siellä.
Vielä vuosien jälkeenkin julkaistu mielipide voidaan kaivaa esiin, vaikka julkaisija olisikin jo aivan
toista mieltä. Haettavuudella hän tarkoittaa sitä, että henkilö on helposti paikannettavissa ja, että
tiedot on haettavissa muutamalla klikkauksella. Toistettavuudella hän tarkoittaa julkaistua
digitaalisessa muodossa olevaa materiaalia, joka on helppo kopioida sekä liittää paikasta toiseen.
Kopioidun tai liitetyn materiaalin alkuperä voidaan kyseenalaistaa, koska ei varmuudella voida
tietää, onko sisältöä peukaloitu. Näkymättömällä yleisöllä boyd tarkoittaa sitä, että ottamalla osaa
julkiseen vuorovaikutukseen julkisessa tilassa ei voida tietää kuka on yleisönä. Kolmen
ensimmäisen piirteen takia kuka tahansa voi olla julkaistun materiaalin yleisöä. (boyd 2007.)
Tämän pro gradu –tutkielman aineisto koostuu minulle näkyvästä Facebookin pääsivusta ja
uutisvirrasta. Facebookin pääsivuston kohdalla tutkimusaineisto on siis oma henkilökohtainen
etusivuni, johon vaikuttavat muun muassa ne ihmiset, jotka olen valinnut ystävikseni. Uutisvirrassa
näkyviin syötteisiin vaikuttaa se, kenen kanssa olen Facebookissa tekemisissä ja kuinka usein.
Tutkijan roolin erottaminen omasta verkkoidentiteetistä on hankalaa. En ole erityisesti vähentänyt
yhteydenpitoa tai vuorovaikutusta, mutta en ole sitä tietoisesti lisännytkään. Keräämäni aineisto on
syntynyt ilman omaa merkittävää panostustani, sillä olen toiminut uutisvirran tutkijana “lurkkerin”
eli sivustaseuraajan asemassa. Aineistoista esiin nousseet keskustelun tavat ja vuorovaikutuksen
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keinot tuon esille siten, että Facebookin käyttäjien anonyymiteetti ja yksityisyys säilyy, koska olisi
melkein mahdotonta pyytää kaikilta lupa erikseen aineiston keräämiseen. Kyselytutkimuksen tai
lomakehaastattelun käyttö tosin mahdollistaisi luvan pyytämisen, mutta se olisi oman tutkielmani
kannalta mahdotonta. En voi itsekään ennalta tietää, kenen toimintoja tutkittavassa uutisvirrassa
esiintyy.
Kuula erittelee tutkimuksen eettiset periaatteet kolmella eri tavalla. Ensimmäisenä ovat
tutkimuseettiset periaatteet suhteessa tutkittaviin (eettiset säännöstöt ja tutkijan antamat
sitoumukset), toisena lainsäädännön asettamat reunaehdot tutkimukselle (erityisesti henkilötietolaki
ja tekijänoikeuslaki) ja kolmantena tieteen avoimuus, testattavuus ja koeteltavuuden periaate.
(Kuula 2006, 16-17.) Kuulan tutkimusperiaatteita sovellettaessa omaan pro gradu –tutkielmaani
nousee esiin ennen muuta anonymisointi ja henkilöiden tunnistettavuus. Facebookissa esiinnytään
omilla nimillä, joten yksityisyydensuoja on taattava. Siksi poistan aineistosta henkilöllisyyttä
ilmaisevat elementit (nimet, osoitteet) ja muokkaan valokuvat siten, ettei niistä voi henkilöjä
tunnistaa. Facebookissa käytävät keskustelut ovat usein varsin intiimejä ja henkilökohtaisia tai ne
mielletään sellaisiksi. Henkilöiden anonymisointi on tärkeä osa luottamuksen säilyttämistä, vaikka
aineisto on kerätty tutkimustarkoituksessa.
Oma Facebook-minäni
Liityin Facebookin alkuvuodesta 2007. Olin juuri palannut Suomeen Itävallasta, jossa olin ollut
vaihto-oppilaana lukukauden Wienin yliopistossa. Englantilainen ystäväni kehotti minua tulemaan
Facebookiin, johon rekisteröidyin käyttäjäksi. Huomasin, ettei Suomessa vielä juurikaan puhuttu
Facebookista. Muutamien kuukausien jälkeen käyttäjät lisääntyivät kotimaassakin ja uutisissa alkoi
näkyä enemmän uutisia Facebookista ja sosiaalisesta mediasta. Minulla on laaja ystäväpiiri niin
ulkomailta kuin kotimaastakin, sillä olen opiskellut ja asunut useassa paikassa jo ennen Tampereelle
muuttoani. Erilaiset ystäväpiirit olen kokenut rikkautena ja mielestäni on ollut hienoa, että
Facebookin kautta olen voinut pitää heihin kaikkiin vaivattomasti yhteyttä. Vaihto-oppilaana olen
ollut niin Itävallassa kuin Meksikossakin, ja vaikka maantieteellisesti välimatkaa olisi tuhansia
kilometrejä, on Facebook mahdollistanut yhteydenpidon vaivattomasti muutamalla hiiren
klikkauksella. En ole erityisesti valikoinut aineiston keräämisen aikoihin henkilöitä, joiden kanssa
vuorovaikutin Facebookissa. Omat käyttötavat ja konventiot varmasti ohjaavat uutisvirrassa
näkyvää materiaalia, mutta en ole mitenkään erityisesti lisännyt uusien ihmisten kanssa
kommunikointia saadakseni uusien henkilöiden sisältöjä uutisvirtaani. Tutkielmaa kirjoittaessa
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pohdinkin, kuinka paljon omat kontaktini vaikuttavat uutisvirran päivitystiheyteen. Mitä jos minulla
olisikin noin viisikymmentä kontaktia Facebookissa, olisiko uutisvirtani päivityksiltään paljon
hitaampi? Mitä luultavimmin. Uutisvirrassa esiintyvät useimmiten niiden henkilöiden tapahtumat ja
toiminnot, joiden kanssa olen useimmiten tekemisissä Facebookissa. Olen pitänyt periaatteenani,
että kaikki ihmiset olen tavannut henkilökohtaisesti, jotka kontakteihini olen lisännyt.
Käytän sähköisen median palveluita ja sosiaalista mediaa hyödykseni päivittäin. Minulla on tilit
niin Facebookissa kuin Twitterissäkin. Vietän joka päivä aikaa sosiaalisen median palveluissa,
vaikka en itse ottaisikaan osaa keskusteluihin tai toimintoihin. Seuraan aktiivisesti sosiaalisen
median yleistymistä suomalaisessa mittakaavassa sekä luen mielenkiinnolla sosiaalisen median
ilmiökenttää kuohuttavia uutisia. En kutsuisi itseäni kuitenkaan sosiaalisen median suurkäyttäjäksi.
Seuraan aktiivisesti tapahtumia ja toimintoja mutta toimin vähemmän toimijana. En päivitä
tilapäivitystäni Facebookissa läheskään joka päivä. Seuraan mielenkiinnolla myös sosiaalisen
median

palveluiden

ominaisuuksien

muuttumista

ja

rakenteen

murrosta.

Ulkoasulla,

käytettävyydellä ja navigoinnilla on minulle suuri merkitys.

3.4 Aineiston esittely
Tutkimusaineistoni koostuu pääosin vuonna 2009 keräämästäni aineistosta, kuvaruutukaappauksien
avulla tallentamista kuvista. Aineisto on kerätty vuoden 2009 alkuvuodesta, alkaen tammikuun
lopusta ja päättyen huhtikuun loppuun. Keräsin neljän kuukauden aikana kaiken kaikkiaan 73
erillistä kuvaruutukaappauskuvaa Facebookin pääsivuilta. Kuvaruutukaappaukset olen tallentanut
päivämäärien mukaan. Kuvaruutukaappaus ottaa kuvan sen hetkisestä näkymästä näytöllä, joten jos
toiminnot ovat vaatineet skrollaamista hiirellä, on pitänyt ottaa useampi kuvaruutukaappaus.
(esimerkiksi keskustelu on katkennut kuvan alalaidassa kuvaruutukaappausta otettaessa).
Kuvaruutukaappauksia rajoittaa näytön koko. Kuvia tallennettaessa näytön resoluutio on ollut 1280
x 1024. Jokainen kuvaruutukaappaus sisältää lukuisia keskusteluja ja toimintoja, joita pääsivulla on
mahdollista toteuttaa.
Olen käsitellyt aineistoa jäsentämällä kuvaruutukaappauksista toistuvia teemoja erilaisten
aihepiirien mukaan. Kuvaruutukaappaukset olen pilkkonut keskustelujen ja käyttöliittymän
tarkastelun osalta 187 erilliseen kuvaan. Keskusteluihin ja käyttöliittymän toimintoihin jaottelu
tuntui toimivalta ratkaisulta tarkastella tuotettua vuorovaikutusta. Jäsentelyn olen tehnyt erottamalla
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erilliset toiminnot ja tallentamalla ne omien aihepiirien mukaan erillisiksi kuviksi. Näin
Facebookissa erottuvia toimintoja on ollut helpompi hahmoittaa. Näiden aihepiirien alle kootuista
toiminnoista olen koonnut Facebookin pääsivuilla esiintyvät toiminnot, joita tarkastelen analyysissa
vuorovaikutuksen näkökulmista. Tutkielman kannalta keskeisiä aihepiireihin koottuja kuvia esitän
analyysissa anonymisoituna. Facebookissa toimitaan lähtökohtaisesti omalla nimellä, joten
yksityisyyden suoja on taattava. Olen muokannut analyysissani käyttämiäni kuvia siten, että
yksityisyyden suoja säilyy ja jokaisen käyttäjän nimen kohdalla on pseudonyymi. Toimintojen
seuraamisen helpottamiseksi olen käyttänyt pseudonyymeinä kirjaimia, esimerkiksi Henkilö A1,
A2, A3 jne. Lisäksi olen nostanut kuvien resoluutiota 72 dpi:stä 150 dpi:hin, jotta esimerkkikuvat
olisivat painokelpoisia.
Analyysini rakentuu aineiston, teorian ja oman tulkinnan vuoropuhelulle. Aineistosta olen pyrkinyt
nostamaan esiin vuorovaikutuksen tapoja, joiden avulla kuvaan tuotettua vuorovaikutusta
Facebookin pääsivuilla. Apunani näissä vuorovaikutuksen tapojen löytämisessä olen käyttänyt
teoriakirjallisuutta ja artikkeleita, joita peilaan analyysissani suhteessa aineistoon. Esitän
aihepiireittäin

jaotelluissa

esimerkkikuvissa

vuorovaikutuksen

tapoja,

jotka

kuvaavat

mahdollisimman selkeästi aineistosta esiin nousseita toimintoja. Kaikkia jaottelemia kuvia en
analyysiini liitä, sillä se ei ole tämän tutkielman puitteissa mahdollista. Olisi aikamoinen urakka
pelkästään anonymisoida kaikki uutisvirrassa esiintyneet toiminnot siten, että käyttäjän nimi ja kuva
ei ole tunnistettavissa. Olen valikoinut aineistosta edustavimmat vuorovaikutusta ilmentävät
esimerkkikuvat, joiden avulla Facebookissa tuotettua vuorovaikutusta on helppo havainnollistaa.
Aineistosta lähemmän tarkastelun kohteeksi nostamani toiminnot (esim. tilapäivitykset,
kommentointi, keskustelut) noudattivat ominaispiirteiltään samanlaisia teemoja, joten päätin
yhdistää ne teoriakirjallisuudesta löytämiini keskustelutapoihin. Tarkastelen vuorovaikutusta
merkitysten tuottamisen näkökulmasta, jossa keskeistä on keskustelujen merkitysten tulkinta.
Aineistosta poimimani esimerkkikeskustelut ilmentävät merkitysten tuottamista erilaisten
keskustelutapojen avulla. Käyttöliittymää tarkastelen niiden vuorovaikutusominaisuuksien kautta,
jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen verkossa ja kutsuvat käyttäjää ottamaan osaa
sisällön tuottamiseen. Facebookin pääsivujen käyttöliittymään perehtymällä saadaan tuotettua
kattavampi kuva vuorovaikutusmahdollisuuksista ja siitä, miten teknologiasidonnaisuus ilmenee
vuorovaikutuksen

rakentumisessa.

Tarkastelen

käyttöliittymää

osana

Facebookin

vuorovaikutusjärjestelmää, jolloin saan aineistoni teknologiasidonnaisuudesta kattavamman kuvan.
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3.5 Metodologiset lähtökohdat
Verkossa tuotettua vuorovaikutusta pyrin tarkastelemaan muun muassa keskustelujen avulla.
Lähden

tarkastelemaan

kerätystä

aineistosta

erittelemiäni

keskusteluita

lähiluvun

ja

diskurssianalyysin avulla. Diskurssianalyysi toimii tutkielmassani väljänä metodologisena
taustalähtökohtana, ei niinkään varsinaisena tutkimusmenetelmänä. Diskurssianalyysi metodina on
laadullinen aineiston lukutapa, jossa tekstien merkitysten etsimisen sijaan paneudutaan merkitysten
tuottamisen tapoihin (Luostarinen & Väliverronen 1991, 54). Diskurssianalyysia voidaan määritellä
kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimiseksi, jossa analysoidaan sosiaalisen
todellisuuden tuottamista erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2006, Suoninen 1999, 18-19). Diskurssin käsitteeseen sisältyy ajatus kielestä ihmisten välisenä
vuorovaikutuksena ja pelkistetysti sen voidaan mieltää tarkoittavan erilaisia puhe- tai ajattelutapoja.
Analyysissa, lähiluvussa, tekstiä tarkastellaan siinä kontekstissa, jossa se on tuotettu. Pyrkimyksenä
on löytää eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, sekä tunnistaa erilaisia ilmaisun repertuaareja. Valmiita
sisällön jäsennyksiä ei ole, vaan teoreettinen peruskäsitteistö rakennetaan aineistosta käsin (Eskola
& Suoranta 1998, 195-197). Pyrin tarkastelemaan keskusteluissa ilmeneviä puhetapoja ja
reflektoimaan löytämiäni yhtäläisyyksiä yhdessä teoriakirjallisuudesta löytämieni keskustelutapojen
kanssa. Nämä analyysissani tarkasteltavat keskustelutavat ilmentävät Eskolan ja Suorannan
mainitsemaa ilmaisun repertuaaria. Analyysissa perehdyn näihin löytämiini keskustelutapoihin
tarkemmin sekä tutkin, millaisia keskustelutapoja aineistosta konstruoituu.
Diskurssianalyyttisen tutkimusasettelun taustalla on ajatus tekstin todellisuutta rakentavasta
luonteesta (ks. esim. Berger & Luckmann, 2002). Saaranen-Kauppinen ja Puusnikka (2006)
toteavat, että diskurssit kuvaavat sosiaalista todellisuutta rakentaen sitä samalla itse. Kielenkäyttö
ymmärretään teoiksi, joilla on seurauksia. Merkitykset rakentuvat vuorovaikutusketjussa eli
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tietyssä tilanteessa ja olosuhteissa. Kontekstin lisäksi SaaranenKauppinen ja Puusniekka (mt.) korostavat, että puheenvuorojen ja muiden symbolisten tekojen
merkitysten tulkintaan vaikuttavat muun muassa kulttuuriset konventiomme eli lukuisat
kirjoittamattomat normit, joihin meidät sosiaalistetaan ja joita enemmän tai vähemmän tietoisesti
noudatamme.
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3.5.1 Merkitysten tuottamisesta
Tarkastellessani Facebookissa kommentointien ja tilapäivitysten avulla tuotettua keskustelua sekä
käytöliittymää vuorovaikutuksen välineenä, keskeiselle sijalle nousee merkitysten tuottaminen.
Tekstuaalisesti ja multimodaalisin elementein tuotettua vuorovaikutusta edellyttää yhteisesti jaettu
”koodi”, ymmärrys jaetuista merkityksistä. Robert Arpo (2005,17) toteaa, että keskustelu on aina
”koodausta”

