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1 JOHDANTO
Verkkomedian syntyprosessia kuvaava pro gradu -työni kuvaa journalistisen,
projektirahoituksen varassa käynnistyneen Nettiradio Mikaelin taivalta periferisessä
toimintaympäristössä. Käytän aineistona projektitoiminnan myötä syntynyttä
dokumentaatiota sekä muistelutyönä kerättyjä, journalistista työtä tehneiden henkilöiden kuvauksia omasta työskentelyprosessistaan. Valotan myös itselleni toimituspäällikkönä kertynyttä hiljaista tietoa.
Nettiradio Mikaeli perustettiin keväällä 1998 Mikkeliin maakunnallisten tietoyhteiskuntahankkeiden tiedotus- ja viestintäfoorumiksi, joka voisi osaltaan palvella
nonformaalia oppimista ja luoda verkostoituneen toimintamallin Internetissä
toimivalle opintoradiolle niin, että tuo malli olisi aikaan siirrettävissä digitaaliseen
radioon. Verkkomedian perustaminen nousi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, koska
vapaata analogista radiotaajuutta ei ollut opintoradiotoiminnan aloittamiseksi.
Hanke tuotti alusta alkaen viikoittain Yleisradion serverillä julkaistavan journalistisin
kriteerein toimitetun juttupaketin, koulutti avustajakuntaa ja toimitusharjoittelijoita
tekemään juttuja sekä kokosi ympärilleen itäsuomalaisen yhteistyöverkoston.
Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen hiipuessa Nettiradio Mikaeli jatkoi journalistisena verkkomediana, jonka kumppanuudet ja verkostoitunut toimintamalli eivät
rajoitu pelkästään Itä-Suomeen.
Tarkastelen tässä työssä ääntä, kuvaa ja videota hyödyntävän journalistisen verkkomedian ja tuotannon syntyprosessia. Kuvaan projektimuotoisena käynnistyvän
verkkomedian organisoitumista, projektirahoituksen mukanaan tuomia reunaehtoja
sekä hyötyjä. Pyrin antamaan kuvaa siitä, miten verkkomedian juttuformaatti on
muuttunut reilun neljän vuoden aikana ja minkälaisten käsitysten varassa muutoksia
on tehty. Tutkimukseni toisessa osuudessa tiimin jäsenet ja avustajakuntaan kuuluneet henkilöt valottavat omaa journalistista työprosessiaan ja sitä, mitä monimediaalisuus edellyttää toimittajilta. Pyrin myös hahmottamaan sitä, minkälainen kuva
tekijöillä on verkkomedian käytettävyydestä ja käyttömahdollisuuksista.

Olen toiminut Nettiradio Mikaelin toimituspäällikkönä alusta saakka. Hanke
käynnistyi varsin säpäkästi maaliskuussa 1998, kun varmistus rahoituksesta tuli.
Käytettävissä oli kolme kuukautta aikaa avajaisiin, joten lienee selvää, ettei aikaa
jäänyt liiemmin teoreettiseen pohdiskeluun tai taustoittavan tutkimuksen läpikäymiseen. Uskon, että tällä viisivuotissyntymäpäivien aikoihin tehtävällä tutkimuksella on
siksi oma paikkansa. Onhan käsillä eräänlainen välietappi; takana on EU-rahoitteinen
projektikausi ja edessä haasteellinen lähitulevaisuus, jonka aikana on selvitettävä
kannattavuuteen liittyvät asiat. Toisaalta nyt on myös suuri mahdollisuus muokata
toimintaa entistä kestävämpään ja journalistisesti haastavampaan suuntaan. Työni
tulokset eivät todennäköisesti ole sellaisenaan hyödynnettävissä muiden verkkomedioiden tarkasteluun, mutta uskoisin tämän työn antavan kimmoketta jatkaa tutkimusta
verkkomedian tekijöiden ja käyttäjien parissa.
Verkkojournalismi herätti paljon lupauksia 90-luvun puolivälissä. Varsinainen
läpimurto on mielestäni kuitenkin tekemättä. Tekemisen malleja on olemassa,
tekijöitä on koulutettu ja tuote hahmottunut. Verkkomedia on mielestäni nyt
vaiheessa, jossa sen on vähitellen voitettava käyttäjien luottamus ja sitä kautta
muututtava osaksi Internetin käyttäjien arkea. Vain siten voidaan saavuttaa myös
kestäviä rahoitusratkaisuja ja mahdollistaa kunnianhimoisen journalismin tekeminen
myös tietoverkkoihin.
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2 UUSMEDIAN ERITYISPIIRTEITÄ JOURNALISMIN NÄKÖKULMASTA

Taustoitan tutkimustani käsittelemällä tässä luvussa aluksi Internetin yleistymiseen
liittyviä ilmiöitä sisällöntuotannon ja journalistisen verkkomedian näkökulmasta.
Käyn läpi myös uuden median kehittymiseen liittyviä haasteita ja uhkakuvia.
Tarkastelen digitaalista kulttuuria ja sisällöntuotantoa tässä työssä verkkojournalismin
ja sen erityispiirteiden kannalta.
Ymmärrän verkkojournalismin Internetiä haluttaessa reaaliaikaisesti hyödyntäväksi
tiedonjakelun ja julkaisemisen muodoksi, joka hyödyntää tekstiä, kuvaa sekä ääni- ja
videotiedostoja ja on tallennettu tietokantamuotoiseksi hypertekstiksi, infosolmuiksi
ja niiden välisiksi linkeiksi. (Kuutti – Puro 1998, 189-190.) Käsittelen ilmiötä yhden
tapauksen valossa niin, että sen syntyvaiheiden aikainen toimintaympäristö ja
journalistinen tuotantotapa tulevat kuvatuiksi.

2.1 Tietoyhteiskuntaan ja Internetiin liittyviä uhkakuvia ja mahdollisuuksia

Nicholas W. Jankowskin (2002, 34) mukaan uusmedian lupauksista ja tulevaisuuden
näkymistä kaikkein kunnioitusta herättävin on mahdollisuus luoda viestinnän avulla
erilaisia yhteisöjä. Hän näkee tällä käsityksellä kuitenkin vanhan historiallisen pohjan.
Sama teema oli esillä, kun radio teki omaa läpimurtoaan 1920- ja 30-luvulla ja
televisio 50-luvulla. Tuolloin uusiin medioihin kohdistettiin samanlaisia odotuksia
kuin nyt Internetiin. Radion kultakaudella odotettiin radion vievän kulttuurin
jokaiseen olohuoneeseen. Television puolestaan odotettiin välittävän opetusta.
Internetin leviämisen on odotettu tasaavan yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta ja
vääristymiä. Myös opetuksen on uskottu kehittyvän niin, että kansalaisista tulee
tiedostavampia ja aktiivisempia.
Digitaalinen populaarikulttuuri ulottuu laajalle sekä määrällisesti että taloudellisesti.
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Sillä on esimerkiksi pohjoismaisen kulttuurin tutkija Johan Fornäsin (2000, 35-36)
mukaan valtava poliittinen, ideologinen, sosiaalinen ja psykologinen merkitys
yhteiskunnalle ja sen yksilöille, sillä se tarjoaa työvälineitä yksilöllisten ja yhteisöllisten identiteettien muotoutumiseksi ja työstämiseksi, ympäröivän maailman
hahmottamiseksi, mielipiteiden demokraattiseksi muodostamiseksi sekä konfliktien
käsittelemiseksi.
Internetin leviäminen onkin viimeisten kymmenen vuoden aikana tuonut laajat
tietovarannot koko ajan kasvavan käyttäjäkunnan ulottuville. EU on tahollaan
pyrkinyt luomaan oikeanlaisia olosuhteita kestäville markkinoille ja julkisille
investoinneille, jotta laadukkaita verkko-oppimissisältöjä ja -palveluja syntyy
Eurooppaan. Verkko-opetuksen ja digitaalisen sisällöntuotannon kokonaisuus sisältää
myös toimitettujen, journalististen verkkomedioiden synnyn.
Internetin käyttö ei kuitenkaan ole levinnyt edes tietoyhteiskuntien aateliin eri
mittareilla nostetussa Suomessa 1990-luvun puolivälissä luotujen visioiden ja
tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjiltä on puuttunut sekä teknistä osaamista, laitteita ja
riittäviä tietoliikenneyhteyksiä että osaamista tietoverkkojen hyödyntämiseen. EU:n
linjausten mukaan Internetin käyttö edellyttää hyvää äidinkielen ja muiden kielten
taitoa sekä muita perustaitoja. Toisaalta ihmiseltä edellytetään hyvinkin monenlaista
uutta osaamista: mediataitoja, uusien digitaalisten palvelujen luomiseen, tuottamiseen
ja käyttöön taikka uusien koulutusvälineiden ja pelien suunnitteluun liittyviä taitoja.
(Euroopan yhteisöjen komissio 2002, 10.)
Perinteisessä joukkoviestinnässä lähettäjä vaikuttaa viestin sisältöön ja vastaa siitä.
Vastaanottaja valitsee viestistä haluamansa osat ja tulkitsee viestin. Verkoissa on
kuitenkin monia käytäntöjä, joissa toiminta vastaa yhteisöllisiä osallistumiseen
perustuvia tilaisuuksia enemmän kuin aikaisemmin. Joukkoviestinnälle tyypillinen
ajatus lähettäjän vastuusta ei sekään Internetissä toteudu erityisen hyvin. Myös viestin
lähettämisen alhainen kynnys, vuorovaikutteinen luonne ja kansainväliset ulottuvuudet vaikuttavat vastuiden toteutumiseen olennaisesti. Staattiset, lähes painotuotteita
vastaavat Internetin www-sivut ovat edelleen tietoverkoissa yleisin joukkoviestinnän
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ilmenemismuoto. Dokumenttisivujen keskinäinen linkitys ja hakujärjestelmät tuovat
oman lisänsä viestinnän ulottuvuuksiin, mutta perinteiset joukkoviestinnän käsitteet
toimivat silti kohtuullisesti. Uuden joukkoviestinnän avainsanoja ovat tietokone,
digitalisointi ja verkkoviestintä. (Linturi – Wiio 2001, 269.)
Fornäs (2000, 40) tarkastelee joukkoviestintää käsitteiden makromedia ja mesomedia
kautta. Makromedia perustuu kulttuuriteollisuudessa keskitetysti tuotetuille ja
tavaramuodossa levitettäville teksteille. Niitä levitetään laajalle ja periaatteessa
avoimelle joukolle kuluttajia, jotka käyttävät kyseisiä tekstejä hyväkseen (ajoittain
niitä myös vuorovaikutteisesti muunnellen) muokatakseen teksteistä omia tulkintojaan ja kokemuksiaan. Jatkumon keskellä sijaitsee mesomedia, joukko tietylle
kohderyhmälle sopivia tuotteita, joita levitetään paikallisesti tai vaihtoehtoisesti
julkisissa sfääreissä. Tuottajien ja kuluttajien ero on mesomediassa vähemmän selkeä.
Kolmanteen muotoon kuuluvat ne mediat, joissa viestivät eivät ensisijaisesti lue
ennalta tuotettuja tekstejä vaan pikemminkin rakentavat yhdessä omia dialogejaan,
esimerkiksi sähköposteissa, MUDeissa (multi-user dungeon, verkossa oleva roolipeliympäristö) ja uutisryhmissä. (Lister ym. 2003, 389; Castells 2001, 53-54.)
Siirtymää teollistuneesta yhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi voidaan kuvata viiden
erilaisen kehityskulun kautta: teknologisen, taloudellisen, ammatillisen, verkostoitumisen ja kulttuurisen näkökulman kautta. Tietoyhteiskunta on tuonut mukanaan
uudenlaisen tavan hyödyntää tietotekniikkaa tiedon käsittelyssä, varastoinnissa ja
välityksessä. Se on tuonut mukanaan myös käsitteen uusi talous, jonka myötä on
siirrytty maailmanlaajuiseen verkostotalouteen. Tietoyhteiskunnan eri ammateissa
hyödynnetään entistä enemmän tietotekniikan mahdollisuuksia. Yhteiskuntaan on
levinnyt myös eräänlainen verkostoitumisen logiikka, kun tietoa vaihdetaan erilaisissa
verkostoissa. Kulttuurinen ulottuvuus kattaa yhä enemmän medioiden läpäisemän
yhteiskunnan ja arjen, jossa viestien vaihtaminen on jatkumo. Tämä kaikki tuo
mukanaan haasteita journalismille. (Castells 2001, 53-54; Heinonen 1999, 27-29.)
Eurooppalaisten tietoyhteiskuntavisioiden mukaan tavoitteena oli rakentaa uudenlainen osaamisyhteiskunta ja siihen liittyvät taloudelliset rakenteet. Kehitys ei kuiten-
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kaan ole tähän mennessä taannut tasa-arvoista kehitystä ja nyt EU:n tasolla kannetaan
huolta uudenlaisesta, digitaaliajan kahtiajaosta (digital divide), joka lisäisi ihmisen
sosiaalista syrjäytymistä. Jollei ihmisellä ole vaivatonta mahdollisuutta käyttää
Internetiä tai kykyä käyttää sujuvasti tietoteknisiä välineitä, se voi haitata
nykyisellään hänen integroitumistaan yhteiskuntaan ja hänen henkilökohtaisia
kehittymismahdollisuuksiaan. Yhtenä keinona torjua kahtiajakoa on pidetty
digitaalisen lukutaidon edistämistä. Tavoitteena on, että Internetin ja elektronisten
laitteiden käytöstä voisi tulla osa arkipäivän toimintaa. Suomessa kehitystä on
edistetty viime vuosina korostuneesti projektimuotoisella kehittämistyöllä.
Sekä Manuel Castells (2001, 247-256) että Johan Fornäs (2000, 16) ovat huolissaan
digitaalisen kulttuurin mukanaan tuomasta eriarvoisuudesta. Viimeisintä teknologiaa
pääsevät Förnäsin mukaan hyödyntämään edelleen lähinnä pohjoisella pallonpuoliskolla asuvat ihmiset. Nua.com esitti toukokuussa 2002 valistuneen arvauksen, että
Internet olisi runsaan 580 miljoonan ihmisen käytettävissä. Heistä eurooppalaisia olisi
32 prosenttia, kun esimerkiksi eteläamerikkalaisten osuus jäisi kuuteen prosenttiin ja
Lähi-idän sekä Afrikan yhteinen osuus pariin prosenttiin. (Lahdensivu 2002d.)
Castellsin esittämä ajatus "neljännestä" maailmasta eli maailman osasta, joka on
lopullisesti tippunut teknologian ja talouden yhteen kiedotusta kehityskulusta,
vaikuttaa yllä esitettyjen lukujen valossa kolkon uskottavalta. Digitaalinen kahtiajako
ilmenee tarkasteltaessa Internetin käyttömahdollisuuksia vaikkapa jakamalla ihmiset
tulojen, koulutustason tai etnisen alkuperän mukaan. (Fornäs 2000, 16; Castells 2001,
247-256.) Ylen yleisötutkimuksen (2003) mukaan aktiivikäyttäjiä, jotka käyttävät
Internetiä vähintään viitenä päivänä viikossa olisi Suomessa 1,63 miljoonaa. 34
prosentilla aktiivikäyttäjistä ei ole tapana käydä Ylen sivuilla koskaan, mikä vastaa
noin 550 000 Internetin aktiivikäyttäjiä.
Maantieteellisen jaon lisäksi pääsyä digitaalisen kulttuurin piiriin säätelevät erilaiset
kulttuuriset, taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset tai sukupuolisidonnaisiin seikkoihin
liittyvät tekijät. Yhteiskunnallinen tasa-arvo ei itsestään selvästi poistu informaatio- ja
kommunikaatioteknologioiden myötä. Fornäsin (2000, 16-17) mielestä ilman
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erikoistoimenpiteitä on päinvastoin todennäköisempää, että jo ennestään menestyvät,
koulutetut ja valtaapitävät ryhmät tulevat hyötymään eniten, ja sosiaaliset kuilut
syvenevät entisestään. Suuntaamalla voimavaroja koulutukseen, oppilaitosten ja
kirjastojen verkottamiseen, sekä painottamalla monilla osa-alueilla tasa-arvoista
kehitystä, voidaan kuitenkin hänen mielestään tukea myös paikallista kulttuuria. Oma
kieli, perinne ja paikallinen identiteetti voivat vahvistua, kun julkaisemiselle,
mielipiteiden ilmaisulle ja muulle kulttuurille aukeaa uusia, digitaalisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi paikallisen uutismateriaalin ja perinteen kerääminen sujuvat
hajautetusti ja reaaliajassa, eikä julkaiseminen tarvitse yhtä mittavia sijoituksia tai
suostumusta erilaisilta eturyhmiltä.

2.2 Verkkomedia ja konvergenssi

Tietoverkot ja digitalisoituminen ovat tuoneet mukanaan murroksen myös journalismiin. Tässä murrosvaiheessa sai alkunsa myös Nettiradio Mikaeli, jonka syntyvaiheissa jouduimme pohtimaan niin rahoituspohjaa, teknologista toimintaympäristöä
kuin sisällöllisiäkin suuntaviivoja, joita sittemmin on tutkittu konvergenssiteorian
valossa.
1990-luvulla syntyi uudenlaista viestintää, josta usein käytetään kokoavaa nimeä
uusmedia. Siinä erilliset jakelukanavien rajat ovat vähitellen katoamassa. Uusmediaa
määrittelee vahvasti vuorovaikutteisuus, eri mediatyyppejä on mahdollista yhdistellä,
käyttäjien on mahdollista valita haluamiaan sisältötyyppejä sekä tuottaa itse lisää sekä
olla samalla yhteydessä muihin. Tämä on lisäksi tietoverkkoja hyödyntäen mahdollista jopa samanaikaisesti.
Kun tarjolla on jatkuvasti enemmän mediakanavia ja niiden tuotteita, yksilöt ovat
pakotettuja tekemään yhä enemmän kulutusvalintoja. Kaikista yksilöistä ei kuitenkaan Fornäsin (2000, 39-40) mukaan tule tämän seurauksena erilaisia, mutta ei sen
enemmän samankaltaisiakaan. Yleensä käy sen sijaan niin, että kun yhden valtame-
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dian yhdenmukaisuus yhteiskunnassa murtuu, ensimmäinen askel on pikemminkin
se, että perinteiset sosiaaliset, esimerkiksi sukupuoleen ja koulutukseen liittyvät, erot
alkavat ensivaiheessa näkyä tiettyinä sosiaalisina malleina mediatekstien vastaanotossa. Kehittyneimmät vuorovaikutteiset genret eli lajityypit jäävät kenties ainoastaan koulutetun eliitin ulottuville, kun muille kehitetään kaupallisia "peliversioita",
joiden yhteiskunnallinen ja esteettinen status on huomattavasti edellisiä matalampi.
Verkkojulkaiseminen poikkeaa perinteisten mediatalojen toimintatavoista. Verkkomedian julkaisemiseen liitetään uusia viestinnällisiä mahdollisuuksia. Toisaalta
kustantajat eivät ole aina suhtautuneet verkkomedian tuottamiseen kovin kunnianhimoisesti vaan paperilehtien aineistoja on sellaisenaan käytetty saman konsernin
verkkojulkaisuissa hyödyntämättä verkkojournalismin erityispiirteitä. Tällaisia
julkaisuja on nimitetty myös lapio- tai lapiointilehdiksi. (Heinonen 1998, 7). Toisaalta
verkkojulkaisun sisällöstä voidaan tehdä tietoisesti esimerkiksi nuoremmalle
kohderyhmälle suunnattu (Lorenz 2002, 76).
Yksi uusmedian mukanaan tuomista uusista termeistä on konvergenssi eli eri
joukkotiedotusvälineille tyypillisten piirteiden sulautuminen toisiinsa tai samankaltaistuminen. Siitä on puhuttu innokkaasti teknologiautopioiden yhteydessä ja
tarkoitettu yleensä mahdollisuutta lähettää samaa materiaalia eri alustoille. Näitä
asioita on pohdiskeltu myös Nettiradio Mikaelissa mietittäessä sisällön versiointia
useisiin jakelukanaviin.
Mediakulttuurin tutkija Juha Herkman (2003, 151) tarkastelee tarkemmin tätä
moniselitteistä termiä, joka kuvaa monimutkaisia ja moninaisia, mutta toisiinsa
kietoutuvia muutoksia, joita mediakentällä on tapahtunut erityisesti viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Mediakonvergenssin hän jakaa kolmeen osa-alueeseen:
teknologiseen, muodon ja sisällön sekä omistuksen ja talouden konvergenssiin.
Käsittelen tätä kolmijakoa tässä yhteydessä perusteellisemmin, koska Nettiradio
Mikaelin syntyvaiheet liittyvät läheisesti vastaavanlaiseen pohdiskeluun: minkälainen
on verkkomedian toimiva tekninen ratkaisu, minkälaisia sisältöjä käyttäjät kaipaavat
ja mistä on mahdollista löytää toiminnalle pysyväisluonteinen rahoitusmuoto.
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2.2.1 Teknologinen konvergenssi

Nykyaikainen tietokone käsittelee tietoa numeroina, yleensä vain nollina ja ykkösinä.
Tietokone ottaa sisään ja antaa ulos tekstiä, kuvia, ääntä sekä digitaalisia merkkejä
tallennukseen tai verkkoon lähetettäväksi. Näennäisen yksinkertaisuuden vuoksi
digitaalinen kieli on uusmedian teknisen perustan olennainen piirre. Digitalisoituina
esimerkiksi kuvat voivat olla pysähtyneitä, liikkuvia tai videokuvaa tallenteilta tai
kameroista. Digitalisoinnin etuna on häiriöiden vähäisyys sekä mahdollisuus työstää
merkkejä elektronisesti. Digitaalisia merkkejä voi myös pakata tehokkaasti pienempään tilaan, ja siten käytettävissä olevaan kanavaan saadaan enemmän informaatiota,
esimerkiksi yhteen televisiokanavaan useita lähetyksiä. Digitaalisen kielen kehittämisen on sanottu vaikuttavan syvästi yhteiskuntaan, koska digitaaliset symbolit ovat
samalla sekä paljon abstraktimpia että täsmällisempiä kuin luonnollisen kielen sanat
ja kirjaimet. (Linturi – Wiio 2001, 267-268; Heinonen 2002, 163-164.)
Teknologisesta konvergenssista puhuttaessa oletuksena on, että minkä tahansa
materiaalin levittäminen onnistuu missä tahansa mediassa, kunhan tuo materiaali on
digitaalisesti pakattu. Todellisuudessa jokainen alusta on kuitenkin omanlaisensa,
eikä yhdelle tehty sisältö useimmiten toimi toisessa. Sisältö pitää muokata käyttö- ja
katsomistilanteen mukaan. Internet on aktiivisen toiminnan "lean forward" -väline.
Eskelisen mukaan Frank Alsema kiteyttää: "tv on tunteita ja tarinoita; netti on
verkottumista, yhteisöllisyyttä, monikäyttäjäympäristöjä ja vuorovaikutusta". Netissä
jokaiselle lähetyksen vastaanottajalle menevät "omat bitit", mikä tekee massalähetyksestä teknisesti vaativan ja katsojaluvut ovat vaatimattomia. Kun materiaali arkistoidaan, tilanne muuttuu. (Herkman 2003, 151; Eskelinen 2002, 129.)
Teknologisen konvergenssin suuri utopia koskee Herkmanin (2003, 152-153) mukaan
jonkinlaista "metamediaa", joka yhdistäisi nykyisen television, tietokoneen, mobiilipalvelujen ja -verkkojen sekä tietoverkkojen toiminnot yhden ja saman digitaalisen
viestintäjärjestelmän alaisuuteen. Toistaiseksi media- ja televisioyhtiöt sekä teleoperaattorit kiistelevät lähinnä siitä, kenen teknologiaan "meta-media" tulee perustumaan, hallitseeko tulevaa vuorovaikutteista mediamaisemaa digitaalinen televisio,
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tietokoneiden "verkkojen verkko" (Internet) vai kolmannen tai neljännen sukupolven
mobiiliverkko.

2.2.2 Sisällön ja muodon konvergenssi

Castells (1996, 328-329) näki jo 90-luvun puolivälissä sisällön konvergenssin suuret
mahdollisuudet. Hänen mielestään viestinnän luonne mullistuu, kun teksti, kuvat ja
äänet yhdistyvät ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään samassa järjestelmässä
globaalissa tietoverkossa ja saavutettavissa avoimesti tai kohtuullisin kustannuksin.
Siinä missä kukin kulttuurinen muoto - teksti, kuva, liikkuva kuva ja ääni - liittyi
aiemmin melko selkeästi tiettyyn viestintävälineeseen, törmäämme yhä useammin
uusmedian yhteydessä hybridimuotoihin, jotka yhdistävät kaikkia käytettävissä olevia
eristystapoja. Uudet mediamuodot kaappaavat kaikki kulttuuriset muodot yhden ja
saman viestimen käyttöön. Kulttuuriset esitysmuodot yhdentyvät netissä. Koska
uuden median rakenne ei ole lineaarinen, vaan medialeikkeistä, linkeistä ja käyttöliittymästä koostuva kokonaisuus, tuotteen vaelluksen voi katkaista myös informaatiorakenteen tai vuorovaikutuksen huono suunnittelu tai sisällön tuottaminen
sellaiselle sosiaaliselle tai kulttuuriselle ryhmälle, jota tuote ei tavoita. (Herkman
2003, 151; Mäkelä 2002, 153-54.)
Medioiden ominaispiirteet sulautuvat vähitellen toisiin eli tapahtuu konvergoitumista.
Verkkosivustoilta voi tunnistaa lehdille tyypillisiä piirteitä tuottaa otsikoita, ingressejä
ja kuviin kuvatekstejä tai verkkoon tuotetut videot voisi kuvitella julkaistaviksi
televisiossa. Perinteisen median rajojen rikkominen ei kuitenkaan aina ole helppoa.
Tutkijoita, kuten Deuzea (2001) askarruttaa edelleen, voiko verkkojournalismi
ylipäätään tarjota käyttäjilleen uutta lisäarvoa.
Tapio Mäkelän (2002, 159-160) mukaan etenkin televisio- ja lehdistötaustaiset
yritykset tulkitsevat mediarajojen ylitykset usein telaketjutekniikalla, unohtaen
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käyttäjän ja yleisön eron, tai käyttäjän ja kuluttajan tarpeista korostetun kokemuksellisuuden halun. Vaikka versioinnista eli samasta aineistosta useisiin jakelukanaviin
tuottamisesta puhuminen on viime vuosina yleistynyt, todellisuus on toista. Esimerkiksi laajakaistaiseen levitykseen suunniteltu vuorovaikutteinen www-teos ei
sellaisenaan sovellut digitaaliseen televisioon, jonka paluukanava on olematon tai
kapeakaistainen ja vuorovaikutuksen malli taasen on broadcast-pohjainen eli pohjaa
katselukontaktiin sosiaalisesti jaetussa tilanteessa. Sisällön ja mediateknologian
vastakkainasettelu on kuitenkin hedelmätöntä. Tarvitaan toimintatapoja, joissa eri
alojen asiantuntemus yhtyy samoissa ihmisissä tai vähintään tuotanto- ja tutkimustiimeissä, organisaatioissa tai yrityksissä.
Viestinnän lajityypeissä ja konteksteissa on ylitetty myös rajoja, joita on aikaisemmin vedetty työn ja vapaa-ajan, hyödyllisyyden ja nautinnon, vakavuuden ja viihteen,
välineellisyyden ja leikin välille. Fornäsin (2000, 36) mukaan uudet median muodot
rikkovat vakavan työn ja populaarikulttuurin rajat ja näin syntyy lajityyppien
hybridejä, joissa yhdistyvät niin fakta ja fiktio (engl. Fiction), informaatio ja viihde
(infotainment) kuin opetus ja viihdekin (edutainment). Näissä hybrideissä viihde
yhdistyy kasvatukseen, työhön, politiikkaan ja uutisiin, ja tällä tavoin vakavuus estetisoituu samaan aikaan, kun nautinto vakavoituu.
Fornäsin (2000, 15) mukaan etenkin nuoria, teknologiaan uppoutuneita miehiä
kiinnostavat asiat ja palvelut ovat edelleen yliedustettuina, mutta uudet harrastukset,
elämänalueet, aatesuunnat, ongelmat, luovuuden ja hulluuden muodot saavat
jatkuvasti myös digitaalisen ulottuvuuden. Alkuperäisissä Internetiä hahmotelleissa
ideoissa maalailtiin kuvaa kaiken inhimillisen tiedon ja taidon yhteensulautumisesta.
Myöhemmät kehityskulut ovat tuoneet myös kulttuurin vähemmän ihanteelliset
puolet esille, ja utopioista on helposti heilahdettu puolestaan dystopioiden puolelle.
Monille on ollut järkytys nähdä, millaista materiaalia ihmiset alkavat verkkoon
tuottaa, kun väline on ensin "demokraattisesti" tuotu laajempien kansanpiirien
ulottuville. "Korkeakulttuuri" ja "kansankulttuuri" ovat aiemmin voineet pitkälti elää
omissa sfääreissään. Tämä erottelu on eräs, jota kulttuurin digitalisoituminen uhkaa;
vuorovaikutteisessa mediassa myös raja "esiintyjän" ja "yleisön" välillä hämärtyy.
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Viime vuosien tuotekehitystyötä on leimannut käsitys siitä, että erilaiset tekniset
julkaisujärjestelmät ja tietokannat ovat oleellisia verkkomedian tuottamisessa ja
sisältö sitten ilmaantuu aikanaan paikoilleen. Niin mediataloissa, kuten Ylessä tai
maakuntalehdissä, investoinnit ovat kohdistuneet rakentamiseen ja teknisen infrastruktuurin ostamiseen sekä luomiseen. Samaan aikaan kuitenkaan toimituksellisia
työpaikkoja ei ole lisätty eikä sisältöjen ostamiseen ole varattu erillismäärärahoja.
Eskelisen (2002, 137) mukaan "mediatuotteen sisältö ei ole asia, joka voidaan kaataa
sisään välineeseen sitten, kun insinöörit ovat saaneet alustan rakennettua valmiiksi,
vaan käyttäjälähtöiset palvelut suunnitellaan alusta saakka kokonaisuutena. Käsikirjoitusta, interaktiota, visuaalista ilmettä, ääniä ja koodia tehdään yhtä aikaa. Tuotteen
tekeminen on itsessään interaktiivinen prosessi."
Myös Herkman (2003, 151-156) on pohdiskellut digitalisoimisen vaikutusta journalistisen työn kannalta: "digitalisoiminen maksaa. Siihen liittyvät laitehankinnat,
järjestelmien rakentaminen ja teknologisen osaamisen palkkaaminen on erittäin
kallista. Paradoksaalisesti siis toiminta, jonka tavoite on tuottaa tulevaisuudessa
huomattavia synergiaetuja ja voittoja, ajaa monia mediayhtiöitä taloudelliseen
ahdinkoon. Ahdinkoon vastataan usein henkilöstöä vähentämällä. Suurten investointien ja tiukan henkilöstöpolitiikan ristiriitaa puolustellaan vastavuoroisesti teknologisella konvergenssilla: teknologinen vallankumous toimii ´omalakisesti´, digiuudistukset tapahtuvat ´joka tapauksessa´, digitalisoituminen ´vähentää työvoiman tarvetta´ ja
siten ´pienentää työvoimakuluja´. Teknologiseen konvergenssiin vetoamalla tehdään
muutoksia, joiden sanotaan olevan sen väistämättömiä seurauksia."

2.2.3 Omistuksen ja talouden konvergenssi

Talouden konvergenssi on tällä hetkellä yksi verkkomedian olemassaolon edellytyksiä ja se säilyy sellaisena niin kauan, kunnes verkkomedialle löytyy itsenäisiä tapoja
toimia taloudellisesti kannattavasti. Yksi verkkomedian laajenemisen kulmakysymyksistä on ollut kannattavuus, jota käsittelen tässä laajemmin kuin sisällön ja
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tekniikan konvergenssia, joita tarkastellaan läpi tämän tutkimuksen eri näkökulmista.
Mielestäni on syytä perehtyä kaupallisen verkkomedian kannattavuuskysymyksiin
siksikin, että sieltä tulevat paineet aiheuttavat ei-kaupallisella puolella uudenlaista
määrittelyn tarvetta ja strategista päätöksentekoa. Suuri kysymys mielestäni kuuluu,
voiko verkkomedia olla lähitulevaisuudessa koko kansan mediaa ja näin ollen
kuuluuko se julkisen palvelun yhtiön ilmaiseen vain maksulliseen lisäpalvelutarjontaan.
Herkmanin (2003, 154-156) mukaan taloudellinen konvergenssi on monesti nähty
vääjäämättömäksi prosessiksi, joka evoluution tavoin toteutuu omalakisesti ilman,
että mediamaailman toimijat voivat puuttua siihen. Omalta osaltaan digitalisoituminen on saanut aikaan myös omistuksen ja talouden konvergenssia, mikä näkyy
mediaomistuksen keskittymisenä yhä harvemmille ja suuremmille toimijoille niin
globaalisti kuin kansallisestikin. Konsernin suuruuden ja omistuksen yhdentymisen
uskotaan tuovan myös synergiaetuja eri toimialojen välille. Synergiaetuja tavoitellaan
etenkin yhdistelemällä eri medioiden vahvuuksia markkinoinnissa. Toisaalta
taloudellisen konvergenssin käsite toimii kaksijakoisesti. Yhtäältä se kuvaa mediakentällä tapahtuvia muutoksia, teknologiseen konvergenssiin liittyvää mediaomistuksen keskittymistä ja markkinoiden uudelleen segmentoitumista digitalisoitumisen ja verkottumisen aikakaudella.
Monet perinteiset julkaisutalot ovat vetäytyneet kunnianhimoisista verkkomediahankkeistaan alun innostuksen jälkeen, kun ei löytynyt viisautta toiminnan
pyörittämiseen kannattavasti. Esimerkiksi Forrester Groupin tutkimuksessa päädyttiin
yhteenvetoon, että tutkimuksessa mukana olleista amerikkalaisista verkon sisällöntuotantoyhtiöistä vain 23 % toimi kannattavasti vuonna 2000 ja 55 % oletti pääsevänsä kannattaviksi vuoteen 2002 mennessä. (Ward 2002, 7.)
Verkkojulkaisemisen vahvuutena pidetään nopeutta. Siinä piilevät kannattavuuden
kannalta myös omat heikkoutensa. Eskelisen mukaan kullekin verkkomedian
käyttäjälle menevät käytännössä "omat bitit", mikä tekee massalähetyksestä teknisesti
vaativan ja katsojaluvut jäävät vaatimattomiksi. Jos kaistan hinta ei halpene, esimer-
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kiksi Internet-broadcasting eli suorien lähetysten välittäminen Internetissä ei ole
kannattavaa. Kun materiaali arkistoidaan, tilanne muuttuu etenkin, jos käytettävissä
on videoiden siirtoon riittävä kaistaleveys. Näin ollen video-on-demand eli arkistoitujen nettivideoiden käyttö on todennäköisesti käyttäjiä kiinnostava palvelu. Se
mahdollistaa netin luonteen mukaisen diversiteetin eli monimuotoisuuden; videoarkistoissa voidaan pitää tarjolla hyvinkin pienille erikoisryhmille suunnattua materiaalia. Tämä mahdollistaa myös mainosmateriaalin suuntaamisen erikoisryhmille
tarkemmin ja kattavammin kuin aiemmin on ollut mahdollista, mikä voi osoittautua
ansaintakeinoksi. (Eskelinen 2002, 129-130.)
Tämä kuitenkin edellyttää laajakaistaista Internetiä, joka digisovellusten tekijä Hoss
Gliffordin mukaan on "se sama vanha netti", nopeampi vain (Eskelinen 2002, 137).
Tietoyhteiskuntakehityksen

kannalta

tärkeäksi

tulee

kuitenkin

ratkaista

laajakaistayhteyksien ulottuminen kaikille käyttäjille. Kuntaliitto ja sittemmin
poliittiset päättäjät yli puoluerajojen ovat puhuneet viime vuosina viimeisten
kilometrien ongelmista eli voisiko valtiovalta osallistua syrjäisten seutujen
tietoverkkoyhteyksien tukemiseen, vaikkei se EU:n linjausten mukaista suoranaisesti
olekaan. Esimerkiksi Ruotsissa satsattiin laajakaistojen rakentamiseen, mutta se vei
Eskelisen mukaan markkinoita kaupallisilta toimijoilta ja imuroi valtion kassan niin
kuiviin, ettei sisältöjen tekemistä verkkoon voida tukea. "Laajakaistassa putken
paksuus ja pituus määräävät hinnan - se ei ole demokraattisesti leviävä resurssi.
Ilmeisimpiä vaaroja ovat köyhimpien ihmisten ja vähemmistöjen putoaminen
kelkasta, sekä harvaan asutussa maassa laajojen alueiden jääminen pitkäksi aikaa
vaille riittäviä laajakaistayhteyksiä." (Eskelinen 2002, 130-131, 137.)
Suomessa, kuten yleisemminkin EU:n tasolla lähivuosien suuret sisällöntuotannon
satsaukset ovat liittyneet opinnollisten palvelujen kehittämiseen. Monilla toimijoilla,
kuten Ylellä on strategianaan tuottaa sisältöjä monialustatuotantona sekä tv:hen että
nettiin. (Eskelinen 2002, 135.) Kokeiluja tekee mm. Yle Opetus digitaalisella Teemakanavallaan sekä sen yhteyteen luoduilla verkkosivustoilla. Tähän kokeilutoimintaan
liittyi mukaan vuoden 2003 alusta Nettiradio Mikaeli muuttuessaan Ylen
organisaatiomuutoksen myötä Yle Multifoorumin verkoston osana Yle Teeman alla.
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2.3 Verkkomedia ei-kaupallisen ja kaupallisen toiminnan rajapinnalla

Verkkomedian rahoituskanavat ovat pirstaleisia. Tässä luvussa kartoitan verkkomedian paikkaa joukkotiedotusvälineiden kentässä sekä mahdollisia tapoja rahastaa
omasta toiminnastaan. Joukkotiedotusvälineiden tavoitteena on palvella joko
yhtenäisiä ja pirstoutuneita yleisöjä. Osa joukkotiedotusvälineistä pyrkii myös
palvelemaan mainostajien intressejä. Kirjojen kustantajat, äänitallenteiden myyjät,
elokuvateollisuus, videotuotanto sekä julkisen palvelun radio- ja televisiotoiminta
eivät ole riippuvaisia mainostajien tarpeista. Sen sijaan kaupalliset radiot, aikakauslehdet, sanomalehdet sekä verkkojulkaisut ottavat toiminnassaan huomioon mainostajien tarpeet ja joutuvat yleisönsä määrällä perustelemaan olemassaoloaan oivallisena ilmoituskanavana. Vaikka verkkojulkaiseminen on suhteessa esimerkiksi
maakuntalehden pyörittämiseen erittäinkin edullista, verkkotoimitukset eivät voi elää
muun konsernin "siivellä" kovin pitkään. Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnassa puolestaan pyritään maksimoimaan yleisölle tuotettavien palvelujen määrä.
(Picard 2002, 22-23.) Suomessa kaupallisesti toimivien jakelukanavien rinnalla elää
vahva julkisen palvelun eli vahvan Yleisradion perinne, johon tämän tutkimuksen
kohde, Nettiradio Mikaeli, kuuluu.
Joukkotiedotusvälineiden digitalisoitumisen myötä on pelätty multimedian ja
verkkomedioiden murtavan perinteisten julkaisukanavien asemaa. Kuitenkin
tutkijoiden kuten Robert R. Picardin (2002, 39) mielestä on vielä liian varhaista ottaa
tähän kantaa. Uusmedia näyttäisi pikemminkin etsivän toimintatapoja, jotka ovat
rinnakkaisia tai täydentävät olemassa olevia joukkotiedotusvälineitä.
Perinteisiä ja uusia jakelukanavia voidaan verrata toisiinsa tarkastelemalla niiden
tuotantoprosesseja ja liiketoimintamalleja. Uusien tuotteiden elinkaarta kuvataan
jakamalla se neljään eri vaiheeseen: tutustumisvaihe, kasvuvaihe, kyllästymispiste ja
laskuvaihe. Picard arvioi streaming- ja online-videotuotannon olevan tällä hetkellä
tutustumisvaiheessa, jolloin tuotteet myyvät vähän, niiden hinta on korkea, tuottavuus
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miinusmerkkistä,

käyttäjät

ovat

etupäässä

innovaattoreita

eli

uusista

kehitystrendeistä kiinnostuneita ja siksi harvalukuisia ja kilpailua markkinoilla on
vähän. Verkkomedian, satelliittitelevision ja multimedian Picard listaa tällä hetkellä
kasvuvaiheessa oleviksi, jolloin myynti kasvaa nopeasti, kuluttaja pitää yksittäistä
tuotetta keskihintaisena, yrityksen saamat tulot ovat kasvussa, ja käyttäjät ovat
aikaisia omaksujia, jotka lähtevät ensimmäisinä kuluttajista kokeilemaan uutuuksia ja
kilpailijoiden määrä kasvaa. (Picard 2002, 39.)
Picardin mukaan perinteisten joukkotiedotusvälineiden on nyt aika miettiä uusia
strategioita, sillä julkaiseminen on uudella vuosituhannella kasvavassa määrin
informaation keräämistä, tuottamista, pakkaamista ja varastointia, eikä tuotanto tai
jakelu perustu enää tiettyyn fyysiseen painettuun muotoon. Tulevaisuudessa informaation kerääminen, journalistinen ja luova kirjoittaminen, toimittaminen, suunnittelu ja levittäminen ovat arvokkaita eri tavoin kuin perinteisessä julkaisutoiminnassa.
(Picard 2002, 39.)
Sähköistä tuotantoketjua hyödyntävä media pystyy tuottamaan omat sisältötuotteensa
kevennetyn tuotantoketjun avulla. Sisältö tuotetaan joko itse tai sitä saadaan ulkopuolisista lähteistä, editoidaan ja sijoitetaan neutraaliin tietokantaan, josta voidaan
työstää erilaisia tuotteita joko painettavaksi suurelle yleisölle tai tilausten pohjalta
kirjan sivuina, Cd-Rom-levynä tai online-julkaisuna tietoverkoissa. Digitaalisen
median tuotantoketju on kustannustehokkaampi kuin perinteisen median, mikä on
saanut perinteiset mediatalot kiinnostumaan. Niin koti- kuin ulkomaillakin on
esimerkkejä, joissa perinteinen lehti lähtee tuottamaan aikakauslehtityyppisten
teemanumeroiden lisäksi myös räätälöityjä, maksullisia verkko- ja mobiilipalveluja
sekä televisio-ohjelmia. (Picard 2002, 33-34, 40-41.)
Tietoverkkoja hyödyntävä verkkomedia etsii tapaa rahastaa tuotannollaan. Perinteisen
median käytännöistä ei tässä ole ollut apua. Takana on kuitenkin Picardin mukaan
neljä erityyppistä jo hylättyä mallia, yksi käytössä oleva ja siitä kehitettävä uusi malli.
Online-tyyppistä sisällönjakelua kokeiltiin 1970-luvulla sanomalehtiyrityksissä, jotka
muokkasivat omia aineistojaan televisioruudulta luettaviksi videoteksteiksi. Tuotanto
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oli edullista, koska se perustui aineistojen versiointiin eli uudelleen käyttämiseen.
Lopputuote pidettiin ilmaisena tai edullisena. Suuri yleisö sen paremmin kuin
palvelun ostajat eivät kuitenkaan kiinnostuneet siitä, ja malli hylättiin. (Picard 2002,
27.)
Seuraavaksi kokeiltiin Internet-tuotantoa niin, että yksittäiset käyttäjät olisivat
maksaneet käytöstä. 1980-luvulla sisällöntuotantoyritykset keksivät, että Internet on
kätevä jakelukanava tuotteille. Perustamiskustannuksia ei ollut, koska Internet ja sen
käytön edellyttämät ohjelmat olivat jo olemassa. Markkinat eivät kuitenkaan
käynnistyneet toivotulla tavalla. Suuri yleisö ei pitänyt maksullisuuden ajatuksesta, ja
malli hylättiin. (Picard 2002, 28.)
Sitten kokeiltiin Internetin hyödyntämistä keräämällä käyttäjistä tarkkoja tietoja ja
niiden avulla pyrittiin saamaan mainostaja kiinnostumaan palvelujensa markkinoinnista joko sivuilla tai suoraan käyttäjille. Käyttäjät eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä
vaan pitivät sisältöä tungettelevana tai mainosten määrää sivuilla liian suurena. Monet
palvelujen tarjoajat eivät lisäksi halunneet sivuilleen mainostajia, joilla ei heidän
toimintansa kannalta ollut merkitystä. Myös monet mainostajat pitivät mallia
tungettelevana. (Picard 2002, 28-29.)
Tällä hetkellä palvelujen tarjoajat uskovat portaalimalliin eli koontisivustoihin, joista
käsin käyttäjä pääsee käsiksi laajoihin palveluihin oman valintansa mukaan eli hän
voi personoida itselleen haluamansa aihealueet, mainokset ja muun sisällön. Portaalit
ovat viime aikoina rajoittaneet mainontaa ja päästävät kullekin sivulle ehkä vain
yhden mainostajan kerrallaan. Käyttäjät eivät ole vastustaneet tätä mallia kuten
aiempia ja toisaalta on saatu luotua tasainen tulovirta. Kuitenkaan tämäkään malli ei
takaa tasaista tulovirtaa nykyisellään palvelujen tarjoajille. (Picard 2002, 29.)
Toisaalta käytössä ovat edelleen kaikki aiemmat mallit ja niiden muunnelmat, sillä
yhtä mallia kannattavaan liiketoimintaan ei ole vielä luotu.
Portaalipalvelujen tarjoajat uskovat myös yhdessä investoijien ja telealan yritysten
kanssa tuotettaviin uudenlaisiin monitoimisiin digitaalisiin portaalipalveluihin.
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Laajakaistapalvelujen ja sisältöjen pakkausteknologioiden kehittyessä sivustoille on
mahdollista lisätä video- ja äänitiedostoja. Järjestelmän käyttäjä pääsee katselemaan
televisiokanavia maailmanlaajuisesti, saa maksullisia palveluja, voi etsiä arkistoista
videoleikkeitä, käyttää erilaisia multimedia-aineistoja, etsiä lisätietoja sisällöistä,
käyttää chat-kanavia katsellessaan ohjelmia ja valita, millä kielellä palveluaan seuraa.
Tulovirran odotetaan kertyvän mainosvirrasta ja maksullisista palveluista ja palvelumaksuista, jotka vastaavat nykyisiä kaapeli- ja satelliittipalveluja. (Picard 2002, 2930.)