eli

se

perustuu

tietyille

keskustelijoiden

jakamille

merkityksille

ja

merkityksellistämisen tavoille. John Fiske (2000, 86) toteaa samaan aiheeseen liittyen, että lähes
kaikkia sosiaalisen elämän ilmiöitä, jotka ovat sopimuksenvaraisia tai tietyn yhteisön jäsenten
hyväksymien sääntöjen ohjaamia, voidaan pitää ”koodattuina”. Hän erottelee koodit käyttäytymistä
sääteleviin ja merkityksellistäviin koodeihin, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Merkityksellistävät
koodit ovat merkkijärjestelmiä. (Mts. 86.)
Jussi-Pekka Erkkolan (2008) mukaan jaetut merkitykset ja niiden rakentamisen tukeminen ovat
sosiaalisen median ominaispiirteitä. Käyttöliittymää kommunikaation välineenä tutkineet Lankoski
ja Patamaa (2001, 162) toteavat, että merkityksiä tuotetaan aina aiemman kokemuksen pohjalta.
Heidän mukaansa merkitysten muodostamiseen vaikuttaa se, missä fyysisessä, yhteiskunnallisessa
tai kulttuurisessa ympäristössä tekstejä luetaan ja mitä aiheesta jo ennalta tiedetään (mts. 164).
Sosiaalisessa mediassa, tässä tapauksessa Facebookissa, jaettuja merkityksiä tuotetaan kommentein
rakennetuissa keskusteluissa sekä käyttöliittymän multimodaalisilla elementeillä, joita sitoo
kulttuurinen konteksti. Marja-Liisa Viherä (2000) toteaa osuvasti kulttuurisesta kontekstista
seuraavasti:
”Kulttuuria on merkitysjärjestelmä, jonka yhteisön enemmistö jakaa. Samaan
kulttuuriin kuuluvan yhteisön jäsenillä on samanlaiset perinteet, uskomukset, arvot,
normit ja käyttäytymistavat. Kulttuurin arvot ja normit vaikuttavat odotuksiin, joita
asetetaan viestintäsuhteille ja vuorovaikutukselle”. (Viherä 2000,15.)
Mikko Lehtonen (1996) painottaa tätä merkitysten tuottamisen kulttuurillista kontekstia, jossa
”tuotamme kyllä merkityksiä, mutta merkitysten tuottajina olemme itsekin merkitysten, sosiaalisten
suhteiden, tottumusten –lyhyesti: kulttuurin –tuottamia” (mts. 18).
Peter Berger ja Thomas Luckmann (2002) kuvaavat aiempaa kokemusta kerrostumisen määritteellä.
Heidän mukaansa vain pieni osa kaikista yksilön kokemuksista säilyy tietoisuudessa. Säilyvät asiat
kerrostuvat

eli

jähmettyvät

muistiin

tunnistettavina

ja

muistettavina

kokonaisuuksina.

Kerrostuminen on heidän mukaansa intersubjektiivista, kun usean yksilön elämänhistoriassa on
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yhteisiä kokemuksia, jotka liitetään osaksi yhteistä tietovarantoa. ”Intersubjektiivista kerrostumista
voidaan pitää varsinaisesti sosiaalisena vain, kun se on objektivoitunut jonkinlaisessa
merkkijärjestelmässä” (mts. 81). He lisäksi korostavat, että ”objektiivinen merkkijärjestelmä tekee
kerrostuneista kokemuksista alkeismuotoisesti yksilöitymättömiä irroittamalla ne alkuperäisestä
sidonnaisuudestaan yksilön konkreettiseen elämänhistoriaan ja tekemällä niistä ymmärrettäviä
kaikille, jotka käyttävät tai saattavat tulevaisuudessa käyttää kyseistä merkkijärjestelmää”. Näin
heidän mukaansa kokemuksista tulee helposti välitettäviä yhteisen merkkijärjestelmän myötä.
(Berger & Luckmann 2002, 81.)
Kommunikointi ja vuorovaikutus perustuvat jonkin sanoman välittämiseen erilaisten käytäntöjen
avulla. Käytäntöinä voidaan esimerkiksi pitää vaikkapa erilaisia merkkejä ja niiden sisältämiä
merkityksiä. Merkeillä on jokin havaittava materiaalinen ulkoasu, jonka avulla ne välittävät jotain
merkitystä (Lankoski & Patamaa 2001, 163). Kuten jo aiemmin totesin, on kulttuurinen konteksti
otettava huomioon myös merkkejä tulkitessa, sillä myös niillä on kulttuurinen tulkintaympäristö,
joka merkkien lukijan on ymmärrettävä (ks. Fornäs 1999). Lehtonen (1996, 31) kuvaa merkitysten
tuottamista kulttuurintutkija Stuart Hallin sanoin:
todellisen maailman asioissa ja tapahtumissa ei ole tai ne eivät ehdota omaa,
yhtenäistä, erillistä ja sisäistä merkitystä, joka sitten vain välitetään kielen avulla.
Merkitys on sosiaalinen tuotos, käytäntö. Maailma on tehtävä merkitsemään. Kieli ja
symbolisaatio ovat keinoja, joilla merkitys tuotetaan. (Hall 1992, 164).

Mietittäessä merkitysten muodostamista käyttöliittymistä ja keskusteluista, on niitä osattava lukea.
Halliday (1973) määrittelee keskustelun rakentuvaksi tietyistä sisällöllisistä ja tyylillisistä tekijöistä,
jotka keskustelijat valitsevat kommunikoidessaan keskenään. Keskustelussa voidaan analyysin
tarpeita varten erotella puhetapa ja puhetyyli (Arpo 2005,19). Käyttöliittymää voidaankin tulkita
teksteistä koostuvaksi, multimodaalisin elementein rakennetuiksi systeemeiksi, joiden avulla
vuorovaikutusta tuotetaan. Multimodaalisuudella tarkoitan sitä, että useampi ilmaisumuoto yhdistyy
(esim. kuva, teksti, ääni yms.). Lähestyn käyttöliittymää saman tekstikäsityksen kautta kuin
Lankoski ja Patamaa (2001, 162), jotka toteavat, että tekstiksi voidaan ajatella mikä tahansa sana,
lause, lausuma, kirjoitus, kuva, ääni tai vaikka liike, joka välittää jotakin sanomaa, jolla on siis jokin
merkitys. Heidän mukaansa tekstin tuottaja ei ole sen lopullisen merkityksen tuottaja, vaan siinä
missä kirjoittaja myös vastaanottaja eli käyttäjä, tuottaa tekstiä. Lankosken ja Patamaan mukaan
käyttäjä tulkitsee tekstiä ja tuo siihen mukaan oman kontekstinsa, aiemman tietonsa aiheesta,
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kulttuurisen taustansa ja lukutilanteensa ja antaa sille niiden avulla merkityksiä. Lisäksi jokainen
käyttäjä tuo tekstiin omat merkityksensä, ja nämä merkitykset eivät välttämättä ole jokaisella
lukukerralla samat. (Mts.162.)
Sosiaalisissa verkostopalveluissa, kuten tutkimuskohteessani Facebookissa, vuorovaikutuksen
keinot pohjautuvat edelleen hyvin pitkälle tekstiin. Keskustelua tuotetaan tekstin avulla ja
uutisvirrassa ilmestyviin keskusteluihin otetaan osaa muun muassa kommentoinnin avulla.
Jokaiselle uutisvirran lukijalle avautuu mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun kirjoittamalla
kommentti toisen käyttäjän tilapäivitykseen, sivustolle liitettyihin valokuviin tai videoklippeihin tai
kommentoimalla toisen käyttäjän osallistumista johonkin tapahtumaan tai ryhmään. Nämä
toiminnot esiintyvät käyttäjälle uutisvirrassa koottuina syötteinä, jotka kokoavat kaveripiirin
toiminnot ruudulle nähtäville. Uutisvirran syötteiden kommentoiminen on sidoksissa myös siihen,
kuinka monta käyttäjää on kirjautunut juuri sillä hetkellä sisään palveluun. Uutisvirtaa voidaan pitää
dynaamisena ja jatkuvasti muuttuvana, lähes reaaliaikaisena uutissyötteistä koostuvana virtana.
Tällaisia enemmän tai vähemmän reaaliaikaisena pidettäviä keskusteluita verkossa on tutkinut
Judith Donath (1996), jonka mukaan kommentoinnista rakentuva keskustelu on verrattavissa
puheen kaltaiseen keskusteluun. Viestit ovat Donathin mukaan lyhyitä, epämuodollisia, kontekstiin
sidottuja

ja

hetkellisiä.

Myös

Arpon

(2005,

16)

mukaan

internet-keskusteluryhmien

keskusteluviestien lukemisen ja kirjoittamisen dynamiikka muistuttaa puheelle perustuvaa
kommunikaatiota. Hänen mukaansa (mts. 17) internetin keskusteluryhmät voidaan nähdä uuden
teknologian mahdollisuuksista nousevana kirjallisen ja suullisen kulttuurin rajankäyntinä tai
kommunikaatiota koskevien ajattelutapojen muutosten kokeilulaboratoriona.
Tässä tutkielmassani nostan esiin erilaisia keskustelun tapoja, joita tuon teemoittelun avulla esiin
uutisvirrasta poimitun aineiston valossa. On otettava huomioon sekin seikka, että Facebookin
uutisvirrassa näkyvät keskustelut ovat yleensä puhetta ystävien tai vähintäänkin puolituttujen
kesken. Keskustelujen joukossa saattaa olla kaverin kavereita, joita et tunne, mutta kaverisi on
teidän yhteinen ”linkki” keskusteluun. Keskustelun voidaan katsoa olevan julkista, sillä käyttäjät
eivät voi ennalta tietää kuinka monen muun käyttäjän uutisvirtaan samainen keskustelu tulee
ilmestymään. Facebookia tutkineen Salla Matilaisen (2010, 72) mukaan kommentit saattavat
parhaimmassa tapauksessa saada aikaan rehevän keskustelun, mutta Facebookin käyttömalli ei
aktiivisesti kannusta käyttäjiä syvälliseen keskusteluun, vaan paremminkin kommentointiin
vinkkaamalla käyttäjille muiden kavereiden tekemistä toiminnoista.
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4 VUOROVAIKUTUS FACEBOOKISSA

4.1 Facebookin vuorovaikutusta rakentavat ainesosat
Analyysissani

tarkastelen

kommunikaatiomuodon

keskusteluissa

kautta.

Olen

esiintyvää
teemoitellut

vuorovaikutusta
Facebookin

kolmen

pääsivuilla

erilaisen
esiintyvää

vuorovaikutusta julkiseen vuorovaikutukseen sekä broadcasting- ja avunpyyntötyyppiseen
viestintään. Nämä keskustelut ovat Facebookin pääsivuilla tapahtuvassa vuorovaikutuksessa varsin
keskeisiä piirteitä ja kuvaavat sitä mahdollisuuden joukkoa, jolla kanssakäymistä voidaan
sosiaalisissa

verkostopalveluissa

rakentaa.

Kaikkien

näiden

esiin

nostamieni

vuorovaikutusmuotojen edellytyksenä on osallistuminen vuorovaikutukseen tilapäivitysten,
kommentointien sekä muiden toiminnallisuuksien kautta. Lisäksi tarkastelen vuorovaikutukseen
annettuja mahdollisuuksia käyttöliittymätutkimuksen kautta.
Julkinen kommentointi ja osallisuuden kulttuuri on olennainen osa nykyisiä sosiaalisen median
palveluita. Julkinen kommentointi on tullut tutuksi muun muassa blogeista ja se on vakiinnuttanut
paikkansa blogien vuorovaikutuskeinona. Mitä olennaisempaa tieto yhteisön ja lukijoiden mielestä
on, sitä enemmän tämä yksittäinen tieto kerää kommentteja ja hyperlinkkiviittauksia (Lintulahti
2006, 46).

Julkisen vuorovaikutuksen lisäksi erottelen Facebookin uutisvirrassa ilmeneviä

keskusteluja broadcasting- ja avunpyyntötyyppiseksi kommunikoinniksi. Broadcasting-tyyppinen
kommunikaatio on myös sosiaaliselle medialle ominainen viestinnän keino, sillä läsnäoloa verkossa
ilmaistaan kertomalla tekemisistään ja niin sanotusti “kuuluttamalla” omaa elämää koskettavia
asioita usealla ihmiselle kerralla. Sosiaalisen median palvelut ovat osallistujuutta korostaessaan
oivallinen viestintäkanava tekemisien “kuuluttamiseen”. Avunpyyntötyyppinen kommunikointi
ilmenee puolestaan Facebookin tilapäivityksissä usein teknisten tai muita arkea koskettavien
ongelmien ratkaisupyyntöinä. Viestintäkulttuurinen muutos näkyy myös ihmisten tietoteknisenä
epävarmuutena, ja sosiaaliset verkostopalvelut tavoittavat suuren, mutta tutuksi koetun
taustajoukon, jolta voi aina kysyä apua.
Vuorovaikutusominaisuudet, jotka mahdollistavat osallistumisen Facebookissa, ovat keskiössä, kun
analysoin käyttöliittymää ja vuorovaikutuksen konstruoivaa rakennetta. Lankosken ja Patamaan
(2001, 162) mukaan käyttöliittymä toimii välineenä ihmisen ja koneen välillä ja se myös jäsentää
tapaa, jolla välittyneitä viestejä voidaan lukea. Tutkittaessa käyttöliittymää kommunikaation
	
  

50	
  

välineenä keskeisenä teemana on merkityksen tuottaminen aiemman kokemuksen pohjalta.
Kommunikointi perustuu sanomien välittämiseen erilaisten käytäntöjen, merkkien ja niiden
sisältämien

merkitysten

avulla.

(Mts.

162-163.)

Steven

Jonesin

(1998,

4-5)

mukaan

verkkoyhteisöjen tarkastelussa keskeistä ei pitäisi olla sen arvioiminen aitoina tai epäaitoina
yhteisöinä, vaan pyrkimyksenä tulisi olla yhteisön rakentumisen ymmärtäminen.