2.4 Verkkojournalismin haasteita

Verkkojulkaisemisen mahdollisuuksia ja kompastuskiviä on kartoitettu luomalla
erilaisia listauksia toimintaan liittyvistä erityispiirteistä. Tässä luvussa käsittelen eri
kirjoittajien ja tutkijoiden käsityksiä verkkomedian erityispiirteistä. Käsittelen lisäksi
erillisissä osioissa verkkomedian erityisiä haasteita tekijöille. Nettiradio Mikaelin
viisivuotisen historian aikana tärkeiksi ovat nousseet myös kannattavuuteen, arkistoitavuuteen, paikallisuuteen ja pätkätyöhön liittyvät seikat, joten käsittelen niitä tässä
taustoittaakseni tutkimustani.
Vuonna 1998 Heinonen erotteli verkkojulkaisemisen potentiaalit mahdollisuudet
seuraavasti: multimediaalisuus, kun erilaiset aineistot voidaan saattaa yhteen monesta
eri esitysmenetelmästä rakentuviksi kokonaisuuksiksi. Hyperlinkitys eli ei-lineaarinen
tapa tuottaa sisältöjä ja linkittää niitä keskenään hyperlinkkien avulla. Vuorovaikutteisuus, joka muuttaa lähettäjän ja vastaanottajan suhdetta ja mahdollistaa yleisön
yhteisöjen muodostumisen julkaisun kautta. Rajaton tila ja aika, jonka myötä julkaisu
on yleisön saatavilla kuinka kauan tahansa, mikäli tekniset seikat eivät sitä rajoita.
Arkistomaisuus eli verkkojulkaisu voi toimia porttina erilaisiin tietovarantoihin ja
muodostaa aiemmista jutuistaan arkiston. Haettavuus eli erilaisten ohjelmien avulla
käyttäjä voi etsiä haluamaansa tietoa. Simulointi eli todellisuuden jäljittely, mikä
mahdollistaa esimerkiksi etäläsnäolon ja mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa
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muuna kuin itsenään. Reaaliaikaisuus eli nopea mahdollisuus reagoi julkaista
tietoverkoissa. Globaalisuus eli julkaisu on saatavilla missä tahansa maailmassa,
kunhan siihen ei ole teknisiä esteitä. (Heinonen 1998, 6-8.)
Aimo Ruususen toimittamassa Media muuttuu -kirjassa Heinonen (Heinonen 2002,
161-173) palaa asiaan ja uudistaa määrittelyä niin, että mukaan tulee uusia vahvuuksia, kuten personointi, laajentunut aikajänne ja monikanavaisuus. Sen sijaan simulointi ja haettavuus jäävät vaille aiempaa painoarvoa. Heinosen mukaan keskeisiä
ovat nyt multimediaalisuus, hyperlinkitys, personointi, monikanavaisuus, paikkariippumattomuus ja -herkkyys, laajentunut aikajänne, vuorovaikutteisuus ja maailmanlaajuus. Multimediaalisuus tarkoittaa pelkistetyimmillään tekstin, äänen, liikkuvan
kuvan ja grafiikan muuntamista biteiksi, joita voi sekoittaa, koostaa uudelleen ja
järjestellä eri tavoin. Hyperlinkitys viittaa mahdollisuuteen kytkeä erilaisia esityksiä
toisiinsa saataville Internetin välityksellä. Hyperlinkitys on siis kytkemismenetelmä,
jossa yksittäinen sana, kuva tai muu esityksen elementti voi toimia tällaisena linkkinä.
Personointi mahdollistaa vastaanottajalle valinnanmahdollisuuden; hän voi valita
vastaanotettavaksi esitysten kokonaisuuksien sijaan yksittäisiä osia tai niiden
yhdistelmiä ja vastaavasti rajata pois osia, joista ei ole kiinnostunut. (Heinonen 2002,
161-173.)
Heinosen mukaan monikanavaisuus viittaa mahdollisuuteen kierrättää aineistoa
useissa jakelukanavissa, jolloin erimerkiksi toimittajan kirjoittama lyhyt uutissähke
voi

sellaisenaan

välittyä

verkkomediassa,

radiossa

tai

wap-puhelimessa.

Paikkariippumattomuus ja -herkkyys on nykytekniikalla mahdollista niin, että
tietoverkkoihin kytkettävissä olevat päätelaitteet ovat käytettävissä vaikka niitä
siirreltäisiin paikasta toiseen. Laajentunut aikajänne muuttuu uusmedian myötä,
koska julkaisujen käytettävyys voi olla pidempää kuin perinteisten medioiden
sisältöjen. Niinpä verkkojulkaisu voi olla samanaikaisesti tosiaikainen ja periaatteessa
ikuinen, kun sisältö arkistoidaan. Vuorovaikutteisuus merkitsee sitä, että viestinnän
eri osapuolet voivat vaihtaa viestejä keskenään. Maailmanlaajuisuus puolestaan pitää
sisällään mahdollisuuden jaella ja vastaanottaa sisältöjä eri puolilla maailmaa, kunhan
siihen on tekniset edellytykset ja osaaminen. (Heinonen 2002, 161-173.)
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2.4.1 Haasteita tekijöille

Verkkomedian tekijöillä on viime vuosina ollut käsissään jakelukanava, joka
mahdollistaa kulkemisen omia polkuja pitkin. Tekemisen lainalaisuudet ovat
kuitenkin olleet vahvasti etsinnän alla.
Markku Jussilan ja Antti Leinon kirjoittamassa Verkkoviestinnän käsikirjassa tekijät
keskittyvät tarkastelemaan uusmedian tuottamisen kannalta tärkeitä asioita näkökulmanaan kaupallinen tuotanto. Heidän mukaansa viestinnän kokonaiskonseptin
rakentamisessa on otettava huomioon: käyttäjien levottomuus, tuotteen omaperäisyys,
tiivis sisältö, houkutteleva ulkoasu, kohdistaminen halutuille kohderyhmille, toimittaminen, nopeus, interaktiivisuus, ajan tasalla oleminen ja globaalisuus. Heidän
mielestään on muistettava, että kokenut web-käyttäjä ei odota yli kolmea sekuntia,
jollei ruudulla ala tapahtua mitään. Palvelun on oltava omaperäistä tavoitellakseen
oikeaa yleisöä ja erottuakseen tarvittaessa kilpailevista palveluista. (Jussila – Leino
2001, 123-124.)
Jussilan ja Leinon mukaan sisällön on oltava tiivistä, koska ruudulta lukeminen on
hankalaa ja vaatii totuttelemista. Maksimimittana kirjoittajat pitävät 2-3 näytöllistä
tekstiä. Houkutteleva ulkoasu puolestaan on makuasia, kun toisen käyttäjät pitävät
pelkistetystä ulkoasusta ja rauhallisesta kerronnasta, toiset kaipaavat kirkkaita värejä
ja vauhdikkaita animaatioita. Sanoma voidaan kohdistaa tarkasti käyttäjiin ja siksi
tärkeintä palvelua käynnistettäessä on löytää oikea kohderyhmä, jolle sisältöä voidaan
kohdistaa. Verkkoviestinnän käsikirjan mukaan yksikään verkkopalvelu ei synny
ilman hyviä sisällöntuottajia, jotka hallitsevat verkkokirjoittamisen ja kuvittamisen
sekä ääni- ja videotuotannon mahdollisuudet. (Jussila – Leino 2001, 123-124.)
Verkkoviestinnän käsikirjassa korostetaan, että nopeus on valttia verkkoviestinnässä
ja kirjoittajat arvelevat, että digitaalisten televisiokanavien myötä tv-verkko menettää
asemansa keskeisimpänä nopean informaation lähteenä ja jatkossa erilaiset uutiset
lähetetään nopeimmin Internetissä, vaikka päätelaitteena voi edelleen olla televisio.
Interaktiivisuus mahdollistaa palautteen antamisen, hankintojen tekemisen ja muiden

20

käyttäjien tapaamisen. Käsikirjan mukaan Internet-palvelun elinehto on, että tiedot
ovat oikein. Tärkeää on jo suunnitteluvaiheessa vähintään tiedostaa ja dokumentoida
organisaation sisällöntuotantoprosessi ja vastuuttaa eri tehtävät. Internetissä rajat
katoavat nopeasti, ja omaa palveluaan voi verrata toimialansa maailmanjohtajaan
mieluummin kuin suomalaiseen kilpailijaan. Käsikirjan mukaan lisäarvon löytyminen
saattaa olla pienestä ideasta kiinni, jonka jälkeen ollaan hyvässä kurssissa kohti viimeisteltyä, toimivaa ja kävijöitä houkuttelevaa palvelukokonaisuutta. (Jussila – Leino
2001, 123-124.)
Riikka Pelon (2002, 77) mukaan laadukkaalta digitaalisen median tuotteelta tai
teokselta vaaditaan yhtäältä johdonmukaisuutta, kompaktiutta ja selkeyttä, toisaalta
moniulotteisuutta ja toimivuutta usealla tasolla. Tuotteiden kohdalla laadun kriteereitä
muovaavat käyttötarkoitus, kohderyhmä ja lajityyppi. Laadukasta teosta taas leimaa
usein kriittisyys ja käsitteellisyys. Tekijöiden ja kouluttajien kokemuksissa laadun
salaisuus on ennemminkin johdonmukaisessa ajattelussa ja uusissa oivalluksissa sekä
teosten, tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessissa: kokonaistuotannon onnistumisen
takeena on hyvä suunnittelu ja käsikirjoitus, toimiva ryhmätyö ja dynaaminen
päätöksenteko sekä digitaalisen median "käsityöläismäinen" osaaminen. Laadun
kehittämisen olisikin kohdistuttava kaikkiin näihin alueisiin.
Verkkomedia tuo mukanaan uusia haasteita niin tekijöille kuin yleisölle. Kuten Harri
Saukkomaa (1998, 63-64) toteaa, näinä aikoina ei ole ollenkaan varmaa, että
ajattelevat ihmiset luottavat mediaan. Hyvin koulutetut ihmiset pystyvät hänen
mukaansa luomaan omia medioitaan, joissa journalistit eivät enää ole portinvartijoita.
Saukkomaa jatkaa, että yhä useammat ihmiset odottavat myös journalisteilta uusia
asioita. He ovat kyllästyneitä journalismin itseriittoiseen tapaan rakentaa keinotekoisia ristiriitoja ja omia uutisagendojaan, joilla ei ole paljon tekemistä ihmisten
todellisuuden kanssa. Johanna Korhonen (1998, 102) puolestaan varoittaa kirjurijournalismista, jossa journalisti kirjaa tunnontarkasti ylös, mitä lähteet - yleensä
yhteiskunnan silmäätekevät - sanovat ja julkaisee kirjaamisen tulokset sellaisenaan,
kyselemättä, kyseenalaistamatta.
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2.4.2 Kannattavuus

Koska verkkomedian tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on ansaintalogiikan
löytyminen, palaan tässä vielä tarkemmin verkkomedian kannattavuuteen liittyviin
asioihin käsittelemällä logiikkaa, jolla yleisö suhtautuu mainontaan. Koska verkkomedian kannattava toiminta näyttäisi edellyttävän läheistä suhdetta johonkin muuhun
välineeseen, käsittelen tässä erityisesti Picardin käsityksiä eri joukkotiedotusvälineistä
mainonnan näkökulmasta.
Kaikilla jakelukanavilla on vahvuuksia ja heikkouksia mainosten jakelukanavina.
Picard (2002, 128-129) jakaa eri välineet niiden vahvuuksien ja heikkouksien
perusteella seuraavasti: televisio saavuttaa laajan yleisön, siinä on mahdollista toistaa
viestejä visuaalisesti näyttävästi ja television käyttäminen on hyvää imagon rakentamisessa. Toisaalta sen heikkouksiin kuuluu, ettei mainoksia pysty kohdentamaan
tietyille yleisöille, viestien vastaanottaminen voi jäädä rajalliseksi, mainokset voivat
esiintyä osina sekavissa mainoskokonaisuuksissa, mainosten informaatiosisältö voi
jäädä rajalliseksi ja televisiomainonta on kallista.
Radio tavoittaa paikallisia yleisöjä, sen formaatti kiinnostaa erilaisia yleisöjä, jotka
ovat usein matkalla paikasta toiseen, mainosviestien sisältöä voi muuttaa nopeasti ja
mainosten tuottaminen on edullista. Toisaalta radio tavoittaa kapeita yleisöjä, jotka
eivät ole paikoillaan, radiokanavien vaihtaminen on helppoa ja informaation vastaanottaminen voi jäädä rajalliseksi. Sanomalehdet puolestaan kattavat kohdemarkkinaalueen, pystyvät muuttamaan mainosten kokoa ja tyyppiä, mainosta voidaan toistaa
usein, hintaetuja on mahdollista saada ja viestiin voi sisällyttää paljon informaatiota.
Toisaalta kokonaisuudet, joiden yhteydessä mainos julkaistaan, voivat olla sekavia,
lukijat lukevat lehden pikaisesti ja mainosta ei välttämättä huomioida montaa kertaa
ja siksi mainosten elinkaari jää lyhyeksi. Aikakauslehdissä kohdeyleisö on valikoivaa,
mainos saatetaan havaita useita kertoja, mainoksen elinkaari jää pitkäksi ja laajaa
informaatiosisältöä on mahdollista välittää. Toisaalta koko markkinakenttää on vaikea
saavuttaa ja mainosten vaihtamiseen kuluva aika on pitkä. (Picard 2002, 128-129.)
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Verkkoviestimissä on mahdollista luoda vuorovaikutteisia tilanteita ja saavuttaa
samanaikaisuus, mainokset on helppoa vaihtaa ja niihin voi sisällyttää paljon
informaatiota. Toisaalta mainokset tavoittavat vähän ihmisiä ja vastausprosentti jää
alhaiseksi. (Picard 2002, 128-129.)
Internet-mainonta on kasvanut viime vuosina nopeasti Yhdysvalloissa, vaikka sen
osuus kaikesta mainontaan käytetystä rahasta oli vuoteen 2000 mennessä vain noin
neljä prosenttia. Vaikka määrä kasvaakin, se ei näyttäisi olevan pois muihin markkinointikanaviin käytetyistä menoista. Picardin mukaan näyttäisikin siltä, että Internetmarkkinointiin käytettävät varat tulevat muista markkinointikuluista tai markkinointibudjetteja on nostettu. Kiinnostavaa on myös muistaa, että Internet-yritykset
(dot.com) käyttivät vuosina 1998-2000 valtaisia rahamääriä mainosten ostamiseen
etenkin televisiosta, aikakauslehdistä ja sanomalehdistä. (Picard 2002, 128-129, 130132.)
Vaikka Internet-mainonta saavuttaisikin yleisöä, se ei välttämättä toimi kimmokkeena
ostaa verkosta tuotteita. Business Software Alliancen mukaan noin kaksi kolmesta
yhdysvaltalaisesta pelkää esimerkiksi sitä, että heidän henkilötietojaan kaupitellaan
ostosten jälkeen jollekin kolmannelle osapuolelle. Kaksi viidestä on huolissaan
sähköpostista, jota saatettaisiin lähettää jatkossa vastoin heidän tahtoaan. Joka kolmas
pelkää luottokorttitietojen luovuttamista netissä. Suomessa mediamainontaan
käytettiin tammi-lokakuussa 2002 rahaa 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna
vastaavana aikana. Verkkomedian mainonta kuitenkin väheni 10,1 prosenttia.
(Lahdensivu 2002b.)
Vaikka kuluttajat pitäisivätkin kukkaron nyörit verkossa tiukalla, sitä kautta tavoittaa
varmimmin hyvätuloisia ja vaikutusvaltaisia ihmisiä. Liike-elämän johtajat kuluttavat
verkossa jopa kaksi kertaa enemmän aikaa kuin television katseluun. Etsiessään tietoa
uusista tuotteista bisnespäättäjät käyttävät eniten nettiä. Ostopäätöksiä harkittaessa
verkkomainonta oli niin ikään vahvoilla yhdessä aikakauslehtimainonnan kanssa.
Tutkimukseen haastateltiin kolmesataa "c-tason johtajaa” eli lähinnä toimitusjohtajaa,
jotka viettävät viikon aikana keskimäärin 16 tuntia webissä. (Lahdensivu 2002a.)
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Kun verkkosivujen ja kävijän suhde on lämmin ja vahva, mainontakin maistuu,
kertoo puolestaan amerikkalainen Online Publishers Association paneuduttuaan lähes
viidentuhannen webin käyttäjän mieltymyksiin. Tiettyyn verkkomediaan mieltyneistä
kävijöistä 82 prosenttia uskoi, että sen sivulla heille myös mainostetaan laadukkaita
tuotteita ja palveluja. Kun suhde sivujen ja käyttäjän välillä ei ollut yhtä läheinen,
vastaavaan väitteeseen yhtyi vain 36 prosenttia vastaajista. (Lahdensivu 2002c.)
Interaktiivisten mainosmedioiden järjestö European Interactive Advertising Association (EIAA) julkisti loppuvuodesta 2002 ensimmäisen osan tutkimuksestaan, jossa
selvitettiin verkkomainonnan ja perinteisten mainosmuotojen yhteistoimintaa.
Tulokset osoittavat, että verkkomainonnalla on entistä tärkeämpi rooli osana suurten
brandien markkinointia. Tutkimuksen mukaan verkko- ja televisiomainonnan
yhteiskäyttö lisäsi huomattavasti kampanjan tehokkuutta. Yksin käytettynä verkkomainonta lisäsi mainoksen spontaania muistamista vain 4,7 prosenttia ja tv-mainonta
21,7 prosenttia. Yhdessä käytettynä verkko- ja tv-mainonta lisäsivät muistamista
kuitenkin peräti 31,2 prosenttia. (Viitasaari 2002.)
Yleisradio toimii koko kansan julkisen palvelun yhtiönä, mutta senkin rooli on
muuttumassa. Painotukset ovat jatkossa uutisissa, kulttuurissa, opetuksessa ja
tutkimuksessa. Yhtiön toiminnan periaatteena on ollut tuottaa ei-kaupallista radio- ja
televisio-ohjelmaa koko kansalle. Uusi viestintämarkkinalaki kuitenkin vahvistaa
luvalliseksi Yleisradion jo käytännössä toteuttaman kehityssuunnan, jossa yhtiöstä
tulee keskeinen sisältötoimija koko sähköisen viestinnän kentälle, siis muuallakin
kuin televisiossa ja radiossa. Yle on satsannut määrätietoisesti niin Internet-portaaleihin kuin uutisten välitykseen kännyköihin (SMS, wap, multimediaviestit). Digitelevisio lisää muutaman vuoden sisällä verkkojulkaisemisen painoarvoa entisestään.
Yleisradionkin monimediatie on ollut alkuvaiheessa kivinen. Niin digi-tv kuin wapsatsauksien järkevyyttä on voitu kyseenalaistaa, koska käyttäjien määrä on säilynyt
pienenä. (Näränen 2003, 164-165.)
John V. Pavlik (2001, 151-152) puolestaan ounastelee, että ihmiset ovat valmiita
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maksamaan verkkomedian ainutlaatuisesta, arvokkaasta sisällöstä. Räätälöidyt
palvelut, vuorovaikutteisuus ja rekisteröitymistä vaativat yhteisölliset palvelut ovat
hänen mielestään tulevaisuutta ja niiden rahoituksen hän uskoo hoituvan tilausmaksujen ja mainonnan yhdistelmällä. New Media Reportin tekemän selvityksen mukaan
ihmiset suosivat verkkomediassa eniten paikallisuutisia.

2.4.3 Arkistoitavuus

Lehdet ovat ylläpitäneet arkistojaan vuosisatoja, joten äkkiseltään tarkasteltuna
Internetin tuoma arkistojen rakentelumahdollisuus ei vaikuta mitenkään uudelta tai
radikaalilta. Verkkomedian arkisto saattaa olla kuitenkin elementeiltään rikkaampi,
sillä se voi sisältää ääntä, videota, kuvia, taulukoita ja muuta tekstiä täydentävää
tietoa. Lisäksi arkistoitavien juttujen määrä voi kasvaa huomattavan nopeasti. Myös
arkistojen käytön määrä saattaa yllättää. Esimerkiksi vuoden 2000 puolivälissä
BBC:n arkistoista haettiin noin 70 000 juttua joka päivä. (Ward 2000, 138-140.)
Mike Wardin (2000, 140) mukaan juttuihin liittyvän metadatan hyödyntäminen
edesauttaa arkistojen käyttöä jatkossa, koska silloin on mahdollista löytää yhä
syvällisemmin tietoa. Wardin mukaan monet kehittyneitä arkistoja ylläpitävistä
tahoista kuitenkin vielä ylenkatsovat tätä arvokasta tietovarantoa ja luomiaan
sisältöjä.
Tutkijat olettavat, että verkkomedian tuottamilla arkistoilla on itsessään kaupallista
potentiaalia eli kuluttajat voivat olla valmiita maksamaan arkistojen tietosisällöistä.
Tästä kehityskulusta kertoo osaltaan sanomalehtien pyrkimys muuttaa omia sähköisiä
arkistojaan maksullisiksi. Toisaalta kaupallista potentiaalia arvioidaan olevan etenkin
on demand -tyyppisillä videoarkistoilla. Myös Yle on rakentanut omaa videoklippipankkiaan, jonka ytimeen kuuluvat kansallisesti tärkeistä tapahtumista koostetut
muutaman minuutin välähdykset.
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Arkistoitavien juttujen tuottaminen edellyttää kuitenkin mielestäni verkkomedian
toimituspolitiikalta tiettyä huomioonottamista. Jatkossa voi olla nähtävissä verkkomedian jakautumista päiväkohtaisia uutissähkeitä reaaliaikaisesti tuottaviin ns.
lapiointimedioihin ja arkistoitavia, taustoittavia juttuja tuottaviin verkkomedioihin.