Luku 4.1.1 Julkinen vuorovaikutus
Julkinen vuorovaikutus kokoaa alleen kaiken sen toiminnan, joka esitetään julkisesti Facebookin
pääsivuilla ja pääsivujen välilehdillä, kun käyttäjä reagoi uutissyötteestä havaitsemiinsa
toimintoihin. Tilapäivitysten julkaiseminen ja niihin kommentoiminen ovat näkyvin osa Facebookin
pääsivuilla ilmenevää vuorovaikutusta. Lisäksi jostakin tykkääminen (like), fanitus (become a fan),
jakaminen (share) sekä tapahtumiin osallistuminen (RSVP to the event) ovat osa julkista
vuorovaikutusta. Ne ilmenevät kaikille käyttäjille ilman, että erillisiä sovelluksia täytyy ottaa
Facebookin sisällä käyttöön. Asetuksia muuttamalla edellä mainitut toiminnot saa halutessaan
näkymään vielä suuremmalle joukolle; verkoistoihin, joissa käyttäjä on osallisena (esim. koulut,
työpaikat, instituutiot ja niin edelleen). Martikainen (2000, 116) esittää toimittajan ja vastaanottajan
vuorovaikutuksesta seuraavaa:
“Julkisesti esille asetettu keskustelu antaa vastaanottajalle ainakin
mahdollisuuden aktivoitua osallistumaan ja kommentoimaan sekä
juttua että keskustelussa esitettyjä mielipiteitä. Palautteen ja
keskustelun kautta toimittaja saattaa löytää uusia näkökulmia
aiheeseen ja saada näin ideoita uusien juttujen tekoon.”
(Martikainen 2000,116.)
Toimittajan kohdalla voisi tässä tapauksessa käyttää sanaa käyttäjä ja uusien juttujen teon kohdalla
voitaisiin puhua käyttäjän uusien toimintojen syntymisestä. Facebookin kohdalla jokainen käyttäjä
on verkkoon sisältöä tuottava “toimittaja”. Toimittaja on rinnastettavissa sosiaalisen median sisällön
tuottajaan eli käyttäjään, joka toiminnallaan tuottaa uusia keskusteluja/juttuja.
Julkiseen vuorovaikutukseen liittyy olennaisesti halu olla jatkuvasti tavoitettavissa. Sosiaalinen
verkkoyhteisö ei koskaan nuku, sillä joku on aina hereillä. Julkiseen vuorovaikutukseen liittyy
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verkkoyhteisössä myös varjopuolia, sillä yksityisyyden menetys ei monelle tule mieleen ennen kuin
sen on jo menettänyt. Julkiseen vuorovaikutukseen viittaa myös verkkomediaa tutkiva Janne
Matikainen (2009, 22) todetessaan, että kaiken on nykyisin oltava mahdollisimman julkista. Jopa
omasta elämästä on tiedotettava mahdollisimman monelle. Matikainen toteaa myös, että
parhaimmillaan netissä avautuminen on vastavuoroista toisten tukemista, tosin hän myöntää
avoimuuden kasvavan normiksi, jolloin ihmisestä riippuen liika avautuminen voi olla myös
haitallista.
Kommentoiminen on yksi näkyvimpiä Facebookin julkisia vuorovaikutuskeinoja. Käyttäjä voi
kommentoida toisen käyttäjän tilapäivitystä. Myös omaa tilapäivitystä voi kommentoida heti sen
jälkeen, kun on sen postittanut. Tilapäivityksestä ja sen kommentoimisessa toteutuvat viestinnän
perusmalli. Lähettäjä lähettää viestin ja se vastaanotetaan. Vastaanottaja lähettää palautteen
vastaanotosta. Facebookin pääsivuilla keskusteluissa puhetyyli on varsin vapaamuotoinen, sillä
usein vuoropuhelun osapuolet ovat tuttuja toisilleen. Arkipuheelle ominaisia piirteitä on vivahteet
huumoriin, leikkiminen sanoilla, vitsailu ja usein myös sisäpiirissä puhutut asiat. Seuraavassa
esimerkissä huumori ja leikinlasku tulevat hyvin esille vuoropuhelussa, jossa sarkastisuus on
hyväntahtoista. Hymiöiden avulla nonverbaalia viestintää korostetaan.
Kuva	
  4.

Käyttäjä H1 julkaisee linkin valokuvaan, jonka nimi on Geneve 2009. Toiminto ilmestyy
uutissyötteeseen. Sekä käyttäjän H1 nimi, että linkki hänen julkaisemaan valokuvaan on merkitty
siniseksi hyperlinkiksi. Niiden kautta uutissyötteen muut lukijat pääsevät katsomaan hänen
profiilisivuaan tai julkaistua kuvaa. Käyttäjä H2 ilmoittaa tykkäämisellä pitävänsä kuvasta, muttei
kommentoi kuvaa mitenkään. Käyttäjä H3 kommentoi ensimmäisenä kuvaa ja itse kommentti jää
ulkopuoliselle lukijalle hämäräksi, sillä käyttäjän H3 vastaus on “never”, ei ikinä. Ulkopuolisen
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uutissyötteen lukijan täytyy käydä katsomassa kyseessä olevaa valokuvaa saadakseen selville, että
käyttäjä H2 ja H3 ovat myös kuvassa mukana. H2 näyttää kuvassa iloiselta ja H3 on kuvassa
hämmästynyt ilme kasvoillaan. Tällöin vuoropuhelua lukeva ulkopuolinen käyttäjä tajuaa, että H3
vastaa H2 esittämään toimintoon. H3 ilmoittaa, että ei pidä itse kuvasta ja hänen vastauksensa on
palaute H2:n esittämään tykkäämiseen. H2 ilmaisee ylöspäin osoittavalla peukalolla pitävänsä
kuvasta ja H3 tulkitsee sen dialoginomaisesti. Kuvan julkaissut henkilö H1 ottaa osaa
vuoropuheluun ja suuntaa toteamuksensa “ahhh, don't be so skeptic” käyttäjälle H3.
Huumorimielessä käyty vuoropuhelu päättyy käyttäjän H3 toteamukseen “realistic”, jossa hän
ilmoittaa vain olevansa realistinen. Vuoropuhelusta mielenkiintoisen tekee se tapa, jolla käyttäjä H3
ilmoittaa olevansa realistinen. Puhetyylille ominaista olisi sanoa “I’m being realistic”, kun hän
kirjoitetussa muodossa päätyy toteamaan pelkän adjektiivin avulla olevansa realistinen. Tästä
seikasta nousee esiin myös teknologisen kulttuurin vaikutus osana vuoropuhelua. Nykyisin
kirjoitetussa vuoropuhelussa ollaan totuttu lyhentämään lauseita ja sanoja muutenkin kuin
lyhenteiden ja hymiöiden avulla. Tekstiviestit ja sosiaalisen median palvelut, joissa julkaistavan
tekstin määrä on ennaltakäsin määritelty tiettyyn kirjainmäärään (esim. Twitterissä yhden
julkaistavan tweetin määrä on 140 merkkiä) muokkaavat osaltaan tapaamme puhua kirjoitetussa
muodossa. Vuoropuhelussa humoristista tunnelmaa viestivät myös käyttäjän H3 käyttämät hymiöt,
joilla hän ilmaisee nauravansa leveästi. Hymiöiden avulla hän kuvaa myös tapaa, jolla hän ottaa
osaa keskusteluun.
Julkinen vuorovaikutus Facebookin pääsivuilla, varsinkin tilapäivityksissä on liitoksissa ihmisten
elämää koskettaviin arkisiin askareisiin. Tilapäivityksissä tulevat ilmi arjessa tehtävät kotityöt tai
vaikkapa arkea piristävät asiat. Mielenkiintoista on myös se, kuinka arkisen asian kommentointi
saattaa muuttaa vuoropuhelun aihetta ja saada aivan uuden suunnan.

Kuva	
  5.
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Pyykinpesusta liikkeelle lähtevä keskustelu saa uuden suunnan, kun henkilöt aloittavat keskustelun
pyykkikoneen toimivuudesta. Tätäkin vuoropuhelua leimaa arkinen huumori, joka tekee
vuoropuhelun helposti lähestyttäväksi. Käyttäjä A1 aloittaa keskustelun toteamalla, että kotiin
tylsistyy. Hän yrittää torjua tylsistymistä olemalla ahkera ja aloittamalla pyykinpesun, josta hän
myös kertoo muille.

Käyttäjän A1 tilapäivitykseen vastaa käyttäjä A2 toteamalla “Heh” ja

laittamalla vielä perään hymiön “ =)”. A1 päivittää statustaan kommentoimalla omaa
tilapäivitystään ja kertomalla, että hän on saanut jo ensimmäisen pyykkikoneellisen vaatteita
pesuun. Käyttäjä A3 liittyy keskusteluun toteamalla, että hänelläkin on pyykinpesu kesken. Lisäksi
hän antaa lisää tietoa keskustelun ylläpitämiseksi ja kertoo, että pyykkivuorossa on todella likaisia
vaatteita. Lisäksi käyttäjä laittaa sulkumerkkien sisään taustatietoa hänen pyykkikoneensa
historiasta ja koneen temppuilusta. Käyttäjä on pukenut puheensa myös kysymyksen muotoon
toteamalla esimerkiksi “mahtaakohan kone tukehtua...” sekä kysymysmerkillä varustettuun
toteamukseen “ei taida tykätä minusta tämän jälkeen enää yhtään ;) !?”. Erikoista käyttäjän A3
tekstuaaliseen asuun puetussa puhetyylissä on hymiöiden käyttö ennen huuto- ja kysymysmerkkejä.
Hymiönä on silmäniskun merkki, jolla käyttäjä osoittaa leikkimielisyyden puhetavassaan. Käyttäjä
A1 pyytää selvennystä edelliseen A3:n esittämään toteamukseen esittämällä tunnelmaa keventävän
kysymyksen “Yritätkö oikeen tosissaan saada uuden pesukoneeen?“. Tunnelmasta viestii taas
käyttäjän kysymyksen perään asetettu hymiö, joka viestii silmäniskusta. Puhetyyli on
leikkimielinen, kun käyttäjän A3 pyykkikone on otettu keskustelun kohteeksi. A1 jatkaa
kysymyksen jälkeen leikkimielisesti kehoituksella silittää pyykkikonetta, jos se toimii
moitteettomasti. Muistuttamisella A1 keventää tunnelmaa ja laukaisee jännitystä, joka oli verhottu
aiempaan ilkikuriseen kysymykseen. Käyttäjän A1 julkaisema tilapäivitys saa keskustelussa aivan
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uuden suunnan, kun A3 ottaa osaa keskusteluun, minkä jälkeen käyttäjän A1 tilapäivityksen alla
jutellaan A3:n pyykkikoneesta.
Kuva	
  6.

Kolmannessa esimerkissä käyttäjä K1 on julkaissut tilapäivityksen, jossa hän kertoo rakastavansa
ruusuja. Hän mainitsee myös saaneensa niitä aamulla. Kuusi ihmistä on tykkäämisellä osoittaneet
käyttäjälle, että he tykkäävät käyttäjän K1 julkaisemasta tilapäivityksestä. Varsinainen dialogi alkaa
käyttäjän K2 esittäessä kysymyksen ruusuja saaneelle käyttäjälle. Käyttäjä K1 vastaa kysymykseen
ja esittää heti perään kysymyksen käyttäjälle K2. Käyttäjän K1 vastaus osoittaa, että keskustelussa
puhutaan henkilöistä, jotka ovat molempien ihmisten tiedossa, sillä ruusuja antaneet henkilöt
mainitaan etunimillä. Vapaamuotoisella vastakysymyksellä ruusuja saanut käyttäjä vaihtaa aihetta
ja jatkaa vuoropuhelua käyttäjän kanssa. Sekä vastaus ja vastakysymys on suunnattu käyttäjälle,
joten vuoropuhelu jatkuu näiden kahden käyttäjän välisenä, sillä vastakysymys voidaan mieltää
varsin henkilökohtaiseksi. Lisäksi käyttäjä K1 viestii tunnetilaansa kirjoittamalla isoilla kirjaimilla
“IKÄVÄ!!!!” ja lisäämällä tekstin perään usean huutomerkin. Isoilla kirjaimilla kirjoitettu teksti
sekä lukuisat huutomerkit ilmaisevat internetissä käydyissä keskusteluissa huutamista. Vuoropuhelu
saatetaan päätökseen käyttäjän K2 esittämällä vastauksensa vastakysymykseen. Tunnelma keventyy
käyttäjän ottamalla jo aiemmin mainittu henkilö keskusteluun mukaan. Hänestä tehdään “äänetön
kolmas osapuoli”, joka ei varsinaisesti puhu mutta käyttäjä K2 puhuu hänenkin puolestaan.
Käyttäjän omaa varsinaista mielipidettä ilmasee viimeinen kommentti “hmmm, täytyy miettiä”,
joka on varsinainen vastaus käyttäjän K1 esittämän vastakysymykseen. Mielenkiintoisen tästä
vuoropuhelusta tekee se, kuinka yksityisestä keskustelusta tulee julkista. Keskustelun osapuolet
puhuvat henkilöistä nimillä, osoittavat kiintymystä toisiinsa ilmoittavansa ikäväänsä sekä
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jatkavansa keskustelua esittämällä jatkokysymyksiä toisilleen. Kuitenkin tilapäivitystä on
“tykännyt” kuusi muuta ihmistä, joiden tietoon koko keskustelu myös tulee, vaikka tilapäivitys
poistuisi uutisvirrasta. Nämä kuusi tilapäivitystä tykännyttä käyttäjää eivät välttämättä edes tunne
tilapäivityksen tekijän kanssa keskustelevia ihmisiä, mutta saavat tilapäivityksen tykkääjinä
keskustelut tietoonsa.
Julkinen vuorovaikutus saavutetaan usein myös puhumalla käyttäjän tulevista tapahtumista tai
asioista, jotka koskettavat käyttäjän elämää jollain tavalla. Lainan hakeminen on iso päätös kenelle
tahansa ihmiselle. Seuraava esimerkki osoittaa, että lainan hakemisesta voidaan “tiedottaa”
ystäväpiiriin vaikkapa aiheeseen liittyvän sarjakuvan avulla. Facebookin mahdollisuudet julkaista
muilla verkkosivuilla olevaa materiaalia linkittämällä sarjakuva Facebookiin, antaa mahdollisuuden
puhua elämää jokseenkin mullistavasta asiasta myös muuten kuin vakavasti.
Kuva	
  7.	
  Sarjakuvan	
  tekijänoikeudet	
  omistaa	
  Pertti	
  Jarla.	
  

Käyttäjä C1 aikoo mennä seuraavana aamuna hakemaan pankista lainaa. Julkaistun sarjakuvan alle
hän on kirjoittanut selittävän tekstin, jossa hän kertoo muille käyttäjille aikovansa hakea lainaa.
Hymiön avulla käyttäjä ironisoi omaa tietämättömyyttään laina-asioissa ja viittaa sarjakuvaan, jossa
sarjakuvan hahmo on myös hakemassa pankista lainaa.
Käyttäjä C2 ilmaisee pitävänsä käyttäjän C1 julkaisemasta sarjakuvasta ja julkisesta kuvatekstistä,
joka näkyy julkaistun sarjakuvan alla. Epäselväksi vuorovaikutussuhteessa jää se, pitääkö C2
julkaistusta sarjakuvasta vai uutisesta, jossa ystävä kertoo hakevansa lainaa. Vai ilmaiseeko käyttäjä
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C2 pitävänsä molempia hyvänä ideana tykkäämällä käyttäjän C1 tekemää julkaisua. Varsinainen
vuoropuhelu alkaa vasta, kun käyttäjä C3 tekee julkaisijalle vastakysymyksen. Julkaisusta ei käynyt
ilmi, mihin tarkoitukseen lainaa haetaan, joten käyttäjä C3 tekee vastakysymyksen, jossa hän kysyy,
onko käyttäjä C1 ostamassa asuntoa. Sarjakuvaan hän ei puheessa viittaa millään tavalla, joten
tulkinnan kohteena on lainan hakeminen. Uutisen julkaissut käyttäjä C1 vastaa lyhyesti käyttäjän
C3 esittämään kysymykseen kertomalla, että lainaa hän on menossa hakemaan autoa varten.
Vuoropuhelu saa kokonaan uuden suunnan ja kallistuu sarjakuvan kommentointiin, kun käyttäjä C4
ottaa osaa keskusteluun. Kommentoinnissaan C4 viittaa sarjakuvan hahmoon, joka on
samaistettavissa hänen mielestään käyttäjään C1.
Näiden esimerkkien avulla haluan tuoda aineistosta esiin nousseita seikkoja, joissa julkinen
kommentointi saa Facebookin pääsivuilla usein yllättäviä käänteitä. Olotilatunnusta tai julkaistua
uutista kommentoimalla juttu saa uusia juonenkäänteitä aivan samoin kuin arkisessa dialogissa
ystävien kanssa jutustellessa. Kommentoinneissa saatetaan tehdä lisäkysymyksiä tai vaihtaa
kokonaan aihetta, aivan niin kuin kasvotusten puhuttaessakin. Vuoropuhelu verkossa tapahtuu
tekstuaalisessa muodossa ja vuoropuhelua voidaan ylläpitää kuten verkon ulkopuolisessa elämässä.
Dynaaminen vuoropuhelu tuttujen henkilöiden kesken on usein rönsyilevää, niin verkossa kuin sen
ulkopuolella. Vastakysymyksillä ja huomautuksilla keskusteluun saadaan dialogimaisuutta.
Puhetyyli jäljittelee arkisen puheen vivahteita, sillä sanat kirjoitetaan puhutussa muodossa,
murteella, virheellisesti, slangina tai lyhennettynä. Ja ehkäpä teknologioiden kehittyminen on
osaltaan vaikuttanut myös siihen, kuinka verkossa kirjoitettu vuoropuhelu on osaltaan muuttunut
myös tiiviimpään suuntaan. Kuten Ulla Heinonen (2008) toteaa, on teknologinen muutos
olennaisesti vaikuttanut myös verkkoyhteisöjen syntyyn ja kommunikointimahdollisuuksien
kehittymiseen (mts 12). Keskusteluissa lyhennetään sanoja, jätetään pois verbejä, ilmaistaan
tunnetiloja hymiöillä tai lyhenteillä. Keskustelujen rytmi on osittain sidoksissa aikaan, sillä
Facebookin pääsivuilla ilmestyvät toiminnot vaihtuvat käyttäjien nähtäville kronologisessa
järjestyksessä, uusimmasta vanhimpaan. Aikasidonnaisuutta voisi pohtia myös ihmisten elämisen
rytmin kannalta, sillä nyky-yhteiskuntaa ja ihmisten arkea koettelee myös jatkuva kiire. Hektinen
elämän tyyli voi vaikuttaa myös tekstuaalisesti tapahtuvaan vuorovaikutukseen, joka näkyy muun
muassa arkisena puhetyylinä ja sanojen lyhentämisenä.
Julkinen vuorovaikutus pääsivuilla voi olla myös pysähtynyttä juuri kronologisen järjestyksen
ansiosta. Käyttäjät selaavat uutisvirtaa ja katsovat vanhempia uutisvirrassa tapahtuneita toimintoja,
ottamatta enää osaa keskusteluun. Vanhempiin uutisvirrassa päivitettyihin uutisiin pääsee myös
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jokainen käyttäjä, joka on ottanut osaa niiden toimintoihin. Osallistujille tulee aina ilmoitus, jos
joku toinen käyttäjä kommentoi tai tykkää samaa keskustelua. Vuoropuhelua voidaan spekuloida
myös kirjautuneina olevien käyttäjien näkökulmasta, jolloin oleellista on se, kuinka moni käyttäjän
ystävä on kirjautuneena sisään ja näkee vanhempia uutissyötteitä, jotka voivat olla käyttäjien
ystävämäärästä riippuen heille uusia. Välilehdillä näkyvät uutiset ystävien toiminnasta eivät kaikki
varsinaisesti kutsu vuorovaikutukseen, sillä niissä ei usein ole kommentointimahdollisuutta.
Seuraavat kuvat toimivat esimerkkeinä pysähtyneestä vuorovaikutuksesta, joita Facebookin
pääsivujen välilehdillä ilmenee:
Kuva	
  8.	
  

Photos-välilehdelle ilmestyy tiedotteita, joissa kerrotaan ystävien taggauksesta (tagging) valokuviin.
Käyttäjän on mahdollista nähdä esikatselukuva kuvasta, johon ystäväsi on tagattu. Kuvan vieressä
on myös sen kansion nimi, jossa kuva sijaitsee, sekä kuvan lisääjän nimi. Lisäksi kuvassa voi olla
myös verkosto (network), johon kuvan lisännyt henkilö kuuluu. Esimerkkikuvassa sana Mexico
kertoo kuvan lisänneen henkilön kuuluvan Meksiko-verkostoon. Olennaista vuorovaikutuksen
kannalta esimerkin kaltaisissa ilmoituksissa on, ettei ilmoitusta voi kommentoida mitenkään
välilehdillä. Uutisvirrassa näkyvät ilmoitukset taggauksesta vaativat käyttäjän käynnin katsomaan
kuvaa sen alkuperäisessä sijainnissa, minkä jälkeen kommentti ilmestyy myös uutisvirtaan. Vaikka
joku käyttäjä olisi käynyt kommentoimassa kuvaa, ei kuvaa voi omakohtaisesti uutisvirrassa
kommentoida. Välilehdiltä on siirryttävä kuvan alkuperäiseen sijaintiin, jotta kommentointi tai
tykkääminen onnistuu.
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Kuva	
  9.	
  

Vuorovaikutuksen voidaan sanoa olevan staattista myös silloin, kun välilehdelle ilmestyy tieto, että
ystävä on lisännyt Facebookiin valokuvia. Osa lisätyistä kuvista näkyy esikatselukuvina ja kansio,
jossa kuvat sijaitsevat, on myös merkitty. Käyttäjä ei voi kuitenkaan tässä tilanteessa tykätä,
kommentoida tai jakaa osoitetta toisten käyttäjien kanssa.
Tykkääminen on toinen näkyvä vuorovaikutuskeino Facebookin pääsivuilla. Käyttäjä voi “tykätä”
toisen käyttäjän tilapäivityksestä, liittymisestä johonkin yhteisöön tai osallistumisesta johonkin
tulevaan tapahtumaan. Tykkääminen toimintona osoittaa, että toisen käyttäjän toiminto on
huomioitu ja, että tuo toiminto vetoaa emootioihin. Tykkääminen toimintona on toteutettu
hyperlinkin avulla. Käyttäjän halutessa “tykätä” voi hän painaa siniseksi tehtyä hyperlinkkiä, jolloin
tykkääminen ilmaantuu halutun toiminnon kohdalle. Tykkäämistä ilmaisee ylöspäin osoitetun
peukalon kuva, sekä teksti, jossa käyttäjän kerrotaan tykkäävän toiminnosta.
Kuva	
  10.	
  

Tykkääminen toimintona madaltaa kynnystä osallistua vuorovaikutuksen tuottamiseen, sillä se
osoittaa toisen käyttäjän toiminnon huomioimisen. Verkkoyhteisössä on erilaisia käyttäjiä, joista
osa haluaa toimia sivustaseuraajana (lurkkerina) enemmän kuin aktiivisena osallistujana. Jotta
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sivustaseuraajille ja vähemmän osallistuville käyttäjille tulisi syy palata takaisin verkkoyhteisöön,
voidaan heille tarjota erilaisia toimintoja osallistumiseen. Kynnys osallistumiseen madaltuu
luomalla toimintoja, kuten esimerkiksi mahdollisuus äänestää puolesta tai vastaan (Preece,
Nonnecke &Andrews 2004). Tykkääminen on toimintona verrattavissa Preecen ja kumppaneiden
esittämään äänestysnappiin. Tykkääminen toimintona Facebookissa osoittaa vastaanottajalle myös
käyttäjän läsnäoloa ja aktiivisuutta (Matilainen 2010).
Kuva	
  11.

Vuorovaikutussuhteeltaan tykkääminen on näkyvä mutta pieni vuorovaikutuskeino. Monet käyttäjät
ovat vaatineet myös “Like” mahdollisuudelle vastakohdan “Unlike”. Facebookin käyttäjät ovat
muun muassa muodostaneet yhteisön, jossa vaaditaan vastakohtaa tykkäämiselle. Käsitys
vuorovaikutuksesta pelkkänä positiivisena käytäntönä on romanttinen. Verkon ulkopuolinen
kommunikointi on myös negatiivista ja ihmiset vuorovaikuttavat argumentoiden. Kaikesta ei
tarvitse pitää. Toimintona “tykkääminen” osoittaakin, että verkkoyhteisön vuorovaikutukseen on
haluttu

nimenomaan

positiivinen

ja

dynaaminen

ominaispiirre,

jota

tykkääminen

vuorovaikutuksellaan edustaa. Tykkäämisellä ei haluta edesauttaa sekasortoa tai negatiivisia
reaktioita, vaan lähinnä edistää solidaarisuutta ja pinnallista vuorovaikutusta sekä ilmentää
aktiivisuutta ja läsnäoloa.
Kuva	
  12.

Tykkääminen on helppo tapa osoittaa olevansa samaa mieltä tilapäivityksen tehneen käyttäjän
kanssa. Usein uutisvirrassa näkyvät tilapäivitykset ovat ensin jonkin henkilön tykkäämiä ja sen
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jälkeen saman henkilön kommentoimia. Tykkääminen kannustaa kommentointiin, mikä taas avaa
väylän vuoropuhelulle. Tykkääminen on myös positiivinen reaktio toisen käyttäjän tekemään
toimintoon.
Kuva	
  13.

Fanittamisella voidaan osoittaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta muiden käyttäjien kanssa sekä
ilmaista kunnioitusta ja antaa huomiota jollekin asialle tai henkilölle. Esimerkiksi käyttäjä voi liittyä
ryhmään, joka kannattaa tai fanittaa vaikkapa joulupukkia. Uutisvirtaan tulee ilmoitus ystävän
liittymisestä kyseisiin fanisivuihin. Käyttäjä voi liittyä myös itse huomatessaan ystävänsä liittyneen
tiettyyn ryhmään painamalla Fanita–linkkiä (Become a Fan). Muita fanisivuja pääsee myös
selaamaan Selaa sivuja –linkistä (See More Pages). Käyttäjän fanittamista voi myös kommentoida
tai tykätä. Fanittaminen ilmaisee jonkin asian kannattamista. Käyttäjä ilmaisee osallisuuttaan jonkin
asian, tapahtuman tai toiminnon puolesta. Fanitus on akti, jolla ilmaistaan yleistä vuorovaikutusta
maailman ja verkkoyhteisön kanssa. Ilmestyessään uutisvirtaan fanitukset on jaoteltu tiettyihin
kategorioihin, jotka fanisivuston perustaja on määritellyt luodessaan fanisivut. Kuka tahansa pystyy
luomaan fanisivuston ja määrittelemään sen itse haluamallaan tavalla. Määrittelykategorioita on
useita, esim. Ei mitään järkeä (Totally Pointless), Kasvatus (Education), Matkailu (Travel) jne.
Ilmestyessään uutisvirrassa fanituksesta kertova uutinen tiedottaa myös mihin kategoriaan
fanitettava asia kuuluu ja kuinka monta muuta käyttäjää fanittaa samaa asiaa.
Kuva	
  14.
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Kuva	
  15.

Linkit-välilehdellä näkyvät käyttäjien julkaisemat linkit Facebookin sisältä tai ulkopuolisilta sivuilta
listattuna tuoreimmasta vanhimpaan. Kyseessä voi olla vaikkapa video, linkki, valokuva, tapahtuma
tai yhteisö. Lisäksi käyttäjä voi lähettää linkkinä tiedon jostain Facebookissa tai muualla verkossa
toimivasta sovelluksesta, jonka haluaa jakaa ystäviensä kanssa. Julkaistuja linkkejä voidaan myös
jakaa eteenpäin Linkit-välilehdellä sekä kommentoida ja tykätä. Jakamalla linkkejä, tuotetaan uutta
sisältöä palveluun ja aktivoidaan kontakteja vuorovaikuttamaan Facebookissa. Linkkejä pääsee
lähettämään painamalla Jaa/Share linkkiä, joka on kommentoinnin ja tykkäyksen tapaan sininen
hyperlinkki.
Kuva	
  16.

Kuva	
  17.
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Käyttäjän ottaessa osaa johonkin tapahtumaan, ilmestyy tieto hänen osallistumisestaan käyttäjän
kontaktien uutisvirtaan. Tapahtuma on aina hyperlinkki, jolloin tapahtumasta kiinnostuneet voivat
klikata itsensä tapahtumasta kertovalle sivulle, josta löytyy yksityiskohtaista tietoa tapahtumasta.
Käyttäjän toiminnan huomioimiseen on kolme erilaista keinoa. Nämä kolme vaihtoehtoa on
sijoitettu heti tapahtuman jälkeen pienempinä hyperlinkkeinä. Vaikutusmahdollisuuksia ovat
kommentoiminen, tykkääminen ja suora kutsu. Kahden ensiksi mainitun toiminnot olen jo aiemmin
selvittänyt. Suoralla kutsulla tapahtumapäivitystä lukeva käyttäjä voi myös itse ottaa osaa
tapahtumaan. Käyttäjä voi painaa “RSVP to this event” hyperlinkkiä, jolloin hän voi päättää
osallistuuko, mahdollisesti osallistuu vai ei osallistu tapahtumaan.
Kuva	
  18.

Kuva	
  19.

Julkinen vuorovaikutus mahdollistuu uutisvirrassa esiintyvien asioiden kautta hyvin pitkälti
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kommentoimalla ja tykkäämällä. Välilehdillä julkaistu materiaali näkyy myös pääsivulla olevassa
uutisvirrassa, jolloin käyttäjä saa tietoonsa muitakin uutisia kuin tilapäivityksiä. Päällimmäisenä
oleva välilehti kokoaa alla olevien välilehtien uutisista kokoelman, josta uutisvirta koostuu. Näin
ollen uutisia voi kommentoida ja tykätä helpommin siirtymättä välilehdille. Välilehdillä toiminnot
ovat rajoitettuja. Valokuvien kommentointi Photos-välilehdellä ei onnistu ilman siirtymistä
valokuvia lisänneen henkilön profiilisivulle, jossa kuva-albumit sijaitsevat. Lisäksi välilehdillä
näkyy usein käyttäjien sovelluksissa tekemiä toimintoja, joita ei pääse näkemään ilman sovelluksen
asentamista omaan Facebook-profiiliin.
Facebookin pääsivun uutisvirrassa muodostuu näiden edellä mainittujen toimintojen ansiosta
monipuolisempi kuva julkisesta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutusta tapahtuu muutenkin kuin
tilapäivityksiä tuottamalla. Osallistujuutta tuotetaan tykkäämällä, ottamalla osaa fanituksiin ja
tapahtumiin sekä jakamalla tietoa eteenpäin. Osallistumista ilmaistaan muun muassa arkisten,
ajankohtaisten tai leikkimielisten sisältöjen avulla. Usein julkisessa vuorovaikutuksessa viesti
lähetetään uutisvirran avulla julki, mutta sille ei saada varsinaisesti tulkittua palautetta. Palautetta
tuotetaan toimintojen avulla, jotka eivät välttämättä tuota palautetta tekstuaalisessa muodossa
kaikkien nähtäville. Palautetta tuotetaan myös näyttämällä uutisvirrassa näkyvien toimintojen
huomiointi tykkäämällä tai jakamalla tieto eteenpäin.

Luku 4.1.2 Broadcasting- tyyppinen viestintä
Ekman ja Jäppinen (2001, 113) antavat hyvän esimerkin sosiaalisten suhteiden muuttumisesta
entistä julkisemmaksi. Nykyisin syntyy tilanteita, jolloin kaipaisi ystävien seuraa vaikka kahvikupin
äärellä, mutta ei jaksa, halua tai ehdi soittaa kaikille erikseen ja pyytää heistä jotakin kahville.
Tällaisissa tilanteissa olisi käytännöllistä jättää kaikille nähtäväksi viesti “tulkaa tänne seurakseni
jos kiinnostaa”, jonka muut voisivat oman tilanteensa mukaan ottaa huomioon tai jättää huomiotta.
Ekman ja Jäppinen pitävätkin viestiä hienovaraisempana verrattuna vaikka puhelinsoittoon, johon
pitää vastata ja esitettyyn kysymykseen pitää ottaa kantaa. Viesti on kaikkien vapaasti poimittavissa
eetteristä, mikäli vastaanottaja on kiinnostunut kahvittelusta. Tällaista viestintää voi kutsua
broadcasting-tyyppiseksi kommunikoinniksi. (Mts. 113.) Wellmanin ja Gulian (1999, 187-188)
mukaan broadcasting-tyyppistä viestintää esiintyy internetin yhteisöissä, joissa ihmiset voivat
esittää helposti kysymyksensä tai mielipiteensä laajalle joukolle ihmisiä ja siten varmistaa, että joku
vastaa tai reagoi viestiin jotenkin. Sosiaalisen median palveluissa tämä “tekemisistään
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kuuluttaminen” on saanut aivan uuden merkityksen, sillä useat sosiaalisen median palvelut
perustuvat tälle toimintalogiikalle, ja se on yksi sosiaalisen median ominaispiirteistä. Kuuluttamalla
tekemisistään käyttäjä tuottaa sisältöä sosiaalisen median palveluihin. Englanninkielinen sana
“broadcast” suomennetaan yleensä lähettämiseksi tai kuuluttamiseksi, minkä takia se sopii
oivallisesti kuvaamaan Facebookissa tilapäivityksiä. Kun käyttäjä julkaisee tilapäivityksen, on se
eräänlaista julkista kuuluttamista tekemisistään. Käyttäjä julkaisee tilapäivityksensä “heittämällä
viestin eetteriin” ja jää odottamaan, vastaako kukaan viestiin.
Broadcasting-tyyppistä viestintää voisi Facebookissa kuvailla yhtenä toiminnan tapana.
Tilapäivityksissä voi esimerkiksi kysyä apua tuttavilta johonkin mieltä askarruttavaan seikkaan tai
kertoa menevänsä johonkin paikkaan, johon tuttavat voivat halutessaan tulla mukaan.
Tilapäivityksiin voidaan myös kirjoittaa mielipidettä ilmaiseva kanta, jolloin aikeena on provosoida
viestin lukevat ystävät ja ehkä näin herättää keskustelua. Tilapäivityksellä voidaan myös ilmaista
erilaisia tunteita, joita käyttäjä sillä hetkellä tuntee. Tunnereaktioiden näyttäminen digitaalisessa
muodossa on kuitenkin vaikeaa. Nancy K. Baym (1998, 52) toteaakin, että hymiöillä ja isoilla
kirjaimilla kirjoittaminen sekä erilaisten merkkien käyttö ovat keinoja ilmaista tunnetiloja ja
nonverbaaleja viestejä internetissä. Tilapäivityksissä isoilla kirjaimilla, hymiöillä ja muilla
kirjallisilla merkeillä on suuri merkitys jo “kuuluttamisenkin” takia, siinä miten viesti tulkitaan
“kuuluttamiseksi”.
Seuraavana aineistostani erottelemia tilapäivityksiä, jotka mielestäni voidaan lajitella broadcastingtyyppiseksi viestinnäksi.
Kuva	
  20.