2.4.4 Paikallisuus

Yhdeksi verkkomedian ehdottomia vahvuuksia mainitaan mahdollisuus paikallisuuden korostamiseen ja paikallisten sisältöjen tuottamiseen. Koska Nettiradio Mikaelin
tuotannon lähtökohtana on ollut alueellisen näkökulman käsitteleminen valtakunnallisesti kiinnostavasti, taustoitan seuraavassa paikallisuuden käsitteiden muotoutumista
erityisesti paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistajana.
Paikallisuuden ihannoinnilla on vankat juuret journalismin tutkimuksessa. Pietilän
mukaan ns. Chicagon koulukuntaan kuulunut yhdysvaltalainen tutkija, ajattelija,
filosofi ja yhteiskuntakriitikko John Dewey uskoi, että Yhdysvaltojen kehittyessä
pienyhteisöjen tilkkutäkistä laajaksi moderniksi yhteisöksi, entisille paikallisyhteisöille tyypillinen välitön demokratia rapautui. Hän oli viehättynyt pienistä, itseriittoisista paikallisyhteisöistä, joissa julkinen elämä oli keskinäisviestintää ihmisten välillä.
Deweyn utopiana oli palauttaa paikallisyhteisöllinen demokratia modernin yhteiskunnan oloissa. Hänen ajatuksissaan Great Society oli mahdollista muuttaa Great
Communityksi. Dewey uskoi toimintaan ja ihmisten aktivointiin etenkin julkisen
keskustelun avulla. Hän jakoi toiminnan kahteen osaan: suoraan, "joka koskee
välittömästi osallisia ihmisiä" ja epäsuoraan, joka "koskee muita kuin välittömästi
osallistuvia". Joukkoviestinnän tehtäväksi jäi virittää ja pitää yllä julkista keskustelua.
Surukseen Dewey joutui kuitenkin toteamaan, että hänen aikansa joukkotiedotus
käsitteli etupäässä sensaatioita ja raportoi asioista niiden historialliset ja muut
lainalaisuudet laiminlyöden. Deweyn merkitys on Pietilän mukaan siinä, että hän
rakensi viestinnän ja ihmisten yhteisöllisyyden välille kytkennän. Hänelle viestintä oli
yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyys viestintää. (Pietilä 1997, 117-127; Pietilä 1995, 80-83.)
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Veikko Pietilän (1997, 117-127) mielestä Deweyn ajatukset eivät ole kovin moderneja. Olen itse kuitenkin taipuvainen toisenlaiseen tulkintaan, kun mietitään pieniä
kyläyhteisöjä ja niiden mahdollisuuksia luoda ja käyttää verkkomediaa. Paikallisyhteisöissä voi mielestäni hyödyntää Pietilän mainitsemaa sosiaalis-kulttuurisen
yhteyden tuottamista ja ylläpitoa, tiedon siirtämistä ja sen jakamista. Dewey saattaisi
olla onnellinen kuullessaan nykyisistä paikallisista tietoyhteiskuntakokeiluista tai
tiettyjen asiayhteyksien ympärille syntyneistä verkostoista, joissa "viestinnän
hedelmä" on osallistumista ja osallisuutta, jossa omalle yhteisölle ollaan valmiita
jakamaan kaikkea hyvää. Dewey sai niskaansa kritiikkiä lapsenuskoisuudesta,
optimismista, pikkukaupungin ihannoimisesta ja onnettoman alkeellisesta teknologisesta näkemyksestä. Internetin hyödyntäminen paikallisyhteisöissä ja verkostoissa on
mielestäni kuitenkin aika lähellä tutkijan ihanteita.
Tietoverkkojen hyödyntäminen on väistämättä tätä aikaa. Ammattimaisten viestijöiden ja toimijoiden ohella kansalaisten mahdollisuudet viestiä tietoverkkoja pitkin ovat
helpottuneet huomattavasti. Marja-Liisa Viherä (2000, 101) tutki väitöskirjassaan
sosiaalista pääomaa ja kansalaisverkostoja. Hänen mukaansa viestintä on se katalysaattori, joka saa sosiaalisen pääoman elämään. Hänen mukaansa yhteisön jäsenten
taito ja halukkuus osallistua yhteisten asioiden hoitoon, yhteisön kommunikaatiovalmius ja yksittäisen jäsenen tietopääoman tuominen koko yhteiskunnan käyttöön on
viestintäpääomaa. Viherän mukaan kansalaisyhteiskunnan viestintäpääoman kannalta
paikalliset joukkoviestimet ovat tärkeitä. Luottamus ja samalla sosiaalinen pääoma
kasvavat, kun paikalliset lehdet, radio ja televisio ottavat aiheisiinsa ja juttuihinsa
sähköisissä verkoissa, esimerkiksi paikallisella keskustelukanavalla käsiteltyjä,
kansalaisten kannalta merkittäviä asioita.
Viherän (2000, 180-181) mielestä paikallisen viestinnän ehkä tärkein ominaisuus on,
että se on "meidän omaa viestintää ja se kantaa mukanaan yhteisön jäsenten tunteman
hiljaisen tiedon." Hänen mukaansa paikallisen viestinnän merkitys korostuu, jos
viestin lähettäjä kokee olevansa yksi meistä, kuuluvansa joukkoon. Tällöin myös asiat
koetaan omiksi ja yhteisiksi. Viestinnästä tulee "lämpöisempää ja omakohtaisempaa,
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se ikään kuin houkuttelee osallistumaan, tuottamaan uusia viestejä omasta näkökulmasta meille kaikille yhteisesti." Viestintä on tällaisena aitoa vuorovaikutusta ja
yhteisöllisyyteen motivoivaa. Kunnallinen demokratia syvenee sen myötä. Journalismiin tämä määrittely ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu.
Paikallisuuden merkitystä valtakunnallisessa uutispalvelussa ei välttämättä tällä
hetkellä maassamme osata hyödyntää. Varsin karua kieltä esimerkiksi portaaliuutisten
tuotannosta kertoo Anna Kaupin ja Sanna Sommersin tammikuussa 2002 valmistunut
pro gradu -työ Uutisen uudet vaatteet. Tutkimuksen mukaan portaaliuutiset ovat
useimmiten reaaliaikaisuutta tavoittelevia sähkeuutisia, jotka näyttävät samoilta
riippumatta siitä, onko ne tehnyt STT vai sisällöntuottaja. Viittä portaalien uutispalvelua tutkittaessa päädyttiin käsitykseen, että toimittajat tekivät pikavauhtia portaaliuutisia lähinnä Internetistä löytyvien tiedotusvälineitten varassa riippumatta siitä,
millaiset käsitykset heillä oli hyvän journalismin kriteereistä tai hyvistä journalismin
tekotavoista.

(Kauppi – Sommers 2002, 166). Paikallisuus saati itse hankitut

uutisaiheet eivät erottuneet tutkimuksessa mukana olleissa verkkomedioissa, vaikka
juuri niiden voisi olettaa olevan kilpailuvaltti.
Kun viestintäalan muuttuvia osaamistarpeita kartoitettiin Pirkanmaalla, päädyttiin
yleiseen käsitykseen, että uusien sisällöntuottajien, varsinkin pienjulkaisijoiden,
vahvuutena voi olla kyky lähestyä sellaisia uusia yleisöryhmiä, joita perinteiset
mediat eivät tavoita. Pienjulkaisut pystyvät tuottamaan erityisryhmille kohdennettuja
sisältöjä samaan tapaan kuin perinteiset pienlehdet, mutta olennaisesti kevyemmän
tuotanto- ja jakeluprosessin kautta. Into ja asiantuntemus tietyllä alalla voivat korvata
perinteisten mediatalojen suuremmat resurssit. (Huusko 2000, 53-55.)

2.4.5 Freelance-tietotyöläisyys

Nettiradio Mikaeli toimi projektikaudella varsin vahvasti verkkomediaan tekevien
freelance-toimittajien alueellisena yrityshautomona, jonka tavoitteena oli edistää
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yrittäjyyttä, moniosaamista ja verkottumista. Käsittelen tässä luvussa alalle tyypillistä
pätkätyöläisyyttä uusmedian sisällöntuotannon työpaikkojen näkökulmasta, koska
kokemukset ovat pitkälti yleistettävissä myös journalistisiin työtehtäviin. Uusmedia
on muokannut ammattikuvia uudelleen. 1990-luvulla liikkuvuus oli alalla suurta ja
ammattien raja-aidat sulautuivat. Sisällöntuotanto-työryhmän väliraportista 7
syntynyt kirja Uusi mediakulttuuri innovaatioympäristönä (Mäkelä – Tarkka 2002)
kertoo, että alalla toimimiselle oli tyypillistä työryhmissä työskenteleminen ja tällöin
"tiimin, yhteisön brändi on henkilöbrandia tärkeämpi". Projektiin liittyvä talous ja
työmuoto yhdistää uusmedia-alan työntekijöitä, mediataiteilijoita ja tutkijoita.
(Mäkelä 2002, 155-158.)
Mediakulttuurin ammattilaisia voisi ehkä luonnehtia yleiskäsitteellä "kulttuurityöntekijä", joka on 90-luvulta alkaen saanut uuden määritelmän: "25-30 -vuotias, monitaitoinen, joustava henkilö, psykologialtaan elastinen, riippumaton, naimaton, tiettyyn
paikkaan kiinnittymätön henkilö, joka tarttuu jokaiseen tilaisuuteen toimia taiteen,
musiikin tai median alueilla". Kulttuurityöntekijä on yhä useammin myös kulttuuriyrittäjä: syntymässä on uusi "yrittäjähenkinen yksilö", joka ei noudata yleisiä
toimintamalleja ja ansaintalogiikoita vaan luo niistä omia yhdistelmiään. Alan
freelancerit toimivat esimerkiksi verokorttipohjaisen ja oy- tai t:mi -pohjaisen
laskutuksen joustavalla yhteiskäytöllä yhdistellen mukaan muuta työtä. (Mäkelä
2002, 155-158; Tarkka 2002, 22-23.)
Tyypillistä alan kehitykselle on ollut, että monessa paikassa vaikuttavat yksilöt
liikkuvat sujuvasti eri sektorien välillä. Monenlaiset yhteisöt yhdistävät tekijöitä ja
luovat pohjaa uusien toimijoiden syntymiselle. Olennainen työmuoto on projekti.
Tekijöiden toimintaa leimaa projektiluonteiseen työhön valjastettu selviytyminen ja
into. He ovat "eri alojen aktiiveja, jotka kehittävät juttuja". Uudelle toimintatavalle on
tyypillistä myös se, että "yksilö haluaa toiselta jotakin, mikä ylittää oman kitsauden,
jolloin päädytään jakamaan". Yrityksissäkin jotkut kokevat olevansa "puolittaisessa
työsuhteen kaltaisessa tilassa". (Harris 2002, 63-65, 73.)
Hanna Harris (2002, 63-65, 73) puhuu tietystä "kulttuurityöntekijän mentaliteetista",
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jossa työmäärä on aina odotettua suurempi palkan silti nousematta. Tyypillistä
toiminnalle on neljän t:n yhdistyminen: tuotannon, taiteen, teknologian ja tutkimuksen. Toiminta lähtee "monikontekstisuudesta" tai "moniuloitteisuudesta" pikemminkin kuin monimediaalisuudesta. Crossover-toiminta eli eri toimialoilla toimiminen ei
aina ole helppoa. Siihen on saatettu mennä osittain siksi, että "leipää ei saa" yhdeltä
kapealta sektorilta. Toisaalta tämäntyyppinen toiminta näyttää onnistuessaan
tarjoavan tekijälle sekä vapautta että henkilökohtaista arvovaltaa. Mahdollisesta
nimen saamisesta huolimatta toimintaa leimaa freelancereille jatkuvat tekemisen
sovittaminen ja skaalaaminen kontekstiin sopivaksi, "säätäminen": "itse joutuu vaan
sopeutumaan ja löytämään sen oman roolinsa joka jengissä." Parhaiten eri sektoreiden välillä näyttivät sukkuloivan freelancereina toimivat "nodet", jotka kiinnittyvät
tarpeen mukaan eri yhteisöihin tai muihin organisaatioihin. Verkkomedian puolella
on totuttu kuvaamaan ilmiötä puhumalla moniosaajista, jotka liikkuvat sulavasti
välineestä ja tarvittaessa työsuhteesta toiseen.
Tapio Mäkelän (2002, 155-156) mukaan uusmedian sisällöntuotannossa toimijat ovat
myös lähes poikkeuksetta monialaisia osaajia, nomadeja, jotka liikkuvat projekti- tai
osaamistehtävissä. Heistä käytetään nimitystä networker, verkostoija. Monissa maissa
tuotantojen budjeteissa hyväksytään jo mielellään verkostoituminen tai toiminnan
jatkuvuuden kehittäminen. Koska esimerkiksi Suomessa ei ole toimialan tiedottavaa
keskusta, hyvin verkostoituneista alalla pidempään olleista tulee henkilökohtaisia
tietotoimistoja, mikä vie paljon aikaa ja energiaa omalta työltä. Pitkäjänteisen
verkostoitumisen tuloksena on Mäkelän mukaan mahdollista saavuttaa tilanne, missä
koko toimialan verkostoitunut maailma on avoinna ja halukas maksamaan paitsi
matkasi, ruokasi, myös palkkaa.
Koska työsuhteiden kestolla tai vakaudella ei uusmedian alalla voi sen nuoruudenkaan takia meritoitua, yksilön oma osaaminen nousee uuteen arvoon, jopa kehittyy
tavaramerkiksi eli brandiksi. Mäkelän mukaan henkilön ympärille rakentunutta
osaamista, ns. henkilöbrandia ei voi siirtää kollegalle tai alalle tulevalle nuorelle
eteenpäin, mutta organisaation brandin voi jakaa. Jakaminen tuottaa brandille
lisäarvoa, mikäli sitä käyttävä yksilö tai projekti jatkaa laadukasta tai ainakin
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tärkeäksi koettua työtä. Työntekijä voi ansaita brandin ansioluetteloonsa, mutta vain
yrityksen johtohenkilöt muodostuvat yritysbrandin rinnalle henkilöbrandeiksi.
(Mäkelä 2002, 155-156.)
Onkin luontevaa, että verkostoitunut ala etsii omat tapansa yrittäjyyteen. London
School of Economics teki vuonna 2000 tutkimuksen mediataiteen ja väljemmin
uuden mediakulttuurin toimijoista Euroopassa. Tutkimus osoitti, että merkittävin alan
tuotantoa edistävä resurssi on ei voittoon pyrkivä organisaatio (non-profit). Tutkimuksen perusteella kyse on moniosaajien, verkottuneesta, korkeakoulutetusta ja
kansainvälillä dynamiikalla toimivasta toimialasta. (Mäkelä 2002, 101-102.)
Osuuskunnat ovat perinteisesti ei voittoon pyrkivää yritystoimintaa. Yritysmuotona
uusosuustoiminta on nostamassa päätään yhteisöllisyyden ja ns. matalan kynnyksen
yritysmuotoisen toiminnan muotona, joka on viime vuosina saanut muoti-ilmiönkin
leimaa. Harrisin (2002, 66-69) mukaan osuuskunta voi olla eri alojen toimijoiden
yhteenliittymä, joka toimii eräänlaisena työn, vapaa-ajan ja kodin ylittävänä
"projektideittipalveluna". Tällöinkin yhteisö on väline, joka "hyödyntää juridista
yhteistoiminnanmuotoa 2000-luvun tyyliin". Erilaiset osuuskunnat ja yhteisö
saattavat myös tarjota "paikan, mihin halutaan kuulua". Tällaisia yhteisöjä on myös
kritisoitu

elitistisyydestä.

Yhteisöllisyyden

äänitorvina

ovat

usein

erilaiset

kaupunkimediat tai muut tekijöiden (verkko)foorumit.
Viimeisten viiden vuoden aikana maahan on syntynyt useita toimittajaosuuskuntia.
Yksi niistä, Osuuskunta Mikkelin Mediaali, aloitti taipaleensa samoihin aikoihin kuin
Nettiradio Mikaeli viisi vuotta sitten kooten toimintaan mukaan keskeisiä
toimittajavoimia. Tässä tutkimuksessa mukana olevista vastaajista viisi kuuluu tähän
osuuskuntaan.

31

2.5 Journalismin tutkimuksen suuntaviivoja

Yksittäisten verkkomedioiden syntyprosesseja tai tuotantotapoja ei ole liiemmin
tutkittu kattavasti. Oma tutkimukseni pyrkii kuvaamaan yhtä tapausta mahdollisimman monesta näkökulmasta. Niinpä tutkimukseni sivuaa useita journalismin tutkimuksen osa-alueita.
Ullamaija Kivikuru (1995, 96-97) määrittelee journalismin tutkimuksen kattamaan
kapeimmillaankin yleensä muutamia seuraavista ulottuvuuksista:
Joukkoviestimen tai käsiteltävän asian funktio
Journalisti(t) ja ammattikäytännöt
Toimitusorganisaatio
Sisällön komponentit ja suhde ympäröivään tutkimukseen
Uutiskriteerit ja portinvartijat
Journalistinen kulttuuri ja professionalismi
Lähdekäytäntö
Muotokieli ja ilmaisu
Suhde yhteiskuntaan (toimitus-, viestintäpolitiikka)
Suhde aikaan
Suhde teknologiaan
Suhde vastaanottajaan
Käsittelen tässä tutkimuksessa Nettiradio Mikaelin syntyvaiheita projektina, olemassaolon oikeutta, toimittajien työprosessia, journalistista kulttuuria sekä suhdetta tähän
aikaan, käytettävissä olevaan teknologiaan sekä käyttäjäkuntaan. Tutkijoiden (kts.
esim. Lowery ym. 1995, 286-287) käsityksenä on ollut jo 1960-luvulta saakka, että
erilaisille yleisöille pitää olla tarjolla erilailla paketoituja kokonaisuuksia erilaisissa
jakelukanavissa. Tutkijat ovat pitäneet merkittävänä, että kohderyhmän löydyttyä on
mahdollista lisätä ihmisten kiinnostusta osallistua yhteiskunnallisesti.
Tutkimukseni liittyy myös uusimman journalismin tutkimuksen pohdintaan, jyrkke-
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neekö 2000-luvulla jako valtamedioihin ja vaihtoehtomedioihin. Kuten professori
Esko Salminen (1998, 24-25) kuvaa journalismin tutkimuksen tulevaisuutta ja tulevia,
hahmollaan mahdollisesti olevia trendejä: "suuret toimijat voimistuvat, keskittyvät ja
samankaltaistuvat? Pienet yksikön tuottavat omille osayleisöilleen vaihtoehtoista
journalismia, mutta miten käy toimittajan roolin. Pyritäänkö toimimaan vain tapahtumien kirjurina vai halutaanko ohjata kansalaismielipidettä määrättyyn suuntaan,
kuten kriisiaikoina tai diktatuurien vallitessa tapahtuu. Myös sukupolvien väliset erot
kasvavat. Uusi mediasukupolvi on turvautunut jo kauan sähköiseen viestintään, kun
suuret ns. vanhemmat ikäluokat edustavat perinteistä lukevaa kulttuuria. Miten se
muuttaa toimittajaa? Kärsiikö kirjoittaminen? Visioita on monia. Tulevaisuudelta on
odotettu myös henkilökohtaisen viestinnän renessanssia. Kun ihmiset kyllästetään
elektronisella massiivisella tiedontarjonnalla, on arveltu, että halu suoraan henkilökohtaiseen viestintään voi kasvaa."
Verkkomedian roolia ei voi siis väheksyä, vaikkei se taloudellisesti tarkasteltuna
olekaan toistaiseksi menestys ja vaikkei käyttäjäkunnassa vielä olisikaan saavutettu
ns. kriittistä massaa. Kuten Denis McQuail (2000, 482) määrittelee, uusmedia
täydentää perinteistä joukkotiedotuksen tarjontaa ja tarjoaa syvällisemmän tiedonlähteen, ehkä myös potentiaalin tehokkaan mainoskanavan, äänikanavan erilaisille
vähemmistöryhmille sekä vaihtoehtoisen kanavan jakaa tuttuja joukkotiedotustuotteita, palveluja ja mielihyvää. Uutta tutkimusta hänen mukaansa kuitenkin tarvitaan
selvittämään uusmediaan liittyvää tietoyhteiskuntakehitystä, sosiaalisia ja viestinnällisiä verkostoja, vuorovaikutteisuutta, käyttäjäkokemuksia, vastuita ja vapauksia.
Vaikka uusmedia solahtaa monilta osin olemassa olevaan joukkotiedotustutkimukseen ja sen teorioihin, uutta tutkimusta ja teoriaa tarvitaan.
McQuail (2002, 19) pitää mahdollisena, että uusmedian teoria vähentää tai jopa
lopettaa joukkotiedotustutkimuksen nykymuodossaan, vaikkakaan hän ei näe
uusmedian teorian tuoneen yhtään todella uutta näkökulmaa viestintäteoriaan. Niinpä
hän uskoo pikemminkin, että median jatkuvaa muuttumista kuvaavat muutokset
pystytään tutkimaan nykyisten viitekehysten pohjalta, joiden konseptit ja metodit ovat
olleet tutkimusten sisältöinä viimeiset 50 vuotta.
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Tämä tutkimus pyrkii oman tausta-aineistonsa avulla vastaamaan osaan McQuailin
esittämistä uusista tutkimuskohteista.
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3 MITEN VERKKOMEDIA SYNTYY - TUTKIMUSASETELMA

Selvitän tutkimuksessani Nettiradio Mikaelin eli yhden verkkomedian syntyä
projektimuotoisena toimintana, journalistista työprosessia, kokemuksia formaatin
kehittämisestä sekä käyttäjäkunnasta. Hyödynnän aineistona projektidokumentaatiota
sekä muistelutyönä keräämääni aineistoa. Kolmantena elementtinä ovat omat
kokemukseni verkkomedian toimituspäällikkönä. Työni analysoi

journalistisen,

projektimuotoisen verkkomedian taivalta projektirahoituksen varassa periferisessä
toimintaympäristössä. Käytän häpeilemättä sanaa periferinen viitatessani tässä
yhteydessä Etelä-Savoon, sillä maakunta on erilaisilla tietoyhteiskuntamittareilla
muun maan keskiarvojen alapuolella. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi laajakaistaliittymien määrä, Internetin käyttö eri ikäryhmissä tai tutkinnon suorittaneiden
ihmisten määrä. Vaikka maakunta sai varsin hyvän startin verkkojen sisällöntuotantoon erilaisten hankkeiden myötä, ne eivät ole liiemmin synnyttäneet uusia yrityksiä
tai pysyviä alan työpaikkoja journalistisille sisällöntuottajille.

3.1 Tutkimuskysymykset

Nettiradio Mikaelin toimituspäällikkönä olen "sisässä" tutkimuskohteessani. Erityisen
tärkeää on tässä tilanteessa pystyä etääntymään tutkimuskohteesta niin, että esitän
mielekkäitä kysymyksiä ja saan koottua aineistoa, jolla on yleisempää kiinnostusta.
Tässä työssä kokoan verkkomedian toimintaan liittyvän hiljaisen tiedon tapaustutkimukseksi, joka vastaa seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten verkkomedia syntyi ja minkälaisten oletusten varassa sitä on kehitetty?
Miten kehitystaipale tulee kuvatuksi projektidokumentaation varassa?
2. Minkälaisena tiimi ja avustajat ovat kokeneet verkkomedian journalistisen
työprosessin? Mitä monimediaalisuus edellyttää toimittajilta? Minkälaisia
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ovat yksittäisten toimittajien työprosessit muistelumenetelmällä kerätyn aineiston valossa?
3. Minkälaisia kokemuksia on karttunut verkkomedian käytettävyydestä ja yleisön suhtautumisesta verkkomedian hyödyntämiseen?
Tutkimusaineistoni koostuu siis projektidokumentaatiosta sekä verkkomediaa
tekemässä olevilta henkilöiltä muistelutyönä kerätystä aineistosta. Lisäksi luonnollisesti kirjaan ajatuksia, joita itselleni toimituspäällikön roolissa on syntyvaiheiden
myötä tullut.

3.2 Menetelmät

Laadullisen tutkimuksen kirjallisuudesta löytyy lukuisia erilaisia tapoja eritellä,
luokitella ja tyypitellä laadullisen tutkimuksen kokonaisuutta. Hyödynnän itse Jouni
Tuomen ja Anneli Sarajärven (2002, 47-49) teosta Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Yhdysvaltalaisessa laadullisessa tutkimuksessa on kehitetty kymmeniä
erilaisia metodeja laadullisen aineiston käsittelemiseksi. Erilaisia laadullisen
tutkimuksen tyyppejä tai haaroja voidaan eritellä jopa 43, ja suuntana on
metodityyppien lisääntyminen jatkossakin.
Työni sijoittuu tällä tarkastelutavalla tapaustutkimukseksi. Robert K. Yin (1989, 1326) määrittelee, että tapaustutkimus soveltuu hyvin empiiriseksi tutkimukseksi, joka
käyttäen monipuolista ja eri tavoin hajautettua tietoa tutkii tiettyä nykyistä
tapahtumaa tai toimintaa rajatussa ympäristössä. Tapaustutkimus sopii, kun halutaan
esille taustainformaatiota. Sen avulla saadaan esille oleellisia tekijöitä, prosesseja ja
vuorovaikutussuhteita,

joihin

muilla

menetelmillä

voidaan

sitten

kohdistaa

lisähuomiota. Yinin mukaan tapaustutkimus kannattaa valita silloin, kun kyse ei ole
käyttäytymiseen liittyvästä havainnoinnista, vaan keskitytään samaan aikaan
meneillään oleviin tapahtumiin ja halutaan vastauksia kysymyksiin "kuinka ja miksi".
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Tapaustutkimuksen heikkous on Pirkko Anttilan (1999) mukaan sen kapea-alaisuus.
Tulokset eivät välttämättä ole yleistettäviä. Usein tutkimuskohde valitaan sen
herättämän mielenkiinnon vuoksi eikä sitä siis voi pitää tyypillisenä koko populaatiota ajatellen. Tutkijan oma subjektiivinen panos saattaa myös vaikuttaa tulosten
arviointiin. Nämä ovat näkökohtia, jotka väistämättä on otettava huomioon arvotettaessa tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä.
Tapaustutkimus soveltuu pro gradu -työhöni senkin takia, että siinä tutkija ja
tutkimuskohde ovat erityisessä vuorovaikutuksessa keskenään ja tutkimus etenee
prosessina, vaiheesta toiseen. Kohdeilmiön on oltava monitahoinen, monenlaisia
tutkimusasetelmia ja teoreettisia painotuksia salliva (Aaltio-Marjosola 1999.)
Omassa tutkimusaineistossani korostuu väistämättä myös maaseudun kehittäminen ja
hankkeiden merkitys toimijoiden ja mukana olevien ihmisten tietoisuuden lisääjänä,
koska tutkittavana olevan hankkeen rahoituspohja oli tutkimusajankohtana suurelta
osin aluekehitysrahoitusta. (Virkkala 2002.)