Käyttäjä kertoo tilapäivityksessään valmistautuneensa viikonlopun aamuvuoroihin. Lauseen perään
käyttäjä lisää pyynnön, jossa hän vetoaa lukijoihin kutsumalla heitä kivoiksi ihmisiksi. Käyttäjä
kuitenkin olettaa, että kivoja ihmisiä ovat ne, jotka tietävät, missä hän on töissä. Lisäksi hän on
kertonut olevansa töissä aamuvuorossa, joten lukijoiden on osattava tulkita viestissä annetut vihjeet.
Tulkintaa tehtäessä on tiedettävä, missä tilapäivityksen julkaisija on töissä sekä millä aikavälillä hän
on töissä. Tulkintaa tehtäessä voidaan myös olettaa, että viikonlopun aamuvuorot ovat raskaita, jos
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niihin täytyy henkisesti valmistautua. Kutsumalla lukijoita kivoiksi ihmisiksi tilapäivityksen
julkaisija vetoaa lukijoiden tunteisiin.
Kuva	
  21.

Käyttäjä on julkaissut kysymyksen, jonka hän on suunnannut kaikille lukijoille. Käyttäjä kysyy,
lähteekö joku hänen kanssaan katsomaan bändiä nimeltä Meshuggah. Käyttäjä on lisännyt
kysymyksen perään linkin, jossa on lisää tietoa keikasta. Kysymyksen hän on osoittanut kaikille
uutisvirtaa lukeville kontakteilleen. Kysymys on kirjoitettu puhetyyliä tavoitellen: katsomaan-sana
on muodossa “kattoo” ja bändin nimi on kirjoitettu pienellä. Käyttäjä ilmoittaa (tarjoamalla
lisätietoa linkissä) myös niille käyttäjille, joille kyseinen bändi ei ole entuudestaan tuttu, että kuka
tahansa on tervetullut.
Kuva	
  22.

Seuraavassa broadcasting-tyyppisessä esimerkissä käyttäjä ilmoittaa ottavansa osaa Kalevan
Kisoihin. Hän on osallistunut Facebookin sivuilla olevaan tapahtumaan, jossa on aiheena tulevat
Kalevan Kisat. Uutisvirrassa tapahtumasta tulee ilmoitus käyttäjän kavereille, jotka voivat myös
ottaa osaa tapahtumaan tai vaikka kommentoida käyttäjän osallistumista kisoihin. Käyttäjän
osallistumisesta tulee julkista, kun uutisvirta julkaisee käyttäjän osallistumisen niin varsinaisiin
kisoihin kuin kisoja varten tehtyyn tapahtumaan Facebookissa (event).
Kuva	
  23.

Seuraavassa tilapäivityksessä käyttäjä kertoo illan suunnitelmistaan “eetteriin” ja “kuuluttaa” näin
ollen mahdollisille lukijoille, että hänet voi löytää myöhemmin pubista nimeltä Mr. Pickwick.
Käyttäjä ei varsinaisesti kutsu tai kysy ystäviään mukaan. Paremminkin hän tiedottaa olevansa
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siellä ja ilmoittavansa ystävilleen mistä hänet illalla tavoittaa. Lukijan täytyy tosin tietää etukäteen,
mikä paikka Mr. Pickwick on.
Kuva	
  24.

Viides esimerkki Broadcasting-tyyppisestä vuorovaikutuksesta on käyttäjän julkaisema tilapäivitys,
jossa hän kertoo tarvitsevansa vähän painostusta. Kertomalla tarvitsevansa painostusta käyttäjä
vetoaa tilapäivityksen lukijoihin, jotta kannustavaa painostusta tulisi viestin palautteena.
Esimerkistä käy ilmi, että käyttäjän ilmoitusluontoinen asia on tuottanut tulosta, sillä hän on saanut
vastauksen pyyntöönsä. Toinen käyttäjä on tuttavallisesti kommentoinut käyttäjän lähettämää
tilapäivitystä. Tuttavallisen kommentista tekee puhuttelu nimellä sekä kiroileminen isolla
kirjaimilla. Isot kirjaimet tässä tapauksessa tarkoittavat puhumista huutamalla. Huutomerkki
kommentoijan lauseen lopussa korostaa käskevää sävyä. Voikin sanoa, että kommentin tekijä tekee
niin kuin on pyydetty.
Kuva	
  25.

Seuraava esimerkki on mielenkiintoinen esimerkki broadcasting-tyyppisestä viestinnästä niin
käyttäjän kuin kolmansienkin tahojen toimesta. Mainostamalla ja tiedottamalla Facebookin sisällä
olevista palveluista tai sisällöistä käyttäjän avulla saavutetaan satoja uusia potentiaalisia käyttäjiä
palvelun äärelle. Käyttäjä on siis osallistunut Facebookissa ruokakaupan järjestämään kilpailuun ja
tiedottamalla siitä muille kavereilleen hän parantaa mahdollisuuksiaan voittaa. Verkkomedialle
tämä on varsin perinteinen keino hoitaa mainontaa. Vuorovaikutuksen ja varsinkin broadcastingtyyppisen viestinnän näkökulmasta mainonnassa on käytetty yhteisöllisyyttä korostavaa
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tekstuaalista asua. Yhteisöllisyyttä korostaa kysymys, jossa käyttäjä kysyisi kavereiltaan, että
“voitetaanko yhdessä”, vaikka teksti on ruokakaupan markkinoinnin tuottamaa tekstiä. Käyttäjällä
ei ole mitään tekemistä tekstin tuottamisen kanssa. Hän vain suostuu julkaisemaan tiedon
mahdollisuudesta osallistua kilpailuun. Samalla kun hän “kuuluttaa” kisasta muille käyttäjille hän
mahdollistaa vuorovaikutuksen tuottamisen kommentoinnin, tykkäämisen ja jakamisen keinoin.

Luku 4.1.3 Avunpyyntö-tyyppinen viestintä Facebookissa
Kysymys-vastaus-periaatteen mukaiset tilapäivitykset, joissa käyttäjä julkaisee uutisen kysyen
ystäviltään jotain, ovat silmiinpistävä kategoria Facebookin välilehdillä. Julkisesti esitetyt
kysymykset antavat useammalle ihmiselle mahdollisuuden tarttua esitettyyn kysymykseen ja näin
ollen solmia vuorovaikutussuhteita verkossa. Tilapäivitykset voivat olla myös toteamuksia, joissa
vedotaan toisten käyttäjien asiantuntemukseen ja neuvoihin. Ihmisten tapaa esittää avunpyyntö
tilapäivityksissä voisi verrata Robert Arpon (2005, 117) internet-keskusteluryhmistä poimimaan
tapaan erotella avunpyyntö-puhetapa ja niille ominaiset vastaukset. Tutkiessaan kirjallisuusaiheista
internet-keskusteluryhmää Arpo osoitti, että avunpyyntöihin tulevat vastaukset voidaan erottaa
sisällön perusteella kahteen eri ryhmään: kysyjälähtöisiin viesteihin ja vastaajalähtöisiin viesteihin.
Kysyjälähtöisissä viesteissä kirjoittaja vastaa esitettyihin kysymyksiin keskittyen niihin seikkoihin,
joita kysymyksen esittäjä on kysymyksessään esittänyt. Vastaajalähtöisissä viesteissä viestin
vastaaja kommentoi vastaamisen sijaan kysymyksen esittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia tai
kysyjää. Nämä kaksi vastaustyyppiä voivat myös esiintyä samassa viestissä. (Mts. 126.)
Tyypillinen avunpyyntö-tyyppinen tilapäivitys Facebookin pääsivuilla liittyy usein tekniseen
ongelmaan. Verkostopalveluiden jatkuvassa muutoksessa oleva informaatioarkkitehtuuri luo
paineita pysyä kehityksen kelkassa, sillä ohjelmistot ja ominaisuudet verkostopalveluiden sisällä
kehittyvät koko ajan. Facebook on kokenut mullistavia muutoksia uuden ulkoasun sekä
lisääntyneen käyttäjämäärän myötä. Navigointi ja tekniset ominaisuudet voivat olla tietoteknisesti
haasteellisia.

Avunpyyntö-tyyppisissä

keskusteluissa

voidaan

erottaa

teknisiin

ongelmiin

keskittynyt keskustelukulttuuri, jossa tilapäivityksissä kysytään tai valitetaan ongelmasta, joka
käyttäjää on kohdannut.
Constant, Sproull ja Kiesler (1997, 303-304) ovat tutkineet tietokoneverkon hyödyllisyyttä teknisten
neuvojen saamisessa yritysmaailmassa. Heidän mukaansa ison organisaation työntekijä ei
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välttämättä tavoita tekniseen ongelmaansa apua työpaikaltaan tai ei osaa kohdistaa sitä oikein. Ison
organisaation tietoverkossa työntekijä voi julkaista pyynnön teknisen informaation saamiseksi,
jolloin viesti tavoittaa lukuisia organisaation työntekijöitä. Todennäköisyys löytää apu ongelmaan
kasvaa lukuisien vastauksien myötä. (Mts. 303-304.) Constant ym. määrittävät tuloksen perusteella
hypoteesin, joka on yhtäpitävä omien tietojeni kanssa. Facebook verkkoyhteisönä noudattaa juuri
samanlaista verkkostrategiaa kuin Constant ym. tutkimat organisaatioiden tietoverkot. Facebookin
tilapäivityksessä julkaistu pyyntö kasvattaa käyttäjän mahdollisuuksia löytää oikea vastaus
tekniseen ongelmaansa verrattuna siihen, että hän kysyy jokaiselta tekniikasta kiinnostuneelta
ystävältään erikseen apua tekniseen ongelmaansa. Constantin ym. (1997, 303-304) hypoteesi
kuuluu: “Advice from more people will be more useful than advice from fewer people.”
Avunpyynnöt teknisiin ongelmiin tulevat esiin seuraavissa esimerkeissä, jotka tulkitsen pyynnöiksi
huolimatta siitä, onko tilapäivitys muotoiltu kysymyksen muotoon vai ei. Pelkkä toteaminen
tilapäivityksessä riittää kertomaan muille käyttäjille, että ongelman kanssa painiva käyttäjä kaipaa
apua. Perinteiset “tietääkö kukaan”, “miten saan..”, “auttakaa” alkuiset kysymykset ovat helposti
erotettavissa avunpyynnöiksi. Constant, Sproull ja Kiesler (1997, 304) toteavatkin, että ihminen voi
julkaista kysymyksen muotoon “Does anybody know...?” suurille elektronisille jakelulistoille tai
ilmoitustauluille tietämättä, kuka kysymyksen saattaa lukea. He toteavat myöskin, että
tietokoneverkot yhdistävät tuttavapiirin, fyysisen läheisyyden, ryhmän jäsenyyden, aiempien
suhteiden sekä demokraattisen samankaltaisuuden puuttuessa. (Mts. 304.)
Ensimmäisessä esimerkissä käyttäjä on julkaissut tilapäivityksen, jossa hän kaipaa neuvoa tekniseen
ongelmaan. Avunpyynnön hän on muotoillut kysymyksen muotoon. Kommentoimalla käyttäjän
tilapäivitystä voi samalla vastata avunpyyntöön sekä reagoida käyttäjän lähettämään viestiin.
Julkaisemalla ongelmansa kaikkien tuttaviensa nähtäville käyttäjällä on laaja verkosto tavoittaa
ongelman ratkaisun tietäviä henkilöitä. Kuten esimerkistä käy ilmi, on käyttäjä saanut vastaukseksi
ohjeet, jotka toinen käyttäjä on kommentoinut tilapäivityksen yhteyteen. Ratkaisun ohjeet käyttäjä
on erotellut pilkuilla, jotta ohjeet on helpompi tulkita.
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Kuva	
  26.

Toisessa esimerkissä käyttäjä toteaa, ettei hän osaa kääntää profiilikuvaansa. Käyttäjän kuva
näkyy esikatselukuvakkeena tilapäivityksen vieressä, joten ongelma konkretisoituu muille
uutisvirran lukijoille selkeällä tavalla. Käyttäjä korostaa kohteena olevan profiilikuvansa, jota
hän nimittää sanalla “tota”. Käyttäjä on muotoillut tilapäivityksensä toteamukseksi, eikä hän
varsinaisesti kysy apua. Toteamus jättää tulkinnalle mahdollisuuden käsittää lause avunpyyntönä.
Kuva	
  27.	
  

Avunpyyntö-tyyppinen viestintä Facebookissa sisältää myös ihmisten arkea koskettavia asioita,
jotka seuraavissa esimerkeissä tulevat hyvin ilmi. Avunpyyntö-tyyppinen viestintä voi samalla olla
broadcasting-tyyppistä viestintää, jossa tiedotetaan mahdollisimman suurelle joukolle ihmisten
elämää koskettavista asioista.
Käyttäjä on julkaissut tilapäivityksen, jossa hän kertoo etsivänsä vakuutusmyyjää. Hän kaipaa
ystäviensä suositteluja tai yhteydenottoja. Kyseisessä tilapäivityksessä sanaton viesti on löytää hyvä
vakuutusmyyjä, sillä käyttäjä haluaa suositteluja. Voidaan olettaa, että huonoista vakuutusmyyjistä
ei anneta suositteluja. Tämäkin broadcasting-tyyppinen viesti voidaan tulkita avunpyynnöksi.
Vastauksia tulee kolme kappaletta, jotka vastaavat suoraan käyttäjän V1 tilapäivityksessä
esittämään toteamukseen. Kukaan vastaajista ei esitä jatkokysymyksiä, joten vuoropuhelu jää
lyhyeksi kaikkien vastaajien sekä tilapäivityksen julkaisseen käyttäjän kesken.
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Kuva	
  28.

Seuraavassa esimerkkikeskustelussa käyttäjä M1 julkaisee tilapäivityksen, jossa hän kysyy Mondosarjan alla julkaistua kaupunkiopasta Lontoosta. Tilapäivityksen käyttäjä on suunnannut kaikille
ystävilleen ja julkaisemalla kysymyksensä julkiseen tilaan käyttäjä “heittää pallon” viestin
vastaanottajille ja jää odottamaan. Ensimmäinen kommentti ilmaantuu käyttäjän tilapäivitykseen
vain minuutti sen julkaisemisen jälkeen. Lähes reaaliaikainen kommentointi on saavutettavissa
sisäänkirjautuneiden käyttäjien kanssa. Ensimmäinen kommentti ei vastaa varsinaisesti käyttäjän
M1 esittämään kysymykseen, vaan kommentoija esittää käyttäjälle jatkokysymyksen. Toinen
kommentti saapuu viisi minuuttia kysymyksen julkaisemisen jälkeen. Myös kommentoija M3
esittää toisen jatkokysymyksen. Näin ollen molemmat kommentoijat siirtävät puheenvuoron
takaisin tilapäivityksen tehneelle käyttäjälle. Varsinaisesti toinen M2:n kommentti vastaa käyttäjän
M1 esittämään kysymykseen, jossa hän lupaa kirjan lainaan vaikka heti.
Kuva	
  29.
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Näiden kolmen kommentin perusteella voidaan tulkita, että dialogi on puhetyylille ominaista
keskustelua. Tilapäivitystä kommentoineet henkilöt eivät yritä vastata käyttäjän esittämään
kysymykseen, vaan esittävät puheelle ominaisella tavalla jatkokysymyksiä. Keskustelu on varsin
vapaamuotoista. Esimerkiksi “Mitä sä sillä?” on kirjoitettu puhekielellä. Yksikön toinen
persoonapronomini sinä on korvattu “sä” sanalla. Toinen kommentoija viestii lauseen alussa sanalla
“Ahaa..”, jonka voidaan tulkita esittävän hänen ymmärtäneen edellä kommentoineen henkilön
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viestin. “Ahaa...” korvaa tässä tapauksessa kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutustilanteen
nonverbaalisen elehdinnän (pään nyökkäyksen, suun aukaisemisen ja kaikki muut fyysiset eleet,
joita emme voi verkossa viestiessämme nähdä). Lisäksi sanalla “Zoukki” käyttäjä M2 ilmoittaa
kaikille vitsailevansa ja lisää vielä hymiön perään ilmaistakseen hyväntahtoisuutta. Keskustelu
jatkuu vitsailevaan sävyyn, kun M1 vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin ja tekee useita
jatkokysymyksiä Lontooseen liittyen. Keskustelussa nonverbaaleja eleitä ilmaisevat hymiöt, joilla
keskustelijat ilmaisevat mielialaansa. Kyseisessä esimerkissä keskustelun vire on humoristinen,
siksi keskustelussa käytetään paljon iloisuutta tarkoittavia hymiöitä ( :D, :)). Käyttäjän M1
esittäessä useita uusia kysymyksiä kommentissaan, hän viestii vastaanottajille, että hän haluaa
jatkaa keskustelua, sillä vastaus hänen alunperin esittämäänsä kysymykseen on jo tullut selville.
Keskustelu jatkuu vuoropuheluna samojen henkilöiden kesken, jotka alunperin kommentoivatkin
käyttäjän tilapäivitystä. Lähes tunti kysymyksen julkaisun jälkeen uusi henkilö kommentoi
tilapäivitystä mutta vastaa kysymyksiin, jotka käyttäjä M1 on tehnyt kommentoidessaan itseään.
Myös aiemmin kommentoineet henkilöt ilmaisevat halukkuutensa saada vastauksia käyttäjän M1
esittämiin lisäkysymyksiin. Keskustelu saa uuden käänteen, kun viestin vastaanottajaksi
ilmoittautuu uusi henkilö. Vastaanottajina on näin ollen joukko “me”, jolloin ryhmähenki tulee
osalliseksi keskustelua. Yhteisöllisyys korostuu, kun vastauksia haluaa yhden sijasta tietää useampi
henkilö. Arpon (2005, 283) mukaan yhteisöllisyyden tuntemisen edellytyksenä tarvitaan viesteihin
vastaamista ja viestinvaihdon jatkumista. Intensiivisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia ryhmässä
muodostuviin yhteisöllisyyden tunteisiin Arpon (mt.) mukaan saadaan määrätietoisella viestien
vaihdolla tiettyjen kirjoittajien välillä.
Keskusteluun liittynyt käyttäjä M4 vastaa käyttäjän M1 esittämiin jatkokysymyksiin kertomalla
omia kokemuksiaan Lontoon matkoilta (tässä tapauksessa voisi olettaa matkoja olleen useita, sillä
puhuu lentokentille saapumisista monikossa). Käyttäjän M4 vastaus on palaute avunpyyntöön,
jonka henkilöt ovat kommentoinneissaan julkisesti esittäneet. Arpon mukaan avunpyyntöjen
kielelle on ominaista vaativa, pyytävä ja jopa aneleva sävy (mts. 157). Tätä anelevaa ja vaativaa
sävyä keskustelussa on muun muassa esiin tuonut käyttäjä M3 (“Oi vastatkaa kaikki tähän”).
Anelevaan sävyyn kommentoinut M3 osoittaa kysymyksensä potentiaalisille lukijoille, jotka
saattavat lukea kommentin tai jättää kommentin kokonaan huomioimatta. Osoittamalla
kysymyksensä kaikille mahdollisille viestin vastaanottajille käyttäjä M3 pyrkii vuorovaikutukseen
potentiaalisten käyttäjien kanssa.
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Kuva	
  30.	
  Jatkoa	
  edellisestä	
  keskustelusta.

Vuoropuhelu jatkuu, kun käyttäjä M5 ottaa osaa keskusteluun. Hän julkaisee kolme kommenttia
perätysten ehdottaen matkaohjelmaa, jota hän on pitänyt sopivana käydessään Lontoossa. Hän
aloittaa keskustelun kritisoimalla tilapäivityksen tehnyttä käyttäjää ja hänen humoristissävytteisiä
jatkokysymyksiään. Käyttäjä M5 viestii tiedostaneen avunpyynnöissä ilmi tulleen vaativuuden
toteamalla (“Älä ole noin vaativa”). Arpon (mts. 157) mukaan avunpyyntöihin tulleet vastaukset
vaihtelevat herjauksista asiallisiin. Kysymyksen sisältöön vastaaminen, mutta myös kysyjän ja
hänen motiiviensa sekä kysymyksen yleisen mielekkyyden kritisointi, voivat korostua vastauksissa.
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(Mts. 157.) Käyttäjä M5 kertoo myös kokemuksiaan ja antaa muutamia vinkkejä siitä, missä
Lontoossa ollessaan kannattaa käydä, jos aikaa on vain muutamia päiviä. Tilapäivityksen tehnyt
käyttäjä M1 jatkaa keskustelua, mutta samalla viestittää, että keskustelu on päättymässä.
Päättymistä hän ilmaisee kiittämällä vinkeistä ja kertomalla oman listansa mahdollisista
nähtävyyksistä tulevalla matkalla. Lisäksi päättymistä hän ilmaisee kertomalla tekemänsä vielä
viimeisen lisäkysymyksen. Silloin hän viestittää käyttäjälle M5, että keskustelu on kysymykseen
vastaamisen jälkeen ohitse. Käyttäjän M5 kommenttien sävy on jokseenkin ylimielinen, sillä hän
kokee tarpeelliseksi selittää sulkeiden sisään mikä on London Eye ja lisäksi hän neuvoo foneettisin
kirjaimin, miten Leicester Square tulee lausua. Ehkäpä tämän takia aikaisemmat keskusteluun
osallistujat pysyvät hiljaa. Vuoropuhelussa korostuu henkilökohtaisen tulkinnan ja kokemuksen
osuus.
Facebookin pääsivut, luovat kohtaamispaikan puolituttujen sekä ystävien kesken. Keskustelujen
sävy on tyyliltään vapaamuotoista ja se noudattaa kasvokkain tapahtuvalle vuorovaikutukselle
ominaista dialogimaisuutta. Keskustelu polveilee aiheesta ja aiheen ohi. Väli- ja jatkokysymyksiä
esitetään sekä leikkimielisesti että myös kommentoidaan puolesta ja vastaan. Keskusteluja
kielellisien ja visuaalisten ominaisuuksien näkökulmasta tutkineet Danet, Ruedenberg-Wright ja
Rosenbaum-Tamari (1997) toteavat, että verkossa käytetty kieli on on luonnostaan leikkimielistä,
johtuen hetkellisyydestä (ephemerality), vauhdista (speed), vuorovaikutuksesta (interactivity) ja
vapaudesta materiaalien tyranniasta (freedom from the tyranny of materials). (Baym 2002, 66.)
Materiaalien tyrannilla Danet ja kumppanit (1997) tarkoittavat riippuvuutta fyysistä materiaaleista,
jotka ovat suuresti vaikuttaneet ihmisten tapaan tuottaa kirjoitusta. Tästä esimerkkeinä he antavat
muinaiset savitaulut ja kivet, joiden avulla ihmiset tuottivat tekstejään. Savitaulut ja kivet eivät ole
kovin helppoja työstää, toisin kuin tietokoneen näppäimistön ja käyttöliittymän avulla tuotettu
teksti.

4.3 Käyttöliittymä vuorovaikutuksen mahdollistajana
Hyvällä navigoitavuudella sivuista saadaan helposti käytettävät ja toimivat. Käytettävyydellä
voidaan

vaikuttaa

myös

vuorovaikutuksen

mahdollistaviin

elementteihin.

Sommittelulla,

asemoinnilla, väreillä ja fonteilla on muukin funktio kuin tehdä verkkosivuista näyttävän näköisiä.
Sisällön keskittäminen valkoiselle pohjalle tekee uutisvirrassa esiintyvistä uutisista selkeitä ja ne on
helposti hahmotettavissa. Pyykkönen (2008) kuvailee Facebookin ulkoasua hillityksi. Facebookissa
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on tiukka ja selkeä rakenne. Pyykkösen mielestä Facebookin värimaailma voi viestiä länsimaiselle
käyttäjälle rauhallisuutta, luotettavuutta, perinteisyyttä, varovaisuutta ja pysyvyyttä. (Pyykkönen
2008, 54-56.) Kaikki edellä mainitut ominaisuudet madaltavat kynnystä vuorovaikuttaa toisten
käyttäjien kanssa, varsinkin niiden, jotka ovat jollain tavalla tuttuja. Turvallisuuden tunteella
luodaan

paikasta

helposti

lähestyttävä

ja

mahdollisimman

hedelmällinen

maaperä

vuorovaikutukselle. Dynaamisen uutisvirran päivittyessä koko ajan on tärkeää, että tausta ja
käyttöliittymä pysyvät samanlaisina. Koko ajan muuttuva sivun ulkoasu vain hämmentäisi käyttäjiä
ja vähentäisi vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Päälinkit, jotka ovat jokaisella Facebookin sivulla
samassa paikassa, kertovat käyttäjälle, että aina on mahdollisuus palata pääsivulle ja aina voi
kirjautua ulos, vaikka käyttäjä tuntisi olonsa eksyneeksi surffaillessaan linkkien kautta sivuille,
jotka eivät enää häntä kiinnosta.

Kuva	
  31.	
  

	
  

Myös käytettävyysheuristiikkoja luonut Jakob Nielsen (2005) pitää tärkeänä, että käyttäjälle
luodaan selkeä reitti poistua, niin sanottu hätäuloskäynti. Nielsenin mukaan käyttäjä tekee usein
valintoja vahingossa ja tarvitsee selkeästi merkatun poistumistien. (Nielsen 2005.) Sijoittamalla
Facebookin päälinkit sivun yläreunaan näkyvään siniseen palkkiin vedotaan käyttäjän aikaisempaan
kokemusmaailmaan käyttöliittymistä. Verkkosivujen käyttöliittymien konteksti muodostuu pitkälti
muiden verkkosivujen käyttöliittymien tuntemuksesta, jossa päälinkit on usein sijoitettuna
verkkosivun yläreunaan. Aikaisemmalla verkkosivujen käyttöliittymien tuntemuksella on myös
suuri vaikutus käytettävyyteen, sillä muistettavien ja uusien opittavien elementtien määrä on silloin
pienempi.
Myös Nielsen (2005) pitää muistettavien asioiden määrää tärkeänä, sillä käytettävyyteen liittyy
olennaisesti sekin, kuinka monta muistettavaa asiaa käyttäjä kohtaa tullessaan uudelle verkkosivulle
(mt.). Muistettavuudella voidaan minimoida käyttäjän muistikuormaa, sillä aikaisemmalla
käyttöliittymien tuntemuksella käyttäjän on helppo tulkita käyttöliittymän päälinkit järjestelmää
kasassa pitäväksi rungoksi. Facebookin käyttöliittymän rakenteen voi katsoa rakentuvan pitkälti
näiden päälinkkien avulla. Preecen (2000, 281-282) mukaan pitämällä päälinkit johdonmukaisina
voidaan parantaan navigointia. Navigointia voidaan parantaa esimerkiksi pitämällä päälinkit
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samoina koko sivustolla. Lisäksi Preece lisää, että ammattimainen sivuston ulkoasu saavutetaan jo
sillä, että linkkien ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isolla. (Mts. 281-282.)
Facebookin päälinkit on sijoitettu sivun yläreunaan siniselle väripohjalle, jossa ne erottuvat
sivuston muusta taustasta. Linkit on kirjoitettu ensimmäinen kirjain isolla kirjaimella, jotta ne
erottuvat muusta sivuston tekstimateriaalista juuri linkeiksi. Lisäksi linkkejä kuvaavat sanat ovat
yksinkertaisia ja helppoja tulkita aikaisemman tietoverkkojen kokemuksen perusteella. Home,
Profile, Friends ja Inbox ovat merkitykseltään tuttuja muista verkon palveluista, joita käyttäjä on
mahdollisesti käyttänyt. Home–linkki löytyy jo esimerkiksi verkkoselaimesta ja Inbox-sana on tuttu
sähköpostista. Minna Tarkka (1996, 197) toteaakin, että metaforien ja rakenteiden lainaus
”vanhoilta” medioilta on käyttöliittymän ja vuorovaikutuksen suunnittelussa yksi keino, jolla
käyttäjä paikannetaan aiempiin kokemuksiinsa (mts.197). Profile ja Friends ovat Facebookin ja
sosiaalisen median palveluiden myötä tulleet käyttäjille tutuiksi kuvastamaan omaa profiilisivun
linkkiä sekä kaverilistoja, joita voi verkostopalvelun sisällä selailla. Lisäksi päävalikosta löytyy
myös asetukset (Settings) ja uloskirjautuminen (Logout). Päälinkkien sijoittaminen sivun
yläreunaan sekä tuttujen linkkisanojen käyttäminen mahdollistavat helpon navigoinnin. Käyttäjä voi
paneutua vuorovaikutukseen kontaktiensa kanssa ilman, että joutuu miettimään, miten sivustolla
liikutaan ja miten sitä käytetään. Linkit on asemoitu uutisvirran yläpuolelle, jolloin dynaamisen
uutisvirran päivittyessä jatkuvasti käyttäjä on kuitenkin ”kartalla” staattisten, pysyvien linkkien
johdosta.
Päälinkkien lisäksi on syytä perehtyä taustasta erottuviin laatikoihin, joilla kutsutaan käyttäjiä
tuottamaan sisältöä. Laatikot ovat yleensä väriltään hieman haaleamman sävyisiä kuin linkeissä ja
teksteissä käytetyt värit. Lisäksi laatikoissa on yleensä opastava teksti, jossa kehotetaan ottamaan
osaa vuorovaikutukseen. Tästä esimerkkeinä toimii tilapäivitykselle ja kommentoinnille luodut
laatikot, jotka on rajattu valkoisesta pohjasta laatikon muodolla ja valkoisesta erottuvalla värillä.
Molemmissa on vuorovaikutukseen kutsuva teksti. Tilapäivitys-laatikossa käyttäjältä kysytään
”What are you doing right now?” eli mitä käyttäjä parhaillaan tekee. Kommenttiin kutsuva laatikko
kehottaa käyttäjää kirjoittamaan jotakin ”Write a comment..”. Molemmat laatikot kehottavat
kirjallisesti osallistumaan ja ottamaan osaa vuorovaikutukseen. Molemmat edellä mainitut
ominaisuudet ovat näkyvimpiä keinoja tuottaa vuorovaikutusta Facebookissa. Ne ovat selkeästi
erottuvia sekä niissä on opastava teksti. Tilapäivitykseen kannustetaan heti sivun yläreunassa,
varsinaisen uutisvirran yläpuolella. Kommentoiminen mahdollistuu jokaisen tilapäivityksen
alapuolella, joko suoraan vaaleansinisen laatikon avulla tai ”Comment” hyperlinkkiä painamalla.
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Kuva	
  32.