3.2.1 Projektidokumentaation käyttäminen tutkimusaineistona

Nettiradio Mikaeli toimi ensimmäiset neljä vuotta koulutus- ja verkostoitumishankkeena, joka on tuottanut viikoittaisen, journalistisen juttupaketin Yleisradion
serverille. Toiminta jouduttiin käynnistämään ns. puhtaalta pöydältä Euroopan
sosiaalirahaston rahoittamana. Hyvä aluekehityshanke tuottaa paljon uusia yrityksiä,
uusia pysyviä työpaikkoja, teettää suuren joukon palkallisia työpäiviä ja järjestää
koulutuspäiviä. Projekteilta edellytetään rahoittajille dokumentaatiota, johon kerätään
erityisesti toiminnan näitä piirteitä.
Olen kirjoittanut ja raportoinut Nettiradio Mikaelin toiminnasta rahoittajille ja
yhteistyökumppaneille vuosittain toimintakertomuksissa, toimintasuunnitelmissa,
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projektisuunnitelmissa, projektiraporteissa ja rahoitusanomuksissa niin, että oleellinen
tieto

tavoitteista

ja

niiden

toteutumisesta

on

tullut

kuvatuksi.

Erillisiä

toimintakertomuksia valmistui vuosina 1998-99, 2000, 2001 ja 2002. Projektisuunnitelmia valmistui yksi: Neljän maakunnan opinnollinen, ei-kaupallinen verkkomedia,
Nettiradio Mikaeli 2000-2003 vuonna 2000.
Käytännössä laadin itsenäisesti raportit sekä toimin sihteerinä useimmissa ohjausryhmän kokouksissa. Kaikki raportit ja muistiot ovat kuitenkin käyneet hyväksyttävinä tiimin jäsenillä ja yhteistyökumppaneilla. Näin ollen käyttämälläni kirjallisella
dokumentaatiolla voidaan olettaa olevan niin "virallinen leima" kuin se henkilöresursseiltaan pienimuotoisessa hankkeessa ylipäätään on mahdollista. Valtaosa
aineistosta

on myös julkaistu Internetissä Nettiradio Mikaelin sivustoilla

(http://www.yle.fi/mikaeli, linkki: info). Lisäksi käytän aineistona Nettiradio
Mikaelin koulutuksia varten kokoamaani Nettiradio Mikaelin nettiradiojutun
koostamisen ABC-koulutusmonistetta (versio 3.11.1999). Tätä aineistoa pyrin
tarkastelemaan tutkijana niin, että kirjaan mukaan myös omia oppimiskokemuksiani
ja näkemyksiäni toiminnan kehittämisestä.
Verkkomedian toimittaminen, koulutus ja verkostoituminen ovat prosesseja, jotka
eivät tule helposti kuvattua numeerisilla suureilla, joissa mitataan projektin luomia
työpaikkoja ja tarjoamia työpäiviä. Näin ollen päätin yrittää alusta saakka laatia
kattavampia kuvauksia toiminnastamme eli ns. toimintakertomuksia, joissa tulevat
kuvatuiksi niin projektin toiminta-ajatus, tavoitteet, rahoituspohja kuin hallinto- ja
koulutusmallikin.
Projektidokumentaatiossa sortuu helposti kuvaamaan asioita tietyn virkamiesslangin
ja projektisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Jotta raportteihin saataisiin edes
hiven elämän makua, päätin pyytää avustajia kuvaamaan vuosittain, kuinka hanke
liippaa heidän omaa arkeaan, mitä uutta se on tuonut heidän ammattitaitoonsa, onko
avustajamäärärahasta lohjennut heille oleellista lisää elantoon, ovatko koulutukset ja
seminaarit antaneet uutta puhtia ja tehneet tutuksi ostajia? Avustajat innostuivatkin
kirjoittelemaan näitä vapaamuotoisia tarinoita. Sain myös kommentteja, että oli
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mukavaa lukea muiden puurtamisesta ja ajatuksista. Koulutuksissa, avustajatapaamisissa ja seminaareissa muut tulivat myös persoonina tutuiksi.
Koska projektin tavoitteisiin eivät alkujaan kuuluneet journalistiset tavoitteet, niiden
kirjaaminen tai toiminnan analyysi sitä kautta on jäänyt hyvin vähäiseksi. Lähinnä
journalistiseen työhön liittyvää ns. hiljaista tietoa on sisältynyt toimintakertomusten
liitteinä olleisiin, avustajien kirjoittamiin vapaamuotoisiin kertomuksiin, jotka on
julkaistu stilisoimattomassa muodossa Nettiradio Mikaelin toimintakertomusten
1998-99, 2001 ja 2002 liitteinä. Kaikkiaan parisenkymmentä mukana ollutta ihmistä
koki tuolloin tärkeäksi kirjata omia kokemuksiaan verkkomedian avustajana tai
verkkomedian toimitustiimin jäsenenä.
Niin rahoittajia kuin toimijoitakin kiinnostavat myös verkkomedian käyttäjät,
vuorovaikutteisten mallien toimivuus, oma tekninen tuotekehitys ja markkinointi.
Erilaisissa kokouksissa yhdeksi kestoteemaksi nousee samoin kuin kokousdokumentaation valossa tulevaisuuteen liittyvä pohdiskelu. Käsittelen näitä aineistoja niin, että
hyödynnän näissä osioissa myös muistelumenetelmällä kertyneitä ajatuksia soveltuvin osin.
Avustajatarinat ovat hyvin henkilökohtaisia. Niissä paljastetaan niin työttömyysjaksot, lastenhoito-ongelmat kuin freelance-toimittajan arjen raadollisuus seudulla, jossa
ei omasta takaa ole tolkullisia palkkioita maksavia toimeksiantajia. Muutamia lyhyitä
katkelmia vuoden 2001 toimintakertomuksesta:
"Valmistuin" toimittajaksi työvoimapoliittiselta projektiasiantuntijakurssilta. Nykyinen
ammattitaitoni kasvaminen ei juuri näy missään kirjoissa ja kansissa. Nettiradion pojat
eivät ole vetäneet rastia mihinkään ruutuun joka kerta, kun olen huutanut heitä
näyttämään kaikkien halvatun hilavitkuttimien hienouksia, kun kirjoittava toimittaja on
opiskellut leikkaamaan ääniä ja peuhaamaan tulvassa, joka on elektroniikkaa täynnä.
(N12)
"Pystyn kyllä visioimaan itseni aitona yrittäjänä. Se aika ei ole vielä. Nykyään vain, kun
kaikki osaaminen on realisoitava äkkiä, näyttävästi ja kalliisti, pitkäjänteinen työnsä
kehittäminen ei ole muotia. Olen kumminkin sen verran vanha ja itseohjautuva ihminen,
etten halua puskea laput silmillä uraani eteenpäin. Tuskin ennätän enää edes perustaa
uutta perhettä, jos entinen pääsee huomaamattani kasvamaan ulos talosta sillä aikaa kun
valloitan maailmaa.". (N12)
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Olen kokenut, että Nettiradio on auttanut paikallisia ihmisiä löytämään itsestään uusia
puolia, nimenomaan työllistymisen kannalta. Useilla on ollut taustalla joku muu
koulutus, olen kokenut ja nähnyt kuinka muistakin kuin minusta on löytynyt toimittaja.
(N6)

Projektidokumentaation lisäksi päädyin keräämään kokonaan uutta aineistoa
tekijöiltä, koska aiemmin tehdyissä tarinoissa ei sivuttu riittävän syvällisesti yksilöllisiä journalistisia työprosesseja. Tämä tutkimus pyrkii nyt kirjaamaan tätä ns. hiljaista
tietoa ja sitä kautta analysoimaan toimintaa ja journalistista työskentelytapaa.
Raporteissa kuvataan ja siteerataan jonkin verran myös muiden yhteistyökumppaneiden kuvauksia toiminnasta. Käytän luonnollisesti hyväksi myös tätä aineistoa.
Radiotoimittaja Kyösti Vaara hyödynsi kokemuksiamme omaa Jyväskylän yliopistolle tekemäänsä pro gradu -työtään Äänellisiä visioita varten tekemällä puoli tusinaa
teemahaastattelua. Hyödynnän soveltuvilta osin myös tätä aineistoa omassa työssäni.
Olen myös käyttänyt soveltuvilta osin muuta aineistoa, kuten Otavan Opiston 110vuotishistoriikkiä sekä Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen
historiikkia.
Nettiradio Mikaeli on parhaillaan mukana kahdessa väitöskirjatyössä. Otavan Opiston
projektien johtaja Hannu Linturi viimeistelee omaa toimintatutkimustaan Internetixprojektin vaiheista kevään 2003 aikana ja opetusministeriön neuvotteleva virkamies
Juha Mäntyvaara työstää väitöskirjaa eteläsavolaisista tietoyhteiskuntahankkeista.
Näiden lisäksi Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksella
meneillään olevassa Tepid-tutkimuksessa on koottu Nettiradio Mikaelin kokemuksia
teemahaastatteluin. Mikään näistä tutkimuksista ei ole valitettavasti vielä edennyt
julkistamiseen saakka tätä tutkimusta kirjoittaessani.
Myös Mikkelin ammattikorkeakoulun kulttuurin ja nuorisotyön opiskelijat ovat
tehneet lopputöitä Nettiradio Mikaelin toiminnasta. Mm. Susannan Pajalan ja Esa
Hakkaraisen työt käsittelevät heidän omia kokemuksiaan työskentelystä Nettiradio
Mikaelissa.

Koska

opiskelijoiden

kokemukset

perustuvat

varsin

lyhyisiin

työskentelyjaksoihin, jätän ko. aineistot käsittelemättä tässä tutkimuksessa.
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3.2.2 Muistelutyö keskustelualuetta hyödyntäen

Keräsin toisen osan aineistoa tapaustutkimukseeni muistelutyön avulla. Muistelutyötä
on käytetty muun muassa sosiaalitieteen tutkimusmenetelmänä feministisessä
tutkimuksessa. Mukkosen ja Tulensalon (1997) mukaan sitä ovat kehitelleet
esimerkiksi Saksassa toimineet naisryhmät, ja sen keskeisenä kehittäjänä on ollut
tuolloin Frigga Haug. Noudatan kuitenkin Simosen muisteluryhmän työskentelytapaa
hivenen muunneltuna. Siinä kukin ryhmän jäsenistä kirjoitti muistelutarinan useasta
eri teemasta. Teemat he olivat sopineet yhdessä ryhmän vetäjän kanssa, joka toimi
itse yhtenä ryhmän jäsenenä. Toisessa vaiheessa edettiin ryhmäkeskusteluihin, joiden
tarkoituksena oli tehdä muistoista kaikkien omaisuutta. Omassa tutkimuksessani
ryhmäläiset eivät ole anonyymejä, vaan toisilleen ainakin niminä tuttuja.
Muistelutyössä lähdetään omista kokemuksista, mutta se ei merkitse vain erillisten
tarinoiden kertomista, vaan kokemuksen yhteistä uudelleenkäsittelemistä ja kriittistä
analysointia.
Käyttämällä muistelutyötä aineiston keruumenetelmänä sain vertailupohjaa aiemmin
tuotetuista tarinoista, jotka ovat dokumentoituina vuosien 1998-99 ja 2001 toimintakertomuksiin. Hylkäsin teemahaastattelujen tekemisen keskusteltuani muutaman
avustajakuntaan kuuluvan kanssa. Heidän mielestään oli tehokkaampaa saada
pohdiskellen vastata kysymyksiin kirjallisesti omassa rauhassa kuin "hätäisesti
tunnissa mikrofonin väärällä puolella, mikä tuskin on edes nautinto". Kaikki haastateltavat elävät kyvystään tuottaa tekstiä ja puhetta, joten aineiston keruuseen osallistuminen kaikkein tutuimmalla työskentelymenetelmällä oli luonteva ratkaisu.
Myös omat kokemukseni tutkimushaastatteluista tukivat käsitystä, että tunnin
nauhoitetussa haastattelussa paljon jää pois ja joihinkin kysymyksiin tulee vastattua
"lonkalta", jollei ole ehtinyt kunnolla valmistautua. Nettiradio Mikaeli ei ole voinut
ostaa avustajajuttuja maaliskuun 2002 jälkeen, joten mitään "riippuvuussuhdetta" ei
mielestäni ollut olemassa, mikä olisi saattanut vaikuttaa vastausten sisältöön.
Oletettavasti reilun puolen vuoden etäisyys omaan työskentelyprosessiin tuo mukaan
uudenlaista analyyttistä otetta.
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Avustajakuntaan kuuluvat henkilöt asuvat nykyään eri puolilla maata. Aineiston
kerääminen teemahaastatteluin olisi ollut varsin suuri työ. Laskin, että haastatteluja
kertyisi lähemmäs kaksikymmentä. Yhden haastattelun tekemiseen kuluisi vähintään
kaksi tuntia ja matkat. Kohderyhmään kuuluvia, kirjallisia ihmisiä on kolmisenkymmentä Savonlinnassa, Pieksämäellä, Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä.
Myöskään Mikkelin seudulla asuvat eivät suinkaan asu kävelymatkan päässä
Mikkelin torilta vaan monien asuinpaikka on lähikylissä ja kuntataajamissa. Kun
valtaosa jututettavista tekee lisäksi täyttä päivätyötä, yhteisten ajankohtien sopiminen
riittävän pitkille teemahaastatteluille olisi ollut kohtuullisen visainen tehtävä.
Käytännössä keräsin journalistisen työskentelyprosessiin liittyvän aineiston harkinnanvaraisena aineistonkeruuna ns. eliittiotannalla. Tällöin tutkimuksen perusjoukko
voi olla pieni tai suuri, mutta tutkimuksen tiedonantajiksi on valittu vain henkilöt,
joilta oletetaan saatavan parhaiten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Valinnan kriteerinä voi
olla esimerkiksi itsensä ilmaisemisen taito, puhekyky, kirjoitustaito, orientaatio
maailmaan jne. Laadullisessa tutkimuksessa tämä perustelu on hyvä pitää mielessä,
kirjoittavat Tuomi ja Sarajärvi (2002, 88-89).
Päädyin keräämään aineistoa muistelutyönä eli mukana olleet henkilöt kirjoittivat
keskustelualueelle tai kertoivat minidisc-nauhalle omia kokemuksiaan vastaamalla
tutkimuskysymyksiin. Annoin tutkittavien kirjoittaa kokemuksistaan vapaamuotoisia
tarinoita yhteiselle keskustelufoorumille, mikä mahdollisti myös muiden tarinoiden
kommentoinnin. Myös lisäkysymysten tekeminen tapahtui sähköpostitse ja vastaukset
tallensin tai vastaajat tallensivat itse keskustelufoorumille. Näin keräämäni, tuore,
reilun neljän vuoden kokemuksista kertova aineisto antaa pohjaa laadulliselle
sisällönanalyysille yhdessä aiemmin tuotetun kirjallisen dokumentaation kanssa.
Jari Eskola ja Juha Suoranta kuvaavat kirjassaan Johdatus laadulliseen tutkimukseen
(2001, 113) muistelutyötä näin: "muistelutyön tavoitteena on ottaa tutkittavat mukaan
tutkimustiedon tuottamiseen ja avata heille mahdollisuus osallistua legitimoidun
tiedon tuottamisprosessiin sen täysivaltaisena jäsenenä". Menetelmän perusoletus on
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selkeä: ajatellaan, että yksilön ainutkertaiset kokemukset heijastavat yleistä yhteiskunnallista tilannetta ja että yksilön ainutkertaisen kokemuksen kautta on mahdollista
tehdä johtopäätöksiä yleisestä.
Muistelutyössä tarinat kirjoitetaan yleensä kolmannessa persoonassa. Tässä tapauksessa kuitenkin kirjoittajat esiintyivät aineiston keräysvaiheessa omilla nimillään ja
varsinaisessa tutkimuksessa anonyymeinä. Ryhmässä kirjoittamisen sijaan pidättäydyimme tutummassa muodossa ja kukin kirjoitti itselleen soveltuvana aikana
yhtenäisen kysymyslistauksen mukaisesti. Vastauksille ei asetettu määrämittaa, mutta
minimimitta tulostetuissa vastauksissa oli kaksi A4-sivua ja pisimmissä 4-5 sivua.
Lainaan jälleen keskustelua yhden avustajan kanssa "jos jututtaisit minua tunnin, siitä
kertyisi noin neljä liuskaa editoitavaa nauhakarttaa, mistä saisit ehkä rustattua yhden
liuskan tekstiä. Helpompaa on, että tuotan itse tekstin ajan kanssa ja voin sitä
halutessani haudutella. Lopullinen kirjoitussessio vie tuskin tuntia enempää, joten
aikaa säästyy kaikilta". Kuulosti varsin loogiselta. Lisäksi minulla oli mahdollisuus
tarkentaa tekstejä, mikäli tulkinta sitä edellytti. Tätä mahdollisuutta käytin esittämällä
kaksi tarkentavaa kysymystä, joihin toivoin vastauksia samaiselle keskustelualueelle.
Tietynlainen toiminnan läpinäkyvyys ja avoin tiedonkulku ovat olleet verkkomediassamme tavoiteltavia asioita alusta saakka ja siksikin tutkimusaineiston kerääminen
avoimelle keskustelufoorumille tuntui luontevalta ratkaisulta. Kävin keskusteluja
kohderyhmään kuuluvien kanssa etukäteen ja varmistelin näin tutkimuksen
toimivuutta myös tältä osin.
Aineiston keräysvaiheessa sain toiveen, että kysymyksiin voisi vastata myös
minidiscille, mikä on nopeampaa kuin kirjoittaminen. Idea oli mielestäni hyvin
hyödynnettävä ja kerroin tästä mahdollisuudesta kaikille kyselyn saaneille. Heistä
mahdollisuutta käytti yksi miespuolinen haastateltava.
Käytän toimintakertomuksia osana aineistoa ja yritän hahmottaa myös sitä, ovatko
ihmiset aidosti hyötyneet kokemuksistaan verkkomedian toimittajina. Aikaa vaativat
prosessit, kuten yrittäjäksi lähteminen, tulevat näin paremmin kuvatuiksi.
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3.2.2.1 Journalistiseen työprosessiin liittyvän aineiston kerääminen

Tutkimukseni uuden empiirisen, journalistiseen työprosessiin liittyvän aineiston
keräyksessä voidaan havaita neljä selkeää vaihetta.
1. Käynnistin aineiston keräyksen lähettämällä kohderyhmään kuuluville 6.11. 2002
henkilökohtaisen sähköpostin, jossa selostin tutkimukseni tarkoitusta. Pyyntö
osallistumisesta lähti ihmisille, jotka ovat olleet pidempään mukana hankkeen
kehitystyössä tuottamassa juttuja. Mukana ovat myös keskeisimmät eteläsavolaisissa
mediapajoissa itse journalistista työtä ja opiskelijoiden ohjausta vuosia tehnyttä
toimittajaa ja kouluttajaa. Kysymysrungon liitin mukaan erillisenä rtf-tiedostona (liite
9). Esitin pyyntönä vastaajille, että "voit kirjoittaa suhteestasi Nettiradio Mikaeliin
vapaamuotoisesti. Halutessasi voit hyödyntää oheisia yläotsikoita ja kysymyslistoja".
Vastausta

pyysin

25.11.

mennessä

avoimelle

keskustelufoorumille

(http://www.internetix.fi/wb/keskustelut/mikaeli/gradu/graduboard.html) tai omaan
kotisähköpostiini sekä kerroin, että he voivat halutessaan kommentoida muiden
tekstejä. Korostin myös, että vastaukset voivat olla pitkiä ja pohdiskelevia, koska
kyseessä on tutkimusaineiston kerääminen. Tallensin myös alkuperäisen pyyntökirjeeni mukaan keskustelufoorumille samoin kuin kysymyslistan.
Pienenä porkkanana vastaajilla oli viimeinen vastauspäivämäärä eli deadline 25.11.,
jonka jälkeisenä aamuna arvottiin yksi risteilykuponki ja kaksi pesusienipakkausta.
Arvontapalkintoihin on vastauksessaan viitannut vain yksi vastaajista, joten uskoisin
vastauksia kertyneen riittävästi myös ilman ylimääräistä porkkanaa.
Tutkimuskysely lähti kaikkiaan 29 ihmiselle. Iältään he olivat 25-63 -vuotiaita. Naisia
mukana oli 19 ja miehiä 10. Yhteistä vastaajille oli eteläsavolaisuus eli valtaosa asuu
joko Mikkelin, Savonlinnan tai Pieksämäen seuduilla. Muuttoliike näkyy myös tässä
tutkimusaineistossa. Avustajista ja tiimin jäsenistä on sittemmin muuttanut muualle
useita: 3 Helsinkiin ja 1 Ouluun. Yksi vastaajista on kuopiolainen ja yksi helsinkiläinen. Yksi vastaajista asuu pääosan vuodesta Tampereella.
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Keskustelualueilla kukin esiintyi omalla nimellään, sillä avustajat ovat vähintäänkin
niminä toisilleen tuttuja. Päädyin kuitenkin käyttämään pro gradu -työssäni vastaajista
koodeja. N kuvaa naisvastaajaa ja M miesvastaajaa. Lisäksi kuvaan vastaajien taustaa
liiteosassa niin, että mahdollinen ammatillinen suuntautuminen tai kehittyminen
tulisivat edes pintapuolisesti kuvattua.
Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää vastaajien sukunimiä, koska joukko on melko
suppea ja sitä kautta on kohtuullisen pienellä vaivalla mahdollista yrittää selvittää
vastaajien henkilöllisyys. Kysyin kantaa nimettömyyteen jo tutkimuskysymyksiä
lähettäessäni. En kuitenkaan saanut yksiselitteisiä vastauksia tai tieto puuttui
kokonaan. Näin ollen päädyin lähettämään kullekin vastaajalle vielä erikseen
sähköpostin, jossa tiedustelin, voisiko hänen tutkimusvastauksiaan käyttää nimellä vai
nimimerkillä.
Tein lopullisen ratkaisun asiassa varsin nopeasti, joten muutama vastaus ehti minulle
vasta myöhemmin. Viivästymisille oli luonnollisia syitä: yksi vastaajista on eläköitynyt ja toinen viettää parhaillaan sapattivapaata sähköpostin ulottumattomissa. Ilmeni,
että liki kaikki vastaajista olivat valmiita nimensä käyttöön. Sain myös kaksi
vastausta, joissa toivottiin joko nimettömyyttä tai tiettyjen henkilökohtaiseen
elämäntilanteeseen viittaavien tietojen karsimista pois mahdollisesti sitaatteina
käytettävien tekstien osina. Tällaisia olivat mm. viittaukset työttömyyteen, velkasaneeraukseen, masennukseen ja aiempiin työpaikkoihin.
Jatkoin vastaajista toisen kanssa keskustelua pidempään ja lähetin hänelle kokonaisuudessaan kaikista vastauksista kootun analyysiosuuden arvioitavaksi. Hänen
käsityksensä tuki omaani eli henkilökohtaiseen elämään liittyvien asioiden karsiminen kokonaan näkymättömiin veisi tutkimuksesta arvokasta toimintaympäristön
kuvausta. Päädyin tämän ajatusten vaihdon jälkeen takaisin alkuperäiseen ajatukseeni
käyttää vastaajista koodeja. Liiteosassa olevat lyhyet kuvaukset kunkin vastaajan
taustasta olen hyväksyttänyt heillä itsellään.
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2. Osallistujien oli mahdollista tutustua muiden tekemiin teksteihin ja halutessaan
kommentoida niitä. Tämä vastaa muistelutyön ryhmäkeskusteluvaihetta.
Osallistujat olivat siis mukana prosessissa niin, että he pääsivät kommentoimaan
kertynyttä aineistoa tietoverkon avulla ja osallistumaan näin halutessaan myös
käsitteellistämiseen. Tietoverkkojen ja siellä olevien työkalujen käyttö on arkipäivää
osallistujille, jotka pääosin perheellisinä naisina tuskin edes pääsisivät mukaan
ryhmäkeskusteluihin omalla vapaa-ajallaan. Myöskin ajatusten vaihtaminen keskustelualueilla on heille tuttua puuhaa. Näin ollen tekniikka ei saamani palautteen
perusteella asettanut esteitä tälle aineiston keruumuodolle.
3. Lähetin kaksi tarkennuskysymystä osallistujille tutkimusprosessin aikana muun
muassa verkkomedian ihanteellisen toimitustiimin koostumuksesta ja palautteen
antamisesta sekä saamisesta. Tarkennuskysymykset lähtivät varsinaisen vastausajan
päätyttyä, koska halusin herättää keskustelua ja kysymykset laitoin myös henkilökohtaisiin sähköposteihin tiedoksi.
4. aineiston kokoaminen ja systematisointi, joka on tämän tutkimuksen keskeinen osa.