Kuva	
  33.

Facebookin käyttöliittymässä käytetään paljon hyperlinkkejä. Niiden avulla voidaan siirtyä pois
Facebookista tai siirtyä tiettyyn paikkaan Facebookin sisällä. Hyperlinkit ovat ulkoasultaan sinisiä,
jotta

ne

erottuvat

leipätekstistä.

Uutisvirran

toimintoina

hyperlinkit

mahdollistavat

vuorovaikutuksen aloittamisen toisen käyttäjän kanssa. Hyperlinkit tekevät sanoista eräänlaisia
kuvakkeita, joiden taakse on kätketty toiminnon tuottava koodi. Myös hyperlinkeillä vedotaan
käyttäjän aikaisempaan tietämykseen linkkien standardiväristä. Yleinen standardi verkossa
käytettävistä linkkiväreistä on sininen (Preece 2000, 280). Käyttäjä ymmärtää siniset tekstit
linkeiksi.
Kuva	
  34.	
  

	
  

Muun muassa kommentointi, tykkääminen ja fanitus ilmenevät toiminnallisuuksien alapuolella
sinisinä hyperlinkkeinä. Kuten jo useaan kertaan on todettu, kommentointi ja tykkääminen ovat
varsin näkyviä vuorovaikutuksen keinoja pääsivuilla. Fanitus ei varsinaisesti ole toiminto
Facebookin pääsivuilla, mutta fanittamisen mahdollistava hyperlinkki kutsuu vuorovaikuttamaan ja
näin kertomaan muille, mitkä mahdolliset intressien kohteet käyttäjää miellyttävät. Aki Järvinen
(1999, 109) on pohtinut jo yli kymmenen vuotta sitten hyperteksteihin liittyvää problematiikkaa.
Hänen mukaansa navigoimalla pitkin hypertekstin linkkejä, kiedomme metamedian äärellä
suuremmaksi kokonaisuudeksi eli tekstiksi useiden dokumenttien toisistaan eroavaa ja moninaista
symbolimateriaalia. Kommentointi, tykkääminen ja fanitus ovat edelliseen Järvisen toteamukseen
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viitaten moninaista symbolimateriaalia, jonka avulla käyttäjä tuottaa vuorovaikutusta aikaisempaa
kokemusmaailmaansa hyväksi käyttäen. Entuudestaan tutut toiminnot on verhottu sinisen värin
avulla hyperlinkeiksi, minkä avulla käyttäjä osaa päätellä ne toiminnallisiksi linkeiksi eikä vain
pelkäksi leipätekstiksi.
Toimintoja tarkastellessa ei voida sivuuttaa tykkäämistä (like) ja tökkäämistä (poke) esittäviä
kuvakkeita. Preece (mts. 283) määrittelee verkkosuunnittelun ratkaisuja, jotka ovat liitoksissa
verkkoyhteisön tarkoitukseen kuin myös käytäntöihin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja
kommunikoinnissa. Verkkosuunnittelun ratkaisuihin vaikuttaa vahvasti käytettävyyden seikat, joilla
voidaan parantaa kommunikaatiota. Preecen (mts. 285) mukaan tarjoamalla helposti ymmärrettäviä
kuvakkeita voidaan selkeyttää viestien tarkoitusta ja kuvastaa tunne-elämän kommunikointia.
(Preece 2000, 283-285.)
Tykkääminen toimintona tapahtuu painamalla kuvaketta, joka esittää nyrkkiin puristettua, peukalo
ylöspäin osoittavaa kättä. Samainen merkki on viestintäkulttuurissamme jo ennalta tuttu kuva tai
liike, jonka avulla voimme osoittaa kannustavamme, olevamme samaa mieltä, toivottavamme
positiivisia ajatuksia vastaanottajalle yms. Käyttäjät ymmärtävät kuvaketta katsellessaan, että sillä
on positiivinen merkitys viestin lähettämisessä. Painamalla pystyyn nostettua peukalo-kuvaketta
voidaan viestiä toisille käyttäjille, että heidän tekemänsä toiminnot on huomioitu ja, että niissä on
myös positiivinen oletus. Tykkäämällä käyttäjät voivat ilmaista pitävänsä toistensa tilapäivityksistä
ja jaetusta materiaalista. Asioita, joita käyttäjä Facebookissa tekee, voidaan tykätä mutta entäpä jos
haluaakin inhota? Inhoamiselle ei ole mitään kuvaketta. Seuraavassa esimerkissä käyttäjän
päivittämään tilapäivitykseen on toivottu jopa kaksinkertaista tykkäysmahdollisuutta. Ilmaisemalla
tuplatykkäämisen mahdollisuuden puuttumisesta kommentoiva vastaaja ilmaisee tilapäivityksen
julkaisseelle käyttäjälle, kuinka hän on vahvasti samaa mieltä asiasta. Kaksinkertainen
tykkäämismahdollisuus lisäisi asian merkittävyyttä käyttäjän näkökulmasta, sillä silloin
tykkääminen olisi toiminallisuutena muutakin kuin huomioimista.

Kuva	
  35.
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Tökkääminen toimintona näkyy pääsivuilla oikealla puolella olevassa upotetussa laatikossa.
Tökkäämistä ilmaisee kuvake, jossa on etusormella osoittava käsi. Elekielellä tehtynä samalla
liikkeellä voimme osoittaa jotakin, neuvoa tai viittoa jonkun suuntaan. Tökkääminen on ikään kuin
ilmaisemista toiselle käyttäjälle, että on huomioinut toisen tekemällä eleen, jota voisi pitää
kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa tervehtimisenä, olkapäälle koskettamisena tai
huomion osoittamisena. Tökkäämisellä kerrotaan, että tökkäyksen tekijä on voinut käydä
tökkäyksen vastaanottajan profiilisivuilla tai vain ajatellut tökkäyksen saajaa, huomioinut hänen
olemassaolon. Matilaisen (2010, 46) mukaan ikonin käyttäminen ei pelkästään rajoitu mielipiteen
ilmaisuun, vaan se myös ilmaisee vastaanottajalle käyttäjän läsnäoloa ja aktiivisuutta. Matilainen
kuvaa tökkäämistä toimintana, jossa lähetään sisällötön viesti käyttäjältä toiselle (mts. 46). Voisikin
sanoa, että tökkäämisen perimmäisenä tarkoituksena on huomiointi, puolin ja toisin.
Kuva	
  36.

Muita pääsivun käyttöliittymässä olevia elementtejä, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen, on
myös People You May Know –työkalu. Työkalun avulla Facebook ehdottaa käyttäjälle henkilöitä,
jotka ovat käyttäjän omien kontaktien ystäviä. Työkalun avulla käyttäjälle listataan henkilöitä ja
näytetään kuinka monen toisen kontaktin kanssa he ovat kavereita. Heidät voi helposti lisätä
esikatselukuvakkeista myös omiin kontakteihin, jonka jälkeen vuorovaikutus myös heidän kanssaan
voi alkaa. Esikatselukuvakkeet ilmestyvät pääsivulla kelluvaan laatikkoon, suoraan tökkäysten
alapuolelle. Esikatselukuvakkeissa näkyy käyttäjän nimi ja pieni profiilikuva sekä teksti ”Add as a
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friend”, jonka avulla käyttäjä voidaan lisätä omiin kontakteihin. Tosin käyttäjän, joka halutaan
lisätä omiin kontakteihin, täytyy ensin hyväksyä kaveripyyntö. Hyperlinkkinä teksti ”add as a
friend” eli ”lisää ystäväksi” kutsuu ottamaan ihmisiin yhteyttä ja verkostoitumaan heidän kanssaan.
Varsinaista vuorovaikutusta tämä työkalu ei mahdollista, mutta se antaa toimintona käyttäjälle
mahdollisuuden ottaa yhteyttä uuteen käyttäjään ja näin ollen mahdollistaa vuorovaikutuksen
aloittamisen. Lisäksi työkalu listaa henkilöiden tiedoista ominaisuuksia, joista käyttäjälle voi uusia
kontakteja hakiessa olla hyötyä. Työkalu ilmoittaa, jos esikatselukuvakkeessa näkyvä henkilö on
käynyt samaa koulua, ollut samassa työpaikassa tai kuuluu samaan verkostoon kuin käyttäjä.
Kuva	
  37.	
  

Ystävien lisäämisen liittyviä syitä on tutkinut myös danah boyd (2006). Hän toteaakin, että
kavereita liitetään osaksi omaa kontaktiverkostoa muun muassa siksi, että halutaan olla kilttejä
toisia käyttäjiä kohtaan (vaikkapa luokkakavereita kohtaan), säilyttääkseen kasvonsa entisten
kavereiden kanssa (on helpompaa vain hyväksyä heidät kontakteikseen) sekä tunnustakseen heidän
olemassaolonsa. (boyd 2006.)
Facebookin käyttöliittymän vuorovaikutusta mahdollistavat elementit ovat kytköksissä niihin
toimintoihin, joiden avulla vuorovaikutusta eniten tuotetaan. Kommentointi ja tilapäivitysten
tekeminen on tehty helpoksi ja vaivattomaksi suoraan pääsivulle astuttaessa. Jatkuvasti päivittyvän
uutisvirran sisältöä on helppo hallita muutamien perustoimintojen avulla: kommentoinnin ja
tykkäämisen keinoilla. Päävalikon sijoittaminen yläreunaan selkeyttää sivuston toimintoja. Se
toimii pysyvänä elementtinä missä tahansa Facebookissa liikuttaessa. Dynaaminen, jatkuvasti
päivittyvä uutisvirta tarvitsee aisaparikseen pysyvän taustan ja päävalikon, jotta käyttäjälle voidaan
luoda mahdollisimman helppo ympäristö vuorovaikutuksen aloittamiseen. Tykkäämisellä ja
tökkäämisellä voidaan luoda näennäisläheisyyden tunnetta, mutta toimintoina ne ovat varsin
yksipuolisia. Molemmista edellä mainituista puuttuu dialogimaisuuteen pyrkivä vuorovaikutus, jolla
saadaan tuotettua palautetta. Jotta tykkäämistä ja tökkäämistä voisi pitää dialogimaisena
vuorovaikutuksena
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Tykkääminen ja tökkääminen ovat enemmänkin keinoja, joiden avulla vuorovaikutukseen voidaan
kutsua muistuttamalla toista käyttäjää olemassaolostaan. Muita vuorovaikutukseen mahdollistavia
elementtejä pääsivuilla on myös People You May Know -työkalu, joka etsii samaa koulua,
työpaikkaa tai verkostoa käyneitä ihmisiä tai joka hakee yhtäläisiä käyttäjiä kavereiden kontakteista
ja ehdottamalla heitä osaksi kontaktipiiriä. Toimintoja tämän työkalun avulla ei synny, mutta se
mahdollistaa käyttäjän lisäämään uusia kontakteja omaan kontaktipiiriin ja näin mahdollistamaan
uutta syntyvää vuorovaikutusta.
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5 LOPUKSI: TUOTETTU VUOROVAIKUTUS FACEBOOKISSA
Tässä työssä olen hahmottanut vuorovaikutuksen keinoja Facebookin pääsivuilla sekä tarkastellut
sitä, millä tavalla sosiaalisissa verkostopalveluissa näkyvä viestintäkulttuurinen muutos osaltaan
näkyy tutkimuskohteessani. Osallistuminen ja itsensä esille tuominen on nykyisin sosiaalisen
median palveluiden avulla entistä helpompaa. Sosiaaliset verkostopalvelut, joihin käyttäjä luo itse
kontaktiverkostonsa linkittämällä siihen niin ystäviä, tuttuja, sukulaisia, työkavereita, entisiä
koulukavereita kuin harrastusten parissa tapaamia ihmisiäkin, ovat eräänlainen kohtaamispaikka,
jota voisi kuvata kaupungiksi tai vaikkapa ostoskeskukseksi, jonne tullaan näyttäytymään,
jutustelemaan, viettämään aikaa ja vuorovaikuttamaan muiden palvelua käyttävien kanssa.
Facebookia ja sen uutisvirtaa voisi luonnehtia paikaksi, joka muistuttaa entisajan toria.
Entisvanhaan torille tultiin päivittelemään päivän polttavia puheenaiheita, kuulumisia, juoruja ja
näyttäytymään muille yhteisön jäsenille ostosten lomassa. Uutisvirrassa näkyvät asiat voidaan
rinnastaa torilla kuultuihin uutisiin. Tuttujen kanssa vaihdetaan sananen tai pari ja naapurikojulla
jutustelevan tutun uutiset kuullaan puolella korvalla. Nykyisen teknologisen kehityksen ansiosta
samanlaisen torilla tapahtuvan uutistenvaihdon voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, verkon
välityksellä. Vuorovaikutus ei vaadi enää pyhäkamppeisiin pynttäytymistä tai jakauksen kohdalleen
laittamista, vaan voit vanhoissa verkkareissasi vuorovaikuttaa oman itseluodun verkostosi kanssa
sosiaalisen median palveluissa kotisohvalta käsin.
Sitran raportista Media uudistuvassa yhteiskunnassa – Median muuttuvat pelisäännöt käy ilmi
myös tämä kohtaamisten paradigmaa tukeva viestinnän käyttö, sillä raportti ennustaa tulevaisuuden
viestinnän olevan ajasta ja paikasta riippumatonta. Raportin mukaan median käyttöä ja kulutusta
leimaavat juuri senhetkiset tarpeet, joiden kimmokkeena voivat olla muun muassa viihtyminen,
sosiaalisten suhteiden ylläpito, identiteetin rakentaminen kuin tiedonhankinta. Median käyttöä
jatkossa