3.2.2.2 Tukikysymykset

Pyrin laatimaan kysymykset niin, että niihin olisi mahdollisimman helppoa kirjata
ylös omakohtaisia kokemuksia ja mielipiteitä.
Pyysin vastaajia kertomaan ensin omasta taustastaan. Tavoitteena oli selvittää,
minkälainen koulutuspohja, kokemus toimittajana ja elämäntilanne vastaajilla oli
heidän aloittaessaan juttujen tekemisen Nettiradio Mikaeliin. Osaamista kartoittavalla
kysymyksellä pyrin selvittämään, miten he ovat hankkineet osaamisen verkkomediajuttujen tuottamiseen. Järjestimme vuosien mittaan koulutusta, johon ihmiset
osallistuivat eri vaiheissa omaa kehitysprosessiaan. Oli kiinnostavaa selvittää,
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jäivätkö nämä koulutukset jotenkin mieleen ja mitä avustajat jäivät niistä kaipaamaan.
Näiden taustoittavien kysymysten jälkeen pyrin siirtämään ajatukset Nettiradio
Mikaelin toimintaan.
Pidin oleellisena kysyä organisoitumisesta, jotta selviäisi, minkälaiselta hankkeen
organisoituminen ja tapa tuottaa verkkomediaa on näyttänyt avustajien silmissä.
Kysyin myös, oliko joitakin onnistuneita käytäntöjä päässyt mahdollisesti unohtumaan vuosien mittaan. Sekä olisiko avustajilla mielessään tapoja kehittää toimintaa
tulevaisuudessa.
Projektikaudella pyrimme auttamaan avustajakuntaa profiloitumaan tiettyihin
aihealueisiin. Kysyinkin, minkälaisista aihepiireistä juttuja on syntynyt, ovatko ne
syntyneet omista ideoista vai tilauksesta. Entä minkälaisia juttuja avustaja itse olisi
mieluiten toteuttanut ja minkälaisia juttuja he näkisivät mieluiten tulevaisuudessa.
Tutkimukseni kannalta ydinkysymykset liittyivät toimitustyötä tehneiden omaan
työprosessiin ja sen seikkaperäiseen kuvaukseen. Tässä yhteydessä oli kiinnostavaa
myös kartoittaa, miten juttujen formaatti oli avustajien mielestä muuttunut vuosien
mittaan ja miten he arvioivat muutoksia.
Käsitykset verkkomedian kävijäkunnasta ovat varsin hajanaisia. Avustajat ovat
tavanneet vuosien mittaan paljonkin ihmisiä ja saaneet palautetta jutuista, mikä on
kiinnostavaa saada koottua yhteen.
Nettiradio Mikaelin olemassaolon ydinkysymyksiä on ollut rahoituksen järjestäminen. Pyrin selvittämään, miten avustajat kokivat EU-projektina toimimisen, näkyikö
se journalistista työtä tekeville, olisiko alueellisella verkostoitumisella ja harjoitustoimituksina toimineilla mediapajoilla merkitystä avustajakunnan arkeen.
Monet vastaajista ovat olleet Nettiradio Mikaelin avustajia vuosia. On kiinnostavaa
kuulla heidän arvionsa ammatillisesta kehittymisestä, vaikutuksista toimeentuloon ja
kokemuksista, jotka voisi jakaa muille verkkomedian käynnistämistä pohtiville.
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Verkkomedian tulevaisuus askarruttaa kaikkia alalla olevia. Avustajakunta on
toiminut varsin tiiviinä joukkona, joten visioita ja toiminnan tulevaisuutta on sivuttu
vuosien mittaan tapaamisissa ja koulutusseminaareissa. Nykytilanteen kartoitus oli
siksi hyvin kiinnostavaa.

3.2.2.3 Keskustelualueelle kertynyt aineisto

Journalistiseen työprosessiin liittyvä aineisto kerääntyi keskustelufoorumille varsin
nopeassa tahdissa. Ensimmäinen vastaus tuli heti foorumin avaamista seuranneena
päivänä. Vastauksia tipahteli 12.12. saakka kaikkiaan 18 henkilöltä kirjallisessa
muodossa ja yhdeltä nauhoitettuina vastauksina. Enimmillään vastaajia olisi voinut
olla 29. Kahdelta avustajalta sain lisäksi viestin, että he vastaavat myöhemmin, mikäli
työkiireiltään ehtivät. Näitä vastauksia ei kuitenkaan tullut. Tutkimusaineiston
keruuajankohta oli joulukiireiden aikaa, mutta siihen yksikään vastaajista ei kuitenkaan viitannut. Mielestäni vastausprosentti oli varsin hyvä ja vastausten laajuus täysin
tyydyttävä.
Lisäsin keskustelufoorumille myös kaksi lisäkysymystä, jotta keskustelu olisi päässyt
vauhtiin vastausajan päätyttyä. Toinen koski verkkomedian moniosaajuutta. Minua
kiinnosti kuulla, pitäisikö avustajien mielestä toimittajien hoitaa koko jutun tuotantoprosessi vai olisiko syytä pitää teknisiä tukihenkilöitä mukana. Lisäksi kysyin
palautteen antamisen vaikeudesta tai helppoudesta toimitussihteereinä toimineilta
henkilöiltä sen jälkeen, kun monet avustajista mainitsivat kaipaavansa enemmän
palautetta jutuistaan. Keskustelut venyttivät foorumin käyttöä joulukuulle. Foorumille
kirjautui kaikkiaan 33 vastausta, kun yhden avustajan moneen viestiin jakautuneen
vastauksen lasken yhdeksi. Itse jätin foorumille lisäksi viisi viestiä, jotka lähetin myös
mukana olijoiden henkilökohtaisiin sähköposteihin. Tämä siksi, että halusin varmistua viestin perillemenosta.
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Huomionarvoista oli, että vaikka pyysin vastaukset joko keskustelufoorumille tai
omaan kotisähköpostiini, niitä tippui usein työsähköpostiini. Tästä voinee päätellä,
että ihmiset käyttävät kanavia ja sähköpostiosoitteita, joiden käyttö on heillä "näpeissä" eli vakiintunutta ja ulkomuistissa. Tämä vahvistaa lisäksi käsitystäni, että
mikäli keskustelufoorumi olisi ollut suljettu, sen käyttö olisi saattanut olla niukempaa.
En saanut asian tiimoilta yhtään puhelinsoittoa. Tästä voinee päätellä, että sähköpostin käyttäminen on tosiaankin tälle kohderyhmälle varsin vakiintunut työkalu eikä sen
käytössä kaivata puhelimitse lisäohjeita.
Saamani aineisto oli varsin runsas, liki 90 sivua. Yhdeksästätoista vastaajasta naisia
oli kaikkiaan 12. Vastauksista useimmat oli lähetetty ns. virastotyöajan ulkopuolella.
Kaikkiaan 33 vastauksesta liki joka kolmas on kirjoitettu iltaisin. Toinen suosittu
vastaamisajankohta näyttää olevan aamuisin ennen kymmentä, jolloin vastauksia on
lähetetty peräti yhdeksän. Kumpikin näistä ajankohdista on sellaisia, että
teemahaastattelujen toteuttaminen pidemmästä matkasta olisi todennäköisesti ollut
hankalaa osuttaa noihin ajankohtiin.
Vastanneet kaksitoista naista jakautuvat ikänsä puolesta seuraavasti. 20-29 -vuotiaita
on yksi, 30-39 -vuotiaita kuusi, 40-49 -vuotiaita kolme, 50-59 -vuotiaita yksi ja yli
60-vuotiaita yksi. Miesten ikäjakauma puolestaan oli seuraavanlainen: 30-39 vuotiaita oli kolme, 40-49 -vuotiaita yksi, 50-59 -vuotiaita yksi ja yli 60-vuotiaita
kaksi. Kaksi kolmesta yli 60-vuotiaasta oli Yleisradion palkkalistoilla ja kolmas toimi
viestinnän opettajana yliopistossa.
Alalla Nettiradio Mikaelin myötä uusina aloittaneita oli yksi mies ja seitsemän naista.
Lehtityöstä oli aiempaa kokemusta kaikkiaan kolmella, radiotyöstä neljällä ja yhdellä
televisiotyöstä. Viestinnän opettajia oli yksi mies ja yksi nainen. Lisäksi yksi mies
toimi oppilaitoksessa mikrotukihenkilönä ja kouluttajana.
Kukaan vastaajista ei ilmaissut vastaamisen olevan teknisistä tai muista syistä
hankalaa. Monet pyysivät kysymään lisää, mikäli vastaukset eivät olisi olleet
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yksiselitteisiä. Lisäksi useat viittasivat aiempiin toimintakertomuksissa olleisiin omiin
tarinoihin ja pyysivät täsmentämään kertomuksiaan tarvittaessa myös sieltä. Tällaiset
viittaukset liittyivät etenkin yrittäjyyteen ja tarinoihin liittymisestä osuuskuntiin.
Valtaosalle tutkimukseen osallistuvista vastaaminen näytti olleen hyvin tärkeä asia.
Monet vastauksista ovat varsin perusteellisia ja harkittuja. Toisaalta muutama
vastaajista näytti olleen hyvinkin kiireisiä ja tyytyi näin olleen kuittaamaan kyselyn
varsin keveästi. Tähän oli myös taustoittavia syitä. Yksi tutkittavista vastasi viimeisenä työpäivänään ennen jäämistään lomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. Toisaalta
lyhyissä vastauksissa kehotettiin kysymään lisää ja katsomaan toimintakertomuksista.
Muutamia vastauksia jäi myös puuttumaan. Yksi tiimiin aiemmin kuuluneista joutui
tutkimusajankohtana sairaalaan ja pitkälle sairaslomalle. Kaiken kaikkiaan näyttäisi
kuitenkin siltä, että kyselyyn vastaamista pidetään enemmänkin "kunniakysymyksenä". Monet antoivat pyytämättä väliaikatietoja ja vakuuttivat toimittavansa
vastaukset määräajassa. Haluaisin uskoa, että kyse on ollut enemmänkin yhteisöllisyydestä eli tunteesta, että kuulutaan "nettisläisiin tai nettiradiolaisiin" kuin toimituspäällikön pelotusvoimasta.

3.2.3 Tutkimusasetelmaan liittyvä kritiikki

Pohjaan tutkimukseni kahdenlaiseen aineistoon, ns. viralliseen dokumentteihin
pohjaavaan aineistoon sekä journalistista työtä tehneiden henkilöiden muisteluihin.
Aineistot ovat varsin erilaisia, mutta tukevat toisiaan etsittäessä vastausta
kysymykseen, miten Nettiradio Mikaeli sai alkunsa.
Projektidokumentaatio on minulle ennestään tuttua ja sen laadinnasta on kulunut
pääosin niin kauan aikaa, että aineistoon on tullut etäisyyttä. Haasteellisempana pidin
sen sijaan avustajakuntaan kuuluneilta henkilöiltä keräämäni aineiston analysointia.
Kohtasin tämän joukon tutkijan roolissa nyt ensimmäistä kertaa.
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Voi olla, että toimituspäällikön hyppääminen tutkijan rooliin, toi myös vastaajille
pientä päänvaivaa. Lukiessani vastauksia kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, että
organisaatiota kuvattaessa vastaajien oli ehkä vähän hankala kuvata organisaatiomuotoa ja EU-hankkeeseen liittyviä asioita. Heidän oli päätettävä, kirjoittavatko
ulkopuoliselle henkilölle selittäen seikkaperäisesti taustoja, puhuvatko minulle
tutkijana vai yrittävätkö kiertää ongelman jotenkin muuten näppärästi. Oheiset
esimerkit kuvaavat mielestäni tätä tilannetta.
Tietysti aina raportin kirjoittamisen aikaan piti olla ihan hissukseen, että sait tehdä sitä
rauhassa, koska sen kirjoittaminen selkeästi oli stressaavaa. Ja aina kieppui sama ajatus
päässä, että lukeeko niitä raportteja siellä toisessa päässä edes kukaan. Itse en kyllä ihan
kokonaan lukenut raportteja varmaan koskaan. Tuntui jotenkin turhalta, kun projektina
piti olla kauheasti kaikenlaisia tavoitteita, joiden saavuttaminen jossain projektikaudessa
on ihan mahdotonta, mutta aina löytyi joku jonka mielestä niitä ei saavutettu tarpeeksi ja
taas sama ininä alkoi siitä, kuinka rahat menevät hukkaan, kun niitä annetaan Nettiradio
Mikaelin tapaiselle projektille. (N6)
Ihmiset tekevät organisaation ja siksi uskon, että esim. Päivin rooli toimituksen
"äitihahmona" on hyvin ratkaiseva. Ihmisistä muodostuu se henki ja fiilis, joka
toimituksessa vallitsee, sitä ei voi rahalla eikä tekniikalla rakentaa niin kuin kaikki hyvin
tiedämme. (M3).
Silloin oli ja on vielä tänäänkin toimituspäällikkö ja toimitussihteeri, joiden johdolla
toimintaa pyöritetään. Lisäksi vakiokasvona oli "vanha" Ylen kuvaaja, ja hänen
näkemyksensä ansiosta kaikki kuvaamiseen ja editoimiseen liittyvä nousee uusiin
sfääreihin. Unohtaa ei myöskään sovi pitkään toiminnassa mukana ollutta media-assaria,
joka kivuttomasti hoitaa juttujen koodaamisen ja siirtämisen Ylen serverille.
Edellämainittujen lisäksi tiimissä oli mukana siviilipalvelusmiehiä ja harjoittelijoita.
Juttuja ostettiin myös friikuilta, mitä ei tänä päivänä enää tapahdu. (M5)

Koska kysymykset kartoittavat varsin henkilökohtaisia näkemyksiä, en usko, että
toimituspäällikkö tutkijana estää mahdollisen kritiikin kertomista. Toivon, että
toiminnassa korostettu itsekriittisyys ja jatkuva kehittäminen sekä kehittyminen ovat
säilyneet myös tässä tutkimusaineistossa. Piilossa olleita mielipiteitä voi jopa olla
näppärä saada esille kirjallisina, ehkäpä se on jopa helpompaa kuin nokatusten, mihin
saattaa tarjoutua melko harvoin tilaisuutta, kun vaikutetaan eri paikkakunnilla.
Mikaelin organisaatio on loppujen lopuksi pysynyt peruspiirteiltään samana. Avustajien
ja nimenomaan tiettyjen avustajien rooli on viime aikoina korostunut. Minunkin piti
tehdä kolumneja, mutta kukaan ei ole ollut asiasta kiinnostunut enää viime vuosina.
Toimitussuunnitelmiin voitaisiin saada enemmän eloa. Parin kuukauden juttuprojektit
voisivat virkistää Mikaelin ilmettä. Sitä pitäisi kysyä haastattelemalla Mikaelin käyttäjiä.
(M4)
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Jossain vaiheessa taisin Päivin kanssa jutella, että olisin halunnut kuulla muiden
tekijöiden kommentteja jutuistani, niiden rakenteesta yms. Ja ei-mikkeliläisenä olisin
halunnut kommentoida muiden juttuja esim. sähköpostin välityksellä. Tämmöistä
keskenäistä sparrausrinkiä ei kai kuitenkaan syntynyt? (M3)

3.2.4 Oma lähtökohtani ja sen kritiikki

Nettiradio Mikaeli viettää siis toukokuun lopussa 2003 viisivuotissyntymäpäiviään.
Jouduin hyppäämään toimituspäällikön rooliin kylmiltään. Työskentelin sisarhankkeen, Internetixin, tuottajana uuden hankkeen valmisteluvaiheessa. Taustaltani olen
toimittajatutkinnon suorittanut kääntäjä, jonka toimittajakokemus on kertynyt pääosin
Yleisradion maakuntaradioista Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa.
Radiotaustaisena ihmisenä jouduin luonnollisesti nettiradion synnytystalkoisiin
mukaan. Järjestäytymiskokouksessa podin flunssaa ja kirjoitin pöytäkirjaa. Päätös
toimituspäälliköksi ryhtymisestäni oli tehty pienen tauon aikana, kun olin selvittelemässä röörejäni. Asia valkeni koko kirkkaudessaan seuraavana päivänä, kun kyselin
pöytäkirjaa varten täsmennyksiä päätöksistä.
Nettiradio Mikaelin käynnistysvaihetta leimasi kaikilta osin kiire. Käynnistyksen
aikataulua kuvannee, että ensimmäinen työ oli aloittaa toimittajavoimien rekrytointi.
Hakijoita ei ollut edes tusinaa, vaikka työpaikkailmoitus julkaistiin Helsingin
Sanomissa. Nettiradio Mikaeli Mikkelissä ei houkutellut hype-vaiheessa IT-osaajia
saati journalistisia moniosaajia muualta maasta eikä heitä ollut omassa maakunnassa,
jossa ei ylipäätään ole tarjolla tutkintoon johtavaa journalistikoulutusta. Maaliskuun
alussa aloitti yksi toimittaja ja toinen huhtikuun alussa. Kummallakin oli kokemusta
kirjoittavan toimittajan työstä ja toisella myös ripaus radiotyöstä. Kumpikin tuli
työhön kuitenkin muulta alalta. Myös valtaosa avustajista aloitti ns. puhtaalta
pöydältä. Jos heillä oli kokemusta toimittajan työstä, niin se oli lehdistä tai radiosta.
Valmistautumisaikaa verkkomedian käynnistämiseen oli tosiaankin vain kolmisen
kuukautta. Edessä oli käytännössä tyhjä tietokoneen ruutu, eikä liiemmin ennakkokä-
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sitystä, minkälainen voisi olla ääntä, kuvaa ja tekstiä hyödyntävä, toimiva verkkomedian juttuformaatti. Verkkomedian mahdollisuuksiksihan mainitaan äänen, kuvan ja
tekstin yhdistäminen monimediajutuiksi. Hyvin harvoin verkkomedioissa esiintyy
kuitenkaan näitä kaikkia elementtejä muuta kuin kuriositeetteina.
Nettiradio Mikaeli on taivaltanut ensimmäiset viisi vuotta jatkuvan kehitystyön
myllerryksessä. Paljon pienimuotoisia kokeiluja on tehty ja niiden pohjalta on tehty
muutoksia niin projektin toimintaan kuin juttuformaattiinkin. Onkin kiinnostavaa
selvittää, onko projektimuotoisesti toimiminen näkynyt journalistista työtä tekevien
arkeen? Projektimuotoiset toimijathan joutuvat – tai ainakin heidän olisi viisasta ottamaan huomioon alueellisten päättäjien, kuten poliitikkojen ja virkamiesten,
näkökulmat ja toisaalta yhteistyökumppaneilla on omat intressinsä yhteistä tekemistä
kohtaan. Entä minkälaisena yksittäinen toimittaja kokee oman työprosessinsa
tuottaessaan juttuja Nettiradio Mikaeliin? Työprosessiin lasken ideoinnin, aineiston
keruun, käsikirjoittamisen, editoinnin ja jutun markkinoinnin.
Ajanjaksolle 1998-2002 mahtuu IT-kupla ja sen puhkeamisesta koitunut moraalinen
krapula. Alueellisesti ilmiön huomaa siitä, että 1996-1999 Etelä-Savossa rahoitettiin
sisältöhankkeita ja käytettiin niitä esimerkkeinä alueen tietoyhteiskuntaosaamisesta.
Vuonna 2002 siirryttiin luomaan infrastruktuureja eli rakennetaan informaatio- ja
mediatekniikan keskusta ammattikorkeakoululle, jonka koulutuspalettiin ei kuulu
varsinainen viestinnän tutkintoon johtava koulutus.
Kuntaliitos toi oikeaksi isännäksi Mikkelin kaupungin. Siitä on ollut hyviä puolia ja
huonoja puolia. Mikkelissä on ollut hitaassa kehityksessä ja toteutuksessa niin sanottu
informaatio- ja mediakeskus. Se on luultavasti haitannut Nettiradio Mikaelin kehitystä,
tuki kaikkineen on valunut tuon suoremman informaatiohankkeen kehittämiseen. (M6)

Yleisradion kanssa yhteistyössä tehtävä ei-kaupallinen journalistinen verkkomedia on
käsitykseni mukaan ollut melkoinen kummastus paikallisesti. Projektiarkeen
kuuluivat rahoittajien kysymykset, milloin Nettiradio Mikaeli toimii kannattavana
yrityksenä. Vähemmän muodollisissa tilanteissa tutuiksi tulivat päättäjien vähättelyt,
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ettei muutaman naisen työllistymisellä ole oikeasti mitään merkitystä ja "ilman
projektirahaahan ne olisivat kuitenkin työttömiä". Välillä tuntui, että uskottavuus oli
sitä parempi, mitä kauemmaksi etääntyi ydintoimituksesta ja omasta maakunnasta.
Tässä tutkimuksessa pyrin kuvaamaan myös projektimaailman raadollisuutta,
ihmisten työllistymiseen liittyvää kipuilua ja verkkomedian synnytystuskia niin
”virallisen” projektidokumentaation valossa kuin tekijöiden omina tarinoina.
Olen siis ollut mukana hankkeen synnytysvaiheista. Olen kuullut alustukset siitä,
kuinka digitaalinen radio yleistyy hetkessä Suomessa ja tuo freelance-tekijöille
rajattomat mahdollisuudet versioida samasta materiaalista juttuja eri ostajille. Olen
kuunnellut digitaalisen television ostajia, jotka ovat lupailleet rajatonta näkyvyyttä
hyville alueellisille opetuksen, kulttuurin ja tieteen jutuille ja elinmahdollisuuksia
alueellisille tuotantoyhtiöille. Olen istunut seminaareissa, joissa on etsitty oivaltavia,
laadukkaita sisällöntuottajia tietoverkkoihin. Näissä oloissa Nettiradio Mikaeli on
toiminut vaihtelevalla menestyksellä freelance-toimittajien omana yrityshautomona,
joka on antanut työkaluja verkkomedian tekemiseen, kannustanut juttujen versiointiin
muihin jakelukanaviin ja yrittäjämäiseen toimintaan.
Olen mitä suurimmassa määrin osallinen ja kuuluisin itsekin oikeastaan tämän
tutkimuksen kohderyhmään. Olen joutunut ottamaan vuosien mittaan kantaa suuriin
ja pieniin Nettiradio Mikaelia koskeviin asioihin. Rahoitussaumoissa olen joutunut
pistämään peliin kaunokirjallisen osaamisen ja yhteistyöverkostot. Rinnalla kulkeneet
kokemukset keväällä 1998 perustetun osuuskunnan vaiheista olen yrittänyt hyödyntää
kannustaessani avustajakuntaa yrittäjämäiseen toimintaan. Pyrin tutkimuksessani
pidättäytymään objektiivisessa roolissa ja etsimään laajempia syy-seuraus -yhteyksiä.
Mikäli mahdollista, yritän välttää etenkin turhaa kyynisyyttä. Lukijoiden ja
tutkimuksessa mukanaolijoiden arvotettavaksi jää, kuinka hyvin siinä onnistun.
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4 NETTIRADIO MIKAELI PROJEKTINA

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen kohteena olevan verkkomedian käyttäen liki
viiden vuoden aikana syntynyttä projektidokumentaatiota sekä sitä taustoittavaa
muistelutyön avulla kertynyttä materiaalia. Kommentoin luvun lopuksi omakohtaisia
kokemuksia ja oivalluksia.