määrittäviä

tekijöitä

ovat

raportin

mukaan

myös

ikä,

elämänvaihe,

ja

sukupolvisidonnaisuus. Mobiiliviestintä ja sen kulutus vapauttaa ihmiset liikkumaan sekä myös
lisäämään heidän liikkuvuuttaan. Raportin mukaan mediaan kytkeytyvä liikkuva elämäntyyli ja
uusien sosiaalisten suhteiden luominen lisääntyvät tulevaisuudessa. (Wiio 2006, 41.)
Facebookin pääsivulla keskiössä ovat käyttäjän tilapäivitysmahdollisuus ja uutisvirta. Käyttäjä saa
uutisvirran avulla helposti kontaktiverkostonsa kuulumiset päivitettyä ja pystyy myös itse helposti
ottamaan osaa yhteydenpitoon. Käyttäjä voi poimia kontaktiverkostonsa muodostamasta
uutisvirrasta ne uutissyötteet, joihin hän haluaa tarkemmin syventyä tai ottaa osaa. Jokaiselle
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käyttäjälle kontaktiverkostonsa perusteella personoitu uutisvirta luo vuorovaikutukselle helpon
alustan, jossa käyttäjä voi toimia oman itseluodun verkostonsa kanssa. Tilapäivityksen avulla
käyttäjä osallistuu verkostopalvelun toimintaan tuottamalla sisältöä ja olemalla esillä.
Vuorovaikutuksen suhteen keskeiseen osaan nousee Facebookin pääsivuilla kommentoinnin avulla
tuotettu keskustelu. Julkisesti kommentoidaan toisen käyttäjän tekemiä toimintoja, tykätään niistä
sekä käyttäjän muista tekemistä valinnoista, pyydetään apua ja kuulutetaan kaikille, mitä seuraavien
tuntien aikana käyttäjän ohjelmaan mahdollisesti kuuluu. Julkinen osallistuminen mahdollistaa
viestinnän jatkumisen, sillä julkiseksi tehty toimintoja auttaa muita käyttäjiä ottamaan osaa ja
vuorovaikututtamaan Facebookissa. Kommentoinneista muodostuu keskustelua, jota paljolti
määrittelee arkisuus: leikkimielisyys ja huumori. Toiminnan tilana ja kohtaamispaikkana korostuu
myös hetkellisyys ja ajankohtaisuus. Keskusteluissa kerrotaan reaaliaikaisesti, mitä esimerkiksi
juuri sen päivän aikana tapahtuu, on tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Tykkäämisellä osoitetaan
toimintojen huomioimista. Oman aseman esille tuominen ja näyttäytyminen ovat piirteitä, jotka
aineiston keskusteluista nousevat esiin. Näyttäytyminen sekä osallistuminen keskusteluihin
osoittavat käyttäjän läsnäoloa. Rinnastettaessa Facebook kaupunkimaiseen kohtaamispaikkaan
voidaan puhua Heinosen (2008, 54) määrittelemistä kaupunkikulttuurille ominaisista piirteistä,
joissa oman identiteetin luominen, tilan hallinta, yhteisöllisyys sekä näyttäytyminen luovat tilalle
ominaisia toimintatapoja. Kokemus ja aktiivinen läsnäolo lisäävät valtaa ja vahvistavat asemaa
vapaa-ajan verkkoyhteisöissä. (Heinonen 2008, 54.)
Toiminnan tilana Facebook on myös vaarallisen tehokas viestintäkanava, sillä käyttäjän julkisesti
esiintuoma vuorovaikutus ovat helposti levitettävissä. Tilapäivityksiä ja kommentteja voidaan
irrottaa asiayhteydestään, ja varsinkin julkisuuden valokeilassa olevien henkilöiden sanomia
voidaan tulkita usealla eri tavalla. Yksityisten henkilöiden luomat tapahtumat Facebookissa voivat
saavuttaa arvaamattomia mittasuhteita, kontaktiverkostojen lähettäessä viestiä eteenpäin. Julkiseksi
tarkoitettu tapahtuma, joka näkyy käyttäjän uutisvirrassa, saa yllättävän suuren levikin verkoston
jakaessa tapahtumasta ilmoittavaa uutista eteenpäin. Tästä esimerkkinä on muun muassa Turussa
järjestetty botellón-puistopiknikki, johon Facebookissa oli ilmoittautunut yli 10 000 osallistujaa (HS
15.7.2011). Varsinainen piknikki keräsi useita tuhansia nuoria Turun Kupittaanpuistoon ja aiheutti
järjestyshäiriöitä, kaksi raiskausta, tulipalon ja useita pahoinpitelyitä (HS 27.7.2011). Yksityiseksi
tarkoitetut tapahtumat voivat muuttua massatapahtumiksi ellei käyttäjä ole tarkkana omien
yksityisyysasetustensa kanssa. Yksityishenkilön ystävilleen lähettämä syntymäpäiväkutsu voi saada
ikävän käänteen, mikäli viesti lipsahtaa lähetettäessä menemään koko kontaktiverkostolle. Saksan
Hampurissa teinityttö lähetti vahingossa kutsun syntymäpäiväjuhlilleen julkisesti jakoon
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Facebookissa, minkä jälkeen hänen kotiovelleen ilmestyi 1500 kuokkavierasta. Tarkoituksena
tytöllä oli kutsua muutamia ystäviään syntymäpäiväjuhlilleen, mutta syntymäpäiväjuhlista seurasi
kaaos, jota varten yli 100 poliisia joutui paimentamaan juhlimaan tullutta joukkoa. Tapahtuman
seurauksena muun muassa 11 juhlijaa pidätettiin, yksi poliisi loukkaantui ja pelastuslaitos joutui
sammuttamaan kaksi tulipaloa (HS 5.6.2011).
Janne Matikaisen (2008, 31) mukaan verkko sulkee sisäänsä monenlaisia vuorovaikutuksen
muotoja, niin yksityistä kuin julkistakin kanssakäymistä, mutta myös kaupallista, vapaaehtoista,
rikollista sekä moraalisestikin ihailtavaa toimintaa. Matikaisen (mts. 29) mukaan verkko
mahdollistaa aktiivisia toiminnan muotoja, jotka ottavat kantaa, pyrkivät vaikuttamaan sekä
organisoivat ja mobilisoivat ihmisiä myös verkon ulkopuolella. Esimerkkinä voisi pitää Englannissa
kesällä 2011 pidettyjä mielenosoituksia ja mellakoita, joihin mobilisoitiin ihmisiä Facebookin ja
muun sosiaalisen median avulla (Guardian 12.8.2011). Kuten Matikainenkin (mt.) toteaa, verkko
tarjoaa tärkeän ja toimivan kanavan kansalaisaktivismille, niin hyvässä kuin pahassa. Se tarjoaa
yhteiskunnallisen toiminnan tilan.
Sosiaalisissa verkostopalveluissa muodostuvat uudentyyppiset nettiyhteisöt, joissa yksityisyyttä ja
julkisuutta määrittävät piirteet jäävät usein käyttäjän harteille. Facebookin räjähdysmäinen kasvu
asettaa jatkossa entistä enemmän haasteita alustan ylläpitäjille, jotta yksityisyysasetusten
muokkaaminen ja määritteleminen on käyttäjälle mahdollisimman vaivatonta. Käyttäjälähtöisissä
verkostopalveluissa,

kuten

Facebookissa,

tulisi

olla

selkeät

ohjeet

yksityisyysasetusten

määrittelemiseen. Ongelmana on, että moni käyttäjä kiinnittää huomiota yksityisyysasetuksiin vasta
sen jälkeen, kun jotain ongelmia yksityisyyden ja julkisuuden välillä on jo tapahtunut. Yllättävää
on, että Tieto- ja viestintätekniikan käyttö- tutkimuksen mukaan vain 17 prosenttia vastaajista oli
erittäin huolestunut henkilökohtaisen materiaalin väärinkäytöstä. Jonkin verran huolestuneita
puolestaan oli 47 prosenttia vastaajista, jotka olivat huolissaan internetiin laitettujen
henkilökohtaisten tietojen ja kuvien väärinkäytöstä. (Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010, 16.)
Heinonen (2008, 127) toteaa, että teknisten sovellusten nopeus ja jatkuva viestintä ovat nykyisten
verkkoyhteisöjen toiminnassa ratkaisevia tekijöitä. Verkkoyhteisöiltä, kuten Facebookilta, vaaditaan
jatkuvasti kykyä pysyä kehityksen kelkassa mukana. Mikä saa käyttäjät tulemaan aina uudelleen
Facebookiin? Vaivaton tapa viestiä ja päivittää kontaktiverkoston kuulumiset ovat varmasti vain
osatekijä sille, miksi käyttäjät palaavat Facebookin pääsivulle. Facebook tarjoaa helppokäyttöisen
alustan käyttäjälle ja hänen kontaktiverkostolleen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Vuorovaikutuksen
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muodoissa esiin nousee myös Facebook vertaistuen paikkana, jossa uskalletaan kysyä apua, kaivata
tukea sekä neuvoja. Heinosen (2008, 116) tekemän tutkimuksen mukaan verkko ja sen
kommunikointimuodot ovat käyttäjille entuudestaan tuttuja vapaa-ajan verkkoyhteisöissä.
Verkko ja sen tarjoamat kommunikointimuodot eivät silti ole sosiaalisten verkostopalveluiden
alustojen ja sovellusten kanssa täysin samanlaisia. Ehkäpä juuri siksi Facebook on pitänyt
käyttöliittymän mahdollisimman yksinkertaisena ja helppona. Keskeiset toiminnot koostuvat
tilapäivityksestä, kommentoinnista ja tykkäämisestä. Näiden keskeisten toimintojen avulla
vuorovaikuttaminen on helppoa myös tietoteknisesti taitamattomammille käyttäjille. Ongelmien
ilmetessä on helppo kysyä apua omalta kontaktiverkostolta. Tutkimusaineiston keräämisen aikoihin
Facebook ja muut sosiaalisen median palvelut olivat vasta aloittelemassa voittokulkuaan Suomessa.
Uutuuden viehätyksen ohella esiin nousi myös epävarmuus teknisiä ominaisuuksia kohtaan.
Aineistosta muun muassa esiin nostetut avunpyyntö-tyyppiset keskustelut ilmentävät hyvin sitä
tapaa, jolla Facebookiin ja kehittyvään tekniikkaan suhtauduttiin. Tilapäivityksiä käytettiin avuksi
ulkoasun (esim. kuvan muokkaaminen) ja teknisten ominaisuuksien (esim. ohjelmistojen tekniset
ongelmat) päihittämisessä. Avun ja tuen saaminen ongelmatilanteissa sekä toiminnan onnistuminen
lisäävät Heinosen (mts. 120) mukaan toimintaa verkossa ja nopeuttavat yhteisöllisyyden
muodostumista.
Mielenkiintoista on tarkastella myös sitä, miten Facebook on muuttunut tutkimusaineiston
keräämisen jälkeen. Aloitin tutkimusaineiston keräämisen alkukeväästä 2009, jolloin Facebookilla
oli jo reilut 350 miljoonaa käyttäjää. Nyt viimeistellessäni gradua syksyllä 2011 Facebook on
ohittanut jo 750 miljoonan käyttäjän rajan (Facebook 2011). Facebook on joutunut uudistumaan
muutenkin kuin tallennuskapasiteettinsa puolesta, sillä alustan tulee olla ennen kaikkea toimiva
myös suurillakin käyttäjämäärillä. Facebookin ulkoasu on pysynyt lähes ennallaan, mutta
toimintojen toteutukseen on keksitty entistä toimivampia ratkaisuja. Facebook on muuttunut
tutkimusaineistosta muun muassa uudistamalla pääsivulla nähdyt neljä välilehteä yhdeksi
toimivaksi

uutisvirraksi.

Nykyinen

pääsivu

ei

sisällä

välilehtiä,

vaan

paremminkin

asiakokonaisuuksia, joita on helpompi tarkastella linkkien muodossa. Esimerkiksi valokuviin
pääsee sivulle asemoitujen linkkien avulla, eikä uutisvirran “alla” ole enää erillistä välilehteä.
Facebook on joutunut taipumaan teknisten ominaisuuksien osalta yhä enemmän käyttäjälähtöiseen
suuntaan, sillä neljä välilehteä pääsivulla vain hämmensivät toiminnoillaan käyttäjiä. Kuten
Heinonen (2008, 127) toteaa, palvelun tarjoajat joutuvat entistä enemmän kehittämään alustoja ja
siihen liittyvää tekniikkaa. Vanhentuneet ja käytettävyydeltään huonot palvelut eivät pysty
	
  
86	
  

kilpailemaan muiden palvelun tarjoajien kanssa, saatika kiinnostamaan yhteisön jäseniä. Loppujen
lopuksi alusta on Heinosen mukaan (mt.) vain tila. Paikka, jossa verkkoyhteisön jäsenet toimivat
teknisen sovelluksen avulla. Heinosen mukaan yhteisön jäsenet eivät ole riippuvaisia paikasta,
mutta tila on riippuvainen jäsenistä. (Heinonen 2008, 127.)
Suhtautuminen tekniikkaan on muuttunut. Tietokoneet ovat tulleet viimeistään viimeisen viiden
vuoden aikana osaksi arkipäivää sellaisillekin ihmisille, jotka eivät muuten tietokonetta arjessaan
tarvitse. Tietokoneen avulla vuorovaikutetaan ystävien ja tuttujen kesken. Tietokone kulkee yhä
useammin mukana. Verkossa olet yhtä paljon läsnä kuin tilanteessa, jossa tapaat tuttavan kadulla.
Facebook on väline, jonka avulla toimitaan. Niin naamatusten kuin verkossa. Facebookista on tullut
niin saumaton osa arkea, että ystävät tapaavat siellä melkein helpommin kuin reaalimaailmassa.
Facebook mahdollistaa ystävien tapaamisen verkossa, olipa käyttäjä sitten Helsingissä tai Oulussa.
Yhä useampi viestii Facebookin välityksellä ennemmin kuin, että ottaisi luurin käteensä ja soittaisi
kaverilleen.
Tosin vastalauseena sosiaalisen median vaatimalle ajalle, jotkut käyttäjät ovat eronneet palvelusta.
He kokevat, ettei Facebook tarjoa mitään uutta tai, että se vie vain käyttäjien vapaa-aikaa. Joka
tapauksessa nähtäväksi jää, liittyvätkö nämä Facebookista eronneet uusiin tuleviin sosiaalisiin
palveluihin (kuten esim. Google +). Huomattava seikka tosin on, että useat sosiaalisen median
palvelut, niin uudet kuin vanhat ovat ottaneet Facebookin uutisvirrasta opikseen. Uutisvirta on se
moottori, joka pitää Facebookin elossa. Uutisvirran-toimintaideologia saa ihmiset käyttämään
palvelua. Kim Weckströmiä (2011) lainatakseni “Älypuhelinten räjähdysmäisesti kasvavan
appiuniversumin magiikka ihmetellään kahvitunneilla ja Facebook on jo kauan siten ohittanut
puhelimen henkilökohtaisen sosiaalisen yhteydenpidon välineenä.” Weckströmin mukaan kolme,
neljä vilkaisua newsfeediin, uutisvirtaan antaa käyttäjälle hyvän käsityksen siitä mitä lähipiirissä
tapahtuu, samoin kuin kolme, neljä päivitystä oman päiväsi sisällöstä kertoo lähipiirillesi omat
kuulumisesi. Weckströmin mukaan “tarvitaan vain feedi”. (Kauppalehti 12.4.2011). Weckströmin
sanoihin on helppo yhtyä. Uutisvirta, tuo jatkuvasti päivittyvä “feedi” luo Facebookissa
vuorovaikutusta.
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LIITE 1

Facebookin periaatteet.

	
  

1.

Freedom to Share and Connect
People should have the freedom to share whatever information they want, in any medium and any format, and
have the right to connect online with anyone - any person, organization or service - as long as they both
consent to the connection.

2.

Ownership and Control of Information
People should own their information. They should have the freedom to share it with anyone they want and take
it with them anywhere they want, including removing it from the Facebook Service. People should have the
freedom to decide with whom they will share their information, and to set privacy controls to protect those
choices. Those controls, however, are not capable of limiting how those who have received information may
use it, particularly outside the Facebook Service.

3.

Free Flow of Information
People should have the freedom to access all of the information made available to them by others. People
should also have practical tools that make it easy, quick, and efficient to share and access this information.

4.

Fundamental Equality
Every Person - whether individual, advertiser, developer, organization, or other entity - should have
representation and access to distribution and information within the Facebook Service, regardless of the
Person's primary activity. There should be a single set of principles, rights, and responsibilities that should
apply to all People using the Facebook Service.

5.

Social Value
People should have the freedom to build trust and reputation through their identity and connections, and
should not have their presence on the Facebook Service removed for reasons other than those described in
Facebook's Statement of Rights and Responsibilities.

6.

Open Platforms and Standards
People should have programmatic interfaces for sharing and accessing the information available to them. The
specifications for these interfaces should be published and made available and accessible to everyone.

7.

Fundamental Service
People should be able to use Facebook for free to establish a presence, connect with others, and share
information with them. Every Person should be able to use the Facebook Service regardless of his or her level
of participation or contribution.

8.

Common Welfare
The rights and responsibilities of Facebook and the People that use it should be described in a Statement of
Rights and Responsibilities, which should not be inconsistent with these Principles.
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9.

Transparent Process
Facebook should publicly make available information about its purpose, plans, policies, and operations.
Facebook should have a town hall process of notice and comment and a system of voting to encourage input
and discourse on amendments to these Principles or to the Rights and Responsibilities.

10. One World
The Facebook Service should transcend geographic and national boundaries and be available to everyone in
the world.
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