4.1 Verkkomedia käynnistyy EU-projektina

Kuopion ja Turun yliopistojen kupeeseen syntyi vuonna 1994 analogista opintoradiotoimintaa. Mikkelissä Yleisradion toimittaja Kalle Fröjd lähti herättelemään
ajatusta vastaavanlaisen toiminnan käynnistämisestä osana Otavan Opiston tiedotusja viestintälinjaa. Pian kuitenkin selvisi, ettei vapaata radiotaajuutta ole saatavilla ja
näin päädyttiin jakelukanavana Internetiin, joka oli tullut tutuksi 1996 käynnistetyn
Otavan Opiston hallinnoiman avoimen oppimisympäristön, Internetixin, myötä.
Nettiradio Mikaelin alueellinen tukipilari oli Otavan Opisto ja sen yleläisenä
kumppanina toimi Yleisradion opintoradiotoiminta. Hanke käynnistyi EU-rahoitteisena, ja sen tavoitteena oli toimia eteläsavolaisten sisältö- ja etäopetushankkeiden
yhteisenä tiedotus- ja viestintäfoorumina.
Nettiradio Mikaeli aloitti toimintansa toukokuussa 1998 itäsuomalaisena, ei-kaupallisena, opinnollisena on demand -verkkomediana, jonka tavoitteena oli tuottaa
työelämäpainotteisia sisältöjä ja palvella sekä täydentää erilaisia oppimisprosesseja.
Hankkeen käynnistysvaiheessa Nettiradio Mikaelista puhuttiin maan ensimmäisenä
digitaalisena opintoradiona ja nettiradiona. Sittemmin otettiin käyttöön verkkomedianimitys erotuksena lähetysvirtaa lähettäville nettiradioille. Tavoitteena oli kehittää
formaatti, jonka avulla ns. perinteisille radio-ohjelmille olisi voitu taata pidempi
elinkaari verkkoon tehtynä rinnakkaisverkostona. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 2.)
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Verkkomedian ympärille syntyi liki neljän vuoden EU-hankerahoituskaudella
itäsuomalainen verkosto, joka tuottaa viikoittaisen juttupaketin Yleisradion serverille
(http://www.yle.fi/mikaeli). Hanke koulutti avustajakuntaa tuottamaan ääntä, kuvaa,
tekstiä ja nettivideota sisältäviä verkkomediakokonaisuuksia. Juttutuotannon
tavoitteena on ollut tuottaa valtakunnallisesti kiinnostavia, arkistoitavia kokonaisuuksia, joiden elinkaari on tavanomaista ajankohtaismediaa pidempi. (KapiainenHeiskanen 2000, 2.)

4.2 Toiminta-ajatus

Hankkeen käynnistyessä 1998 muotoiltiin toiminta-ajatus, joka hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksissa. Nettiradio Mikaelin ohjelmiston perusperiaatteisiin kuuluvat
toimintasuunnitelman 1998-99 mukaan:
opinnollisuus
yksilöllisyys
vuorovaikutteisuus
poleemisuus
digitaalisuus
ajankohdasta riippumattomuus
alueellisen näkökulman muokkaaminen valtakunnallisesti kiinnostavaksi ja
uusien teknologisten sovellusten hyödyntäminen
Toiminta-ajatusta ei vuosien mittaan koskaan purettu selittäviksi teksteiksi. Olen
joutunut selittämään kalvosarjoina ym. muodossa toiminta-ajatusta ja referoin tässä
omin sanoin käsitteitä käytännön tulkintojen kautta.
Opinnollisuus ei tarkoita tavoitteelliseen opiskeluun tehtäviä sisältöjä vaan nonformaalissa oppimisessa hyödynnettäviä, elämyksellisiä kuljetuksia tavoitteellisen

56

opiskelun maailmaan. Kävijän ei odoteta suorittavan opintoviikkoja, vaan parhaassa
tapauksessa saavan monipuolista tietoa, joka hänessä synnyttää elämyksiä, oivalluksia ja sitä kautta uuden oppimista ja hyödyntämistä.
Yksilöllisyys puolestaan tulee verkkomedialle tyypillisestä valinnan mahdollisuudesta. Jutut on arkistossa jaoteltu aihealueittain ja samoin viikkotiedotteen tilanneet
ihmiset voivat valita eli filtteroida itselleen tietoja kiinnostavista aihealueista
tehdyistä jutuista.
On demand -tyyppiset aineistot ovat selailtavissa, kuunneltavissa ja katseltavissa
silloin, kun käyttäjä on yhteyksien äärellä ja hänellä on kiinnostusta sekä tarvittavat
laitteistot ja ohjelmat, jotta hän voi syventyä verkkomedian sisältöihin. Vuorovaikutteisia eli omaan tekemiseen kannustavia ja ryhmäyttäviä palveluja Nettiradio
Mikaelissa ovat olleet keskustelualueet, chat, nettipäiväkirjat, nettikirjat ym. kokeilut.
Poleemisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta päästää samassa verkkomediajutussa
vastakkaiset mielipiteet ääneen käymään dialogia, jonka seurauksena kävijässä
mahdollisesti käynnistyy oma ajatusprosessi ja sen tuloksena voi syntyä uusia
oivalluksia ja elämyksiä.
Digitaalisuus tarkoittaa tässä yhteydessä paitsi teknistä tuotantotapaa ja jakelukanavaa
myös kestävän kehityksen periaatteiden mukaista journalistista tuotantoa, jossa
käytetään mahdollisimman paljon kierrätettäviä materiaaleja ja toimituksen käytössä
on ympäristöystävällinen tuotantoinfrastruktuuri. (Lindström 2002, 115-116.)
Ajankohdasta riippumattomuus liittyy edellä jo mainittuun on demand -tyyppiseen
tuotantoon. Alueellisen näkökulman muokkaaminen valtakunnallisesti kiinnostavaksi
liittyy projektirahoituksella käynnistyneen hankkeen perustavoitteisiin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin tuottaa alueellisia kiinnostavia sisältöjä tietoverkkoon. Uusien
teknologisten sovellusten hyödyntäminen sisältää oman tuotekehitystyön sekä
jatkojalostuksen yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä.
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Vuosien mittaan toiminta-ajatus on säilynyt muuttumattomana. Opinnollisuudella on
alusta saakka tarkoitettu muuta kuin tavoitteelliseen oppimiseen liittyviä opinnollisia
aineistoja, vaikka ajoittain ohjausryhmässä esiintyi ajatuksia myös opinnollisten
kurssimuotoisten tuotantojen tekemisestä. Verkkojuttujen tehtäväksi nähtiin myös
avoimen oppimisympäristön aineistojen ja palvelujen käyttäjien "koukuttaminen"
tavoitteellisen opiskelun maailman. Nettiradio Mikaeli perustettiin avoimen
oppimisympäristön, Internetixin (http://www.internetix.fi), tekemän työn pohjalta,
joten oli siksikin luontevaa jättää tavoitteellinen oppiminen kotipesään ja lähteä
luomaan rinnalle journalistista verkkomediaa.
Alkuperäinen toiminta-ajatuksen rinnalle syntyi kuuden kohdan määritelmä siitä,
minkälaisessa toimintaympäristössä Nettiradio Mikaelin tuotantoa käynnistellään ja
minkälaisessa radion murroksessa uusi verkkomedia syntyy. Määrittelyjen laatiminen
oli tekijöillekin välttämätöntä, koska edessä oli tietynlainen hyppy tuntemattomaan.
Tekeillä oli maan ensimmäinen digitaalinen opintoradio, eikä verkkomedia ei ollut
edes sanana vielä yleistynyt toimituksen käyttöön.
Kuusikohtaisessa kuvauksessa on nähtävissä vahvasti ajankuvaa. Odotettavissa oli
digitaalisen radiotoiminnan läpimurto ja siihen liittyen Nettiradio Mikaelin piti olla
ns. välimenokauden tuote, josta hyppy alueelliseen DAB-radioon olisi lyhyt. Kunkin
otsikon alle on siteerattu ensin sanasta sanaan vuosien 1998-99 toimintakertomukseen
kirjattuja asioita ja sen lopuksi esitän omia arvioitani ajatusten toteutumisesta.
Alkuperäisen luokittelun on laatinut hankkeen alkuvaiheiden projektipäällikkö Hannu
Linturi ja olen kirjoittanut selventävät tekstiosuudet aikanaan hankkeen info-sivustoja
varten. Tekstit ovat muokkautuneet vuosien mittaan, joten valikoin tähän alkuvaiheiden tekstiosuuksia antamaan ajankuvaa. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 9-10.)
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4.2.1 Yhtenäisestä lähetysvirrasta yksilölliseen palveluun (broadcasting - on
demand)

Vuoden 1998 toiminta-ajatuksen mukaan nykykuuntelijat vaativat yksilöllistä
palvelua. Radion on oltava mielenkiintoinen, joustava, utelias, laadukas ja helposti
saatavilla. Digitaalinen radio pystyy palvelemaan erilaisista asioista kiinnostuneita
kuuntelijoita samanaikaisesti. Verkkomedia puolestaan takaa juttujen saatavuuden
ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi jutut on kätevää arkistoida myöhempiä
käyttötarkoituksia varten. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 9-10.)
Juttujen hyödynnettävyyttä kuvataan seikkaperäisesti. Nettiradio Mikaelissa maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet voivat tutkailla kyläprojekteista kertovia roolimallijuttuja samaan aikaan, kun yrittäjä tutkii etätyöhön liittyviä kysymyksiä, koululainen
osallistuu natsigallupiin, ikäihminen kuuntelee Karjalan kannaksen sotamuistoja,
työtön saa inspiraation osuuskunnan perustamisesta tutkiessaan aineistoa osuuskunnan perustamisesta "kantapään kautta", vammaisjärjestöjen jäsenet pääsevät vertailemaan alueellista palvelujen saatavuutta eri puolilla maata ja koululaiset arvioivat
syksyn kirjasatoa ns. Finlandia Junior -varjoraadissa. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 910.)
Muutamassa vuodessa nettiradioiden määrä moninkertaistui maailmalla. 1998-99
arvioitiin

nettiradioita olevan maailmassa yli 1000. Valtaosa niistä keskittyy

viihteeseen. Nettiradio Mikaeli puolestaan tuki Yleisradion opintoradioverkostoa
etsiessään tapoja hyödyntää tietoverkkoa digitaaliradion lähetyskanavana. Nettiradio
Mikaelin kuuntelijat ovat voineet valita, mitä äänitiedostoja he kuuntelevat ja milloin
osana muuta päiväohjelmaansa Internet-verkon kautta. Kuuntelijalle Nettiradio
Mikaeli on pyrkinyt olemaan henkilökohtainen, aikaa säästävä ja edullinen
joukkotiedotusväline, joka ei ole paikkaan sidottu. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 910.)
Toiminta-ajatuksen laadinnan jälkeen nettiradioiden perustaminen on helpottunut
teknisesti entisestään. Verkossa olevia ilmaisia sovelluksia hyödyntäen oman
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nettiradion saa pystytettyä muutamassa tunnissa. Nettiradioiden määrä on myös
räjähtänyt. Yksittäiset nettiradioihin erikoituneet hakupalvelut listaavat nelisen tuhatta
palvelua.
Rajoituksena uusien palvelujen perustamiselle ovat lähinnä tekijänoikeuskysymykset.
Myöskään Nettiradio Mikaeli ei ole käyttänyt juttukokonaisuuksissaan muuta kuin
alusta alkaen itse tuotettua musiikkia ja videotuotannoissa musiikkia on käytetty
sitaattioikeuden mukaisesti. (Kapiainen-Heiskanen 2003b.)
Toisaalta verkkomediatuotanto ei ole yleistynyt siinä määrin kuin oli odotettavissa.
Ääntä, kuvaa saati liikkuvaa kuvaa ei ole käytössä on demand -medioissa niin paljon
kuin vuonna 1998 oletimme saati, että sillä olisi käyttäjiä vuosien takaisten odotusten
mukaisesti. Tykytystä ja räätälöintiä -teoksessa (Heinonen 1998, 38-40) arvellaankin,
että äänen ja liikkuvan kuvan yhdistämistä tekstiin käytettäneen yleisimmin silloin,
kun verkkojulkaisun tuottajaorganisaatio ikään kuin luonnostaan saa tällaista
materiaalia. Pienillä resursseilla monimediatuotannon tekeminenhän on luonnollisesti
haasteellista ja jopa kallista.

4.2.2 Yhdensuuntaisesta vuorovaikutteiseen (One-way - both ways)

Seuraavaksi toiminta-ajatuksessa tarkastellaan vuorovaikutusta käyttäjien kanssa. 80luvulla tuli muotiin kuuntelijoiden ottaminen mukaan lähetyksen tekemiseen;
kuuntelijat pääsivät mukaan lähetysvirtaan kertomaan puhelinlankoja pitkin mielipiteitään mitä erilaisimmista asioista. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 9-10.)
Nettiradio Mikaelissa vuorovaikutteisuus on ollut toiminnan perusperiaatteita, johon
pyritään hyödyntäen tietoverkolle mahdollisia lisäarvopalveluja, kuten gallupeja,
keskustelupalstoja, sähköpostipalautteita sekä antaen mahdollisuus osallistua
ohjelmien tekemiseen. Ohjelmiston tavoitteena on ollut palvella erityisesti aikuisten
opinnollisia tarpeita. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 9-10.)
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Vuorovaikutteisuutta ja yhteistoiminnallista oppimista ovat edustaneet myös tiiviit
työpajat, joissa journalistiseen työprosessiin on päässyt tutustumaan omaan tekemisen
kautta. KYP-projektin väki pääsi työstämään projektiensa kotisivuja yhdessä
toimituksen kanssa. Savonlinnan OKL:n opiskelijat tuottivat mm. juttuja opiskelijaelämästä ja opettajuuden muutoksesta. Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat
euron vaikutuksista yrityksien toimintoihin ja samalla he perehtyivät aihepiiriin sekä
yritysten arkeen syvällisemmin kuin opinnoissa olisi muuten ollut mahdollista.
Otavan Opiston opiskelijat pääsivät kokeilemaan siipiään freelance-toimittajina.
SAK:n

paikalliset

ay-koululaiset

pääsivät

perehtymään

juttutuotantoon

ja

osallistumaan haastateltavina. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 9-10.)
Toiminta-ajatuksessa näkyy vielä usko vuorovaikutteisuuden nopeaan lisääntymiseen. Vuorovaikutteisuuden luominen on kuitenkin vuosien mittaan osoittautunut
varsinaiseksi kompastuskiveksi. Nettiradio Mikaelissa kävijöille on tarjottu mahdollisuuksia osallistua keskusteluihin, gallup-kyselyihin, nettipäiväkirjan kommentointiin,
nettikirjan kirjoittamiseen ym.

4.2.3 Äänimaisemasta myös kuvaa ja tekstiä hyödyntäväksi (one medium three media)

Vuoden 1998 toiminta-ajatuksessa siteerataan viestintätutkija Marshall McLuhania,
joka on kuvannut radiota kuumaksi välineeksi ja televisiota kylmäksi välineeksi.
Hänen mukaansa radio ei passivoi, vaan radion äänielementit edesauttavat kielen
kehittymistä. Kieli taas aikoinaan erotti ihmiset eläimistä, joten radiolla on katsottu
olevan oma merkityksensä myös ihmiskunnan kehittymisen kannalta. Perinteisiä
radiolähetyksiä kutsutaan sen jakelutekniikan mukaisesti ns. analogiseksi radioksi.
Nettiradio Mikaeli on silloisen toiminta-ajatuksen mukaan seuraavan sukupolven
edustaja eli ns. digitaalinen Internetissä toimiva radio, jossa voit kuunnella äänitiedostoja, lukea tekstiä sekä katsella kuvia Internetin välityksellä. Lähivuosina
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kuvankäsittelyn ja –siirron ennakoidaan kehittyvän edelleen huimaa vauhtia.
(Kapiainen-Heiskanen 2000, 10-11.)
Toimintakertomuksessa myös innostutaan visioimaan tulevaisuuden mahdollisuuksista. Vuosien 1998-99 toimintakertomuksessa on selkeästi näkyvissä jo mediakonvergenssin lisääntyminen. Digitaalisen radion käytössä on sanomalehden, Internetin,
tekstitelevision ja jossakin määrin myös television ominaisuuksia. Yksi tulevaisuuden
visioista onkin, että radio ja televisio tulevat lähenemään toisiaan. Eri välineiden
rajojen ylitystä päästiin käytännössä testaamaan kesällä 1999 yhteistyössä Kuopion
euroneuvontakeskuksen

kanssa

tuotetussa

euroneuvontajuttusarjassa,

jonka

verkkoversiosta työstettiin perinteisiä radio-ohjelmia (6 x 7 minuuttia sekä 35
minuuttia), jotka

lähetettiin Etelä-Savon Radion ja Radio Savon taajuuksilla.

Kampanjaa vauhdittamaan euroneuvontakeskus painatti postikortin, ja radiot
tiedottivat ohjelmissaan juttusarjasta. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 10-11.)
Toimintaa käynnistettäessä kuvittelimme, että juttujen versiointi eri jakelukanaviin
olisi vuonna 2002 jo arkea. Kun DAB-radion läpimurto jäi tapahtumatta, Internetjakelun merkitys lisääntyi. Nettivideotuotannosta olemme antaneet myös television
käyttöön raakamateriaalia, jota on käytetty mm. Kotimaa.nyt-ohjelmissa ja televisiouutisten kuvituskuvana sekä tuottaneet kulttuuriaiheisia televisio-ohjelmia Yle
Teemalle niin, että niistä on versioitu verkkomediajuttuja.
Versioinnista ei kuitenkaan tähän mennessä tullut niin merkittävää ansaintamahdollisuutta kuin kuvittelimme. Versiointia on lähinnä tapahtunut verkkomediasta printtimediaan eli avustaja on myynyt verkkomediajuttunsa aineistosta toimitetun aikakauslehtijutun tai sanomalehtijutun eteenpäin, mikäli ostajat ovat hyväksyneet
versiointiajatuksen.

Ostoportaassa

avustajamme

ovat

kuitenkin

törmänneet

käsitykseen, että verkkomediassa käsitelty asia olisi jo "käytetty", eikä siitä saa
tuoretta juttua printtipuolelle. Poikkeuksiakin onneksi on ollut.
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4.2.4 Aikaansidotusta ajankohdasta riippumattomaksi (time dependent timeless)

Toimintakertomuksessa verrataan analogisen radion ja Internetin käyttöä. Radion
kuuntelijat ovat tottuneet siihen, että tietyllä kellonlyömällä kannattaa avata vastaanotin, mikäli haluaa kuunnella maakuntauutisia tai lauantain toivottuja. Radion
ohjelmatiedot taas kuuluvat sanomalehtien vakioaineistoon. Toisaalta kuuntelija
saattaa pettyä, mikäli ohjelmatiedoista poiketaan tai hänen ei ole mahdollista
kuunnella ohjelmaa ajallaan. Toimintakertomuksen mukaan Nettiradio Mikaelin
tarjonta ei kompastele näihin ongelmiin; Internetin kautta ohjelmia voi hyödyntää
haluamanaan aikana, kunhan käytössä on tietokone, jossa on äänikortti sekä kaiuttimet tai kuulokkeet. Nettiradio Mikaelin kautta käytettävissäsi on koko laaja Internetverkko. Nettiradio Mikaelista löytyy myös linkityksiä Internetixin oppimateriaaleihin
ja muihin verkkoaineistoihin. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 11.)
Ajankohdasta riippumattomuus voi olla myös kompastuskivi etenkin markkinoinnissa, mikä on mielestäni yksi pienimuotoisen verkkomedian kesto-ongelmista.
Nettiradio Mikaelilla ei ole ns. rinnakkaista julkaisuvälinettä, esimerkiksi maakuntalehteä tai sähköistä mediaa. Näin ollen sillä ei ole käytössään omaa perinteistä
markkinointikanavaa. Kestää hyvin kauan saada läpi uusi verkkopalvelu, mikäli
käytössä ei ole mittavia markkinointikanavia ja -rahoitusta. Alkuvuosina luotimme
vahvasti verkon varassa tapahtuvaan tiedotukseen.
Ward (2000, 7) kertoo tutkimuksesta, jonka vastaajista 96 % oli kuullut paikallistelevision verkkosivustoista, mutta heistä 8 % kävi sivuilla päivittäin. Lukemat kuvaavat
hyvin markkinointiin liittyneitä tunnelmia alkuvaiheessa. Kiinnostusta tuntui olevan,
mutta se ei näkynyt kävijämäärien kasvuna.
Vuoden 2003 alussa Nettiradio Mikaeli siirtyi uuteen aikakauteen, kun verkkomediajutuista ryhdyttiin versioimaan puolen tunnin radio-ohjelmia Ylen Multifoorumin
nettiradiota varten. Nähtäväksi jää, siirtyvätkö perinteinen radioilmaisu ja sen myötä
pitkät, pohdiskelevat asiaohjelmat osaksi Internet-jakelua? Vai käykö niin, että
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Internetille tyypillinen selailu ja vauhdikas tiedon etsiminen vievät voiton ja pitkät,
tiettyjen ohjelmakaavioiden mukaisina aikoina lähetettävät radio-ohjelmat jäävät
vaille odotettuja kuuntelijamääriä? Itse olen valmis veikkaamaan jälkimmäisen
vaihtoehdon puolesta.

4.2.5 Paikallisuudesta maailmanlaajuisuuteen (local - global)

Toiminta-ajatuksen 1998 mukaan digitaalinen nettiradio erosi alueellisesta ja
kansallisesta radiotoiminnasta, sillä aineistoja on mahdollista kuunnella, lukea ja
katsella maailmalaajuisesti tietoverkkoja hyödyntäen. Nettiradio Mikaelin juuret
olivat toiminta-ajatuksen mukaan tiukasti kiinni itäsuomalaisessa mäntykankaassa,
vaikka ohjelmistoa rakennettiinkin niin, että se kiinnostaisi myös valtakunnallisesti ja
palvelisi omalta osaltaan myös ulkosuomalaisia. Internet ja sitä kautta myös Nettiradio Mikaeli tuovat ainakin periaatteessa valtaisat mahdollisuudet vähemmistökieliin
kuuluville ihmisille näkyä, kuulua ja kehittää kulttuuriaan. Esimerkiksi Helsingin
kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tuottamat jutut ovat englanninkielisiä, joten niitä
voi käyttää kansainvälisissä markkinointitilaisuuksissa ns. demojuttuina. (KapiainenHeiskanen 2000, 11.)
Kansainvälisyyteen kohdentuneet odotukset ovat kulkeneet toiminnan rinnalla, mutta
olisivat vaatineet omat resurssinsa. Demomielessä on tuotettu englanninkielisiä
juttuja ja videoita silloin, kun kielivalinta on tuonut lisää autenttisuutta ja tekemässä
on ollut syntyperäisiä kielen puhujia. Realiteetti kuitenkin mielestäni on, että
suomenkielinen tuotanto vaatisi rinnalleen käännös- ja lokalisointiryhmän, mikäli
tavoitellaan muiden kielialueiden käyttäjiä. Savonlinnan kansainvälisen viestinnän
laitoksen yhteistyön myötä pienimuotoiset kokeilut ovat jatkossa entistä vahvemmin
mahdollisia.
Ajoittain on ollut ilmassa odotuksia, että Nettiradio Mikaeli lähtisi kouluttamaan ja
levittämään formaattiaan mm. ruotsinsuomalaisten tai Pietarissa Inkerin liitolle
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vapaata sivistystyötä tekevien pariin. Lukuisat ulkomaiset vieraat ja esiintymiset
messuilla sekä seminaareissa ovat myös luoneet kontaktipintaa ja odotuksia kansainvälistymiselle.
Sinänsä käsitykset logaalista sisällöntuotannosta, jolloin mediakulttuuri ja sen
tuotokset ovat yhä useammin jossain muodossaan sekä paikallisia että maailmanlaajuisia, ovat herkullisia ja vahvistaisivat verkkomedian tuotannolle ansaintatapoja
(Tarkka – Mäkelä 2002, 152).

4.2.6 Teknologiapainotteisuudesta tukipalveluihin (front end - back office)

Toiminta-ajatus ottaa myös kantaa digitaalisen median tuotantoketjun kustannustehokkuuteen. Radiotuotanto on perinteisesti ollut halvempaa kuin tv-lähetysten
tekeminen, mutta digitaalinen äänenkäsittely vähentää entisestään lähetystekniikan
kankeuksia ja halventaa kustannuksia. Ääniteknikon ammattikuvaksi on muovautunut
rutiineista irtautunut koulutus-, suunnittelu- ja kehitystyö. Nettiradioiden valtaisa
määrä maailmassa kertoo omaa kieltään radiotoiminnan demokratisoitumisesta;
teknologia ei enää ole ylittämätön este innokkaille tekijöille. Tässä voisi olla etenkin
harvaanasutuille alueille ainutlaatuinen mahdollisuus näkyä edelläkävijöinä. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 11.)
Toiminta-ajatuksen

kirjoittamisen

aikaan

oli

jo

vierailtu

Ruotsin

radion

suomenkielisessä toimituksessa syksyllä 1998. Siellä nähdyn toimitustyön mallin
odotettiin leviävän nopeasti myös meille. Toimittaja vastasi koko toimitusprosessista
aina ideoinnista tekniseen työstämiseen ja lähettämiseen. Vuotta myöhemmin
ongelmana oli edelleen, että digitaalisia radiovastaanottimia ei mennyt kaupaksi toimituksen tietojen mukaan yksi kuuntelija kuunteli suomenkielisiä ohjelmia
digitaalisella radiovastaanottimella. Ruotsin radio tekikin kahden vuoden jälkeen päätöksen, että ohjelmat voidaan lähettää myös Internet-verkossa, kunhan tekijänoikeudet saadaan sovittua. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 11.)
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Nettiradio Mikaelin tuotanto on painottunut asiaohjelmiin ja opinnollisuuteen.
Kohdeyleisönä ovat aikuiset. Mahdollisia tekijänoikeusongelmia aiheuttava musiikki
on rajattu kokonaan pois tuotantoformaatista. (Kapiainen-Heiskanen 2000, 11.)
Nettiradio Mikaelissa ehdittiin testata erilaisia journalistisia tuotantoprosesseja.
Alussa käytössä oli äänitekninen kouluttaja, joka myös editoi moniraitaohjelmalla
äänitiedostoja. Pioneerivaiheen toimittajat koodasivat itse kaikki sivut ja editoivat
omat kuvansa. Pian kuitenkin huomattiin, että teknistä editointiapua löytyy, mutta
journalistisesta osaamisesta on pulaa.
Vähitellen siirryttiin tuotantomalliin, jossa useimmat toimittajat työstivät juttunsa
ideasta käsikirjoitukseksi, editoivat ja pakkasivat äänitiedostot sekä valitsivat
mieleisensä kuvituksen. Juttujen varsinainen taitto ja muut siihen liittyvät ratkaisut
jäivät pääosin www-suunnittelijan ja toimitussihteerin sekä -päällikön kontolle.
Juttupohjan suunnittelussa ja kaikissa graafisissa ratkaisuissa ja muutoksissa on ollut
mukana kokenut graafikko.

4.3 Projektin tavoite ja rahoituspohja

Nettiradio Mikaelin rakentuminen alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden tiedotus- ja
viestintäkanavaksi käynnistyi, kun toiminnalle varmistui EU-rahoitus. Nettiradio
Mikaeli sai rahoitusta alkuvuodesta 1998 Euroopan sosiaalirahastolta ja opetusministeriöltä Tavoiteohjelmasta 6 (2.3. osaamista edistävän yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen).
Nettiradio Mikaelin saama EU-rahoitus muodostui monista pätkistä, jotka eivät
lopulta jatkuneet ilman katkoksia. Toiminta pyrittiin kuitenkin pitämään vireillä niin,
ettei epävarmuus välittyisi käyttäjille saakka. Mielenkiintoista tämän tutkimuksen
osalta lienee havainto, että journalistisesta sisällöntuotannosta ja sisällöntuottajien
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koulutuksesta päästään puhumaan rahoitusanomusten yhteydessä vasta loppuvuodesta
2000 hyväksytyssä rahoitusanomuksessa.

Projektirahoitusten vaiheet
toiminta käynnistyy maaliskuussa 1998, jolloin ensimmäinen toimittaja aloitti
huhtikuussa toinen toimittaja ja äänitekninen kouluttaja aloittivat työnsä
verkkomedia avataan 26.5.1998
ensimmäinen ESR-rahoitus päättyy 1999 lopussa
joulukuun viimeisellä viikolla 1999 saadaan päätös EAKR-rahoituksesta,
jonka varassa voidaan luoda Savonlinnan yliopistokampuksen mediapaja ja
hankkia Mikkelin ydintoimitukseen riittävät työkalut ja laitekanta myös
muutamia harjoittelijoita ja avustajia varten. Laitekanta mahdollisti paitsi
verkkomedian myös digitaalisen videotuotannon.
ESR-rahoitusanomus itäsuomalaisen verkostohankkeen käynnistämistä varten
jätetään maaliskuussa 2000
ESR-rahoituspäätös saadaan marraskuun lopussa 2000. Rahoituskausi alkaa
takautuvasti 1.4.2000 ja päättyy vuoden 2001 lopussa. Käytännössä myönnettyä rahoitusta pystyttiin venyttämään kesäkuun 2002 loppuun saakka.
(Kapiainen-Heiskanen 2003, 3-4.)
Projektiarjelle tyypillinen pätkittäisyys, jatkuva rahoituksen haku ja raportointi
leimasivat Nettiradio Mikaelin toimintaa alusta saakka kesäkuun 2002 loppuun
saakka. Kuvaan projektien tavoitteet eri vaiheissaan seuraavissa luvuissa. Luonnehdin seuraavassa myös tavoitteiden realistisuutta ja toteutumista.
Mielestäni rahoitusanomuksissa kuvatut tavoitteet valottavat toimintaympäristön
muodostumista ja kehittymistä. Tätä taustaa vasten on mahdollista myös arvioida
tutkimuksessa syntyviä tuloksia. Kyseessähän ei missään vaiheessa ole ollut hanke,
jonka syntymiselle olisi journalistisella tuotannolla itsessään ollut mitään arvoa.
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Euroopan sosiaalirahaston rahoittamien projektien tavoitteena on aina synnyttää
mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Hankkeen onnistumista
mitataan syntyneinä työ- ja opetuspäivinä. Käytännössä tämä on toiminnan tasolla
aiheuttanut kahden erilaisen todellisuuden syntymisen rinnatusten, mitä projektien
tavoitteisiin kirjatut seikat mielestäni valottavat aika konkreettisesti. Verkkomedian
kehittämisen ja tuottamisen sijaan valtaosan viisivuotiskaudesta on vienyt paine
kouluttaa mahdollisimman paljon sekä työllistää toimitusharjoittelijoita ja avustajia.
Mikäli EU-rahoituspohja olisi päässyt pettämään, journalistista tuotantoa synnyttävää
verkkomediaa olisi mielestäni kuitenkin ollut täysin mahdotonta luoda Etelä-Savoon,
koska samaan aikaan Yle on paininut ennätysmäisten muutospaineiden ja rahoituskriisin kanssa. Kun projektirahoitus päättyi, uusi verkkomedia on vakiinnuttanut
paikkansa. Ydinkysymys lähivuosina on, vakiintuuko myös rahoitus.

4.3.1 Ensimmäinen vaihe: Nettiradio Mikaeli alkaa muotoutua 1998-99

Ensimmäisellä rahoituskaudella luotiin raamit toiminnalle, lanseerattiin verkkomedia
ja kehitettiin sille tuotantoformaatti. Lisäksi päästiin alkuun verkostoitumistyössä
sekä koulutusmallien kehittämisessä. Projektianomukseen kuvatut yksityiskohtaiset
tavoitteet on löytyvät liiteosasta (liite 1).
Tavoitteissa korostuu maakunnallisten tietoyhteiskuntahankkeiden tiedotus- ja
viestintäfoorumina oleminen. Käytännössä toiminta lähti kuitenkin heti alusta saakka
journalistisille poluille. Tavoitteena oli pikemminkin tuottaa valtakunnallisesti
kiinnostavaa verkkomediaa alueellisista lähtökohdista, mutta alueellisuutta turhaan
korostamatta. Alueellisten kehitysprojektien esitteleminen toki on säilynyt tuotannoissa näkyvänä piirteenä koko verkkomedian olemassaolon ajan.
Hankkeen suunnittelu käynnistyi helmikuussa 1998, ensimmäinen toimittaja tuli
työhön maaliskuun alussa ja toinen huhtikuun alussa. Miehityksenä aloitusvaiheessa
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oli kaksi toimittajaa, äänitekninen kouluttaja ja 50 % toimituspäällikkö. Projektirahoitus mahdollisti vuosittain noin 990 000 markan (noin 167 800 euron) vuosibudjetin, johon sisältyi noin 200 000 markan (noin 33 900 euron) sisällöntuotannon
ostorahoitus. Kyseisen rahan turvin hanke alkoi toimia ns. freelance-toimittajien
hautomona tai resurssikeskuksena, joka tarjosi käyttöön laitekannan ja tilat sekä osti
palkkiopohjaisia juttuja.
Lähtötilanteessa alueella ei ollut sisällöntuottajia tai freelance-toimittajia, jotka
olisivat kyenneet tarjoamaan verkkomediaan juttuja. Hankkeen tehtäväksi jäi
kouluttaa ns. avustajakunta toimitustiimin ympärille.
Hyvin pian kävi selväksi se, että oppilaitoksilla olisi mielenkiintoa hakea verkkomediayhteistyöstä itselleen uutta ammennettavaa viestinnän koulutusten kehittämiseen.
Ydintoimituksen väki käytti viikonloppuja työpajojen järjestämiseen erityisesti
Savonlinnassa, kunnes vuoden 1999 aikana valmisteltiin infrastruktuurihanke, jonka
myötä saatiin Joensuun yliopiston Savonlinnan yliopistokampukselle teknisesti
riittävä tuotantoympäristö ja ohjausresurssit. Samanlainen kehitys oli meneillään
Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikössä Nikkarilassa
Pieksämäellä.
Toiminnan jalkauttaminen osaksi yhteistyökumppaneiden arkea oli osaltaan käytännön sanelema ratkaisu: kysyntää kouluttajille ja laitteille syntyi enemmän kuin mihin
voitiin vastata. Toisaalta raportoinnin kannalta oli oleellista kartuttaa työ- ja koulutuspäivien määrää ja saada juttutuotantoihin väriä laajemmalta alueelta. Oheinen
katkelma kuvaa arkea, kun työssä on neljä henkilöä, ja he kaikki kouluttavat oman
työnsä ohessa viikonloppuisin toisella paikkakunnalla eikä toimituksen käytössä ole
kuin toimittajille hankittu minimilaitekanta.
Nauhurit tiukoilla: yksi rikki ja melkein kaikki muut käytössä (osa Savonlinnassa pari
viikkoa). Myy kouluttamassa web-tuottajia ma, ti ja ke, Mikko ja Kirsti kouluttamassa
Savonlinnassa kuvankäsittelyä pe ja la. Seuraavalla viikolla Savonlinnassa ovat
kouluttamassa Myy ja Päivi.
(Tiimin palaveripöytäkirja 4.10.1999)
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Vuodesta 2000 muodostui ns. infrastruktuurin luomishanke ja journalistinen tuotanto
niukkeni minimiinsä, sillä avustajarahoitusta ei ollut käytettävissä eikä toimituspäälliköllä ollut loppuvuodesta työparia Mikkelissä. Ilman infrastruktuurihankkeen
rahoituspäätöstä olisi kuitenkin jouduttu ajamaan alas myös journalistinen toiminta,
kunnes käytössä olisi ollut henkilöstön palkkauksen mahdollistavaa projektirahoitusta
tai toiminta olisi jouduttu lopettamaan kokonaan.
Veikkaan, että lukioiden viestintädiplomit tuovat vastaavanlaista painetta lähivuosina
journalisteille ja erilaisille toimituksille myös maakunnissa. Kysyntää palkkiopohjaiselle koulutus- ja suunnittelutoiminnalle lienee samoin kuin pienimuotoisille
harjoitustoimitustiloille, joita eri oppilaitokset voivat käyttää omille opiskelijoilleen
ammattilaisten johdolla. Minimissään toiminta edellyttää yhtä journalistia sekä
hänelle teknistä tukihenkilöä, mikäli koulutuksissa ja viestintäpajoissa pyörii
parisenkymmentä oppilasta tai opiskelijaa.

4.3.2 Toinen vaihe: Infrastruktuurihankkeet ja harjoitustoimitusten perustaminen v. 2000

Vuosi 2000 oli Nettiradio Mikaelille infrastruktuurin rakentamisen aikaa. Mikkelin
ydintoimituksen kylkeen rakentui muutaman työpisteen harjoitustoimitus sekä
videoeditointipiste. Savonlinnan yliopistokampukselle hankittiin laite- ja ohjelmistokanta. Lisäksi käyttöön otettiin itse kehitetyt juttu- ja kuvatietokannat. Mikkelin
ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikkö Nikkarilassa Pieksämäellä
käynnisti oman mediapajansa uusine koulutusmalleineen erillisrahoituksella.
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke kulki nimellä Nettiradio
Mikaeli / Laajennus Savonlinnaan ja harjoitustoimituksen perustaminen. Hanke sai
rahoituspäätöksen 21.12.1999 Tavoite 6 -ohjelman toimenpidekokonaisuudesta 1.6.
"Tietoverkkopalvelujen kehittäminen". Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Nettiradio
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Mikaelin harjoitustoimituksena toimivien mediapajojen toimintaa. Mukana kehitystyössä oli vahvasti Ylen opintoradiotoiminta.
Hanke mahdollisti kaksi henkilöresurssia: toisen Mikkelin ydintoimitukseen ja toisen
Savonlinnan mediapajaan. Mikkelin henkilöresurssi jaettiin alkuvuonna toimittaja
Kirsti Vuorelan ja toimituspäällikkö Päivi Kapiainen-Heiskasen kesken. Savonlinnan
henkilöresurssi aktivoitui elokuun alussa Markku Pelkosen aloitettua mediasuunnittelijana opettajankoulutuslaitoksella.
Vuonna 2000 toimittiin verkkomedian tuotannon näkökulmasta kuitenkin eräänlaisessa rahoituskatveessa; rahaa oli laitehankintoihin, mutta ei journalistiseen tuotantoon, koulutusten järjestämiseen tai verkostoitumiseen. Infrahanke oli rahoitukseltaan
kaikkiaan noin 1,3 miljoonaa markkaa (noin 220 000 euroa), eikä siihen myöskään
sisältynyt sisällöntuotannon ostorahoitusta.
Toiminta itäsuomalaisen verkkomediaverkoston kanssa jatkui kuitenkin koko vuoden
oppilaitosten ja yhteistyötahojen omien painotusten mukaisesti. Koska vuonna 2000
ei ollut käytössä sisällöntuotannon ostorahoitusta, se näkyi suoraan avustajakunnan
käytön loppumisena ja niukensi sitäkin kautta journalistista tuotantoa.
Toisaalta mediapajat tuottivat juttuja omien ohjaajiensa kanssa ja näin tuotantokatve
ei ainakaan palautteen perusteella näkynyt käyttäjille saakka, ja kävijämäärät olivat
tasaisessa kasvussa. Tässä hankevaiheessa näkyy looginen mahdottomuus: rahaa
kyllä löytyy laitehankintoihin ja infrastruktuurin luomiseen, mutta ei sen käyttäjien
palkkakuluihin. Poliittisten päättäjien ja rahoittajien ajattelu on ehkä vielä varsin
teknologiavetoista ja sisältöjen pitäisi syntyä jotenkin tyhjästä. Sisältöjen syntymisen
esteeksi hahmotetaan korkeintaan liian tiukat tekijänoikeuslait.
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4.3.3 Kolmas vaihe: Itäsuomalainen, opinnollinen verkkomediahanke 20002001

Kolmas projektivaihe toi mukaan verkostoitumisen ja koulutuksen. Samalla toteutui
EU-hankkeille varsin tyypillinen piirre; hankerahoitus pieneni haetusta alle puoleen,
mutta tavoitteet säilytettiin ennallaan.
Itäsuomalainen neljän maakunnan yhteinen verkostoitumis- ja koulutushanke sai
rahoituspäätöksen 29.11.2000-30.12.2001. Hanke nimeltä "Neljän maakunnan
opinnollinen ei-kaupallinen verkkomedia - Nettiradio Mikaeli" sai rahoituksen ItäSuomen Tavoite 1 -ohjelmasta, toimenpidekokonaisuudesta 2.2. osaamispääoman
kehittäminen. Hanke käynnistyi täysimittaisesti 1.12.2000 rahoituspäätöksen
varmistuttua ja päättyi kesäkuun lopussa 2002.
Projektirahoituspäätös oli kaksivuotinen takautuvasti eli toiminta elpyi joulukuun
alussa, mutta rahoitusta olisi teknisesti voitu käyttää takautuvasti huhtikuun alusta
saakka. Siihen päätös ei ottanut kantaa, miten työtä ja toimeksiantoja olisi voinut
jakaa ja hankkia takautuvasti.
Vastaavasti projekti oli merkitty päättymään vuoden 2001 lopussa, mutta käytännössä
rahoitus venytettiin riittämään kesäkuun 2002 loppuun saakka. Hyväksytyn kustannusarvion mukaan budjetti oli 4,5 miljoonaa markkaa (n. 760 000 euroa), josta puolet
oli Ylen rahoitusosuutta välillisine ja välittömine panostuksineen.

Käytännössä

toimintaan oli käytettävissä riihikuivaa rahaa noin miljoona markkaa (noin 170 000
euroa), kuten hankkeen alkuvaiheessakin. Tavoitteet olivat vain jälleen paisuneet
alkuperäisestä moninkertaiseksi. Nyt hankkeilta edellytettiin ylimaakunnallista
verkostoitumista. Mukana oli kuitenkin jälleen myös sisällöntuotannon ostorahoitusta. Toimituksessa työskenteli toimituspäällikkö (80%), toimitussihteeri, wwwsuunnittelija, nettivideoista vastaava Ylen toimittaja omine harjoittelijoineen sekä
joukko avustajia ja harjoittelijoita.
Verkostoitumishanke kattoi nimensä mukaisesti yhteistyötahoja - oppilaitoksia ja
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järjestöjä - neljässä Itä-Suomen maakunnassa niin, että viestinnän koulutuksiin
liittyviä yhteishankkeita ja juttutuotantoja vietiin läpi. Lisäksi mukaan tuli yhteistyökumppaneita, jotka tukivat kukin yhtä avustajaa tuottamalla journalistisia juttukokonaisuuksia. Tällaisia tahoja ovat olleet muun muassa SAK:n Etelä-Savon ja Pirkanmaan aluepalvelukeskukset, Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja
Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikkö Nikkarila Pieksämäellä.
Nettiradio Mikaelin ympärille on muodostunut vuosien mittaan verkostoa ItäSuomesta käsin. Projektikaudella löytyi luontevasti yhteistyökumppaneiksi oppilaitoksia, joissa viestintää koulutetaan osana omaa koulutustarjontaa. Verkostoille
Nettiradio Mikaeli toimi ns. journalistisena portinvartijana eli yhteistyökumppaneiden
oli mahdollista tuottaa juttukokonaisuuksia julkaistavaksi Nettiradio Mikaelin kautta
Ylen serverillä. Verkoston muodostuminen näkyi myös Nettiradio Mikaelin käyttöliittymässä, jonka yläpalkki varattiin uusille yhteistyökumppaneille. Yhteiset
koulutukset ja tapaamiset tiivistivät osaltaan toimijoiden keskinäisiä välejä ja
mahdollistivat muunlaisen yhteistyön suunnittelun. Yhteisenä tavoitteena oli pohtia
tuottamismallia, jossa kehitetään journalistista, pedagogista ja teknologista osaamista
niin, että vastuualueet on jaettu eri toimijoille.
Oppimismedioiden maailmassa pyritään hyödyntämään itäsuomalaista osaamista
esimerkiksi seuraavasti: journalistinen osaaminen / Mikkeli, Internetix ja Nettiradio
Mikaeli, pedagoginen osaaminen / Savonlinnan ja Kajaanin OKL ja teknologinen
osaaminen / Joensuun yliopiston synergiat MAMK:n kanssa
(Visiotyöryhmän kokouspöytäkirja 28.4. 1999)

Näitä kolmea osaamisaluetta hyödyntämällä on mahdollista synnyttää uusi professio.
Tämän mallin testaaminen oli yksi hankkeen tavoitteista.
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Kuvio 1. esittää hankkeen kaavaileman uudenlaisen profession syntymistä. Nettiradio Mikaelin
kalvosarja. Päivi Kapiainen-Heiskanen.

Nettiradio Mikaelin ympärillä pyörivässä toiminnassa on mukana ollut rinnakkaishankkeita, ja toiminta on perustunut yhteistuotantoihin. Yhteistyökuvioiden sinetiksi
laadittiin vuosien mittaan yhteistyösopimuksia merkittävimpien kumppaneiden
kanssa. Ns. kolmikantasopimuksissa sovittiin opinnollisen journalistisen tuotannon
tuottamisesta ja välittämisestä Internetin kautta Ylen serverille. Joensuun yliopiston
kanssa allekirjoitettiin 24.2.2000 sopimus Savonlinnassa. Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa solmittiin yhteistyösopimus 1.3.2000. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa sopimus syntyi joulukuussa 2001. (Kapiainen-Heiskanen 2002, 911.)
Esimerkkinä yhteistyökumppaneista voisi käyttää äidinkielen lehtori Tuomo Jämsää
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta. Hän oli mukana alkuvuosista saakka
tehden omia kolumnejaan ja ohjaten opiskelijoita verkkomedian tuotantoon. Hänen
ohjaamistaan opiskelijoiden tuotannoista oli laajin kirjailija Joel Lehtosen tuotannon
esittely, johon sisältyi tausta-aineistoa, verkkomediaa ja nettivideoitakin. Kokonaisuudesta versioitiin 20 minuutin televisio-ohjelma Savonlinnan kaapelitelevisioon.
Hän kuvaa laitoksen 50-vuotishistoriikissa yhteistyön käynnistymistä oman aineensa
opetuksessa:
Verkkomediakokeilu oli pakko toteuttaa opetussuunnitelmasta poiketen mutta olemassa
olevien kurssien puitteissa. Opiskelijoiden työmäärä ei tällöin päässyt ainakaan
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huomattavasti nousemaan. Niin opettajalle kuin opiskelijoille kokeilu merkitsi tietenkin
uusia haasteita ja opettajalle myös kokonaisuudessaan entistä suurempaa työmäärää.
Paljon helpompaa olisi ollut pitää kursseja, joista oli saanut kokemusta parhaassa
tapauksessa vuosikausia. (Jämsä 2002, 204-218.)

Tällä tietoa vuodesta 2001 alkuvuoteen 2002 verkostoituminen oli laajimmillaan.
Vuoden 2001 aikana itäsuomalaisessa verkostossa oli mukana jäseniä kaikista
neljästä Itä-Suomen maakunnasta. Yhteistä verkostolle oli halu olla kehittämässä
oppilaitoksen viestinnän koulutusta myös learning-by-doing -mallilla tuottamalla
verkkomediajuttuja Nettiradio Mikaelin formaatin mukaisesti.

Kuvio 2. kuvaa itäsuomalaista verkostoa vuosina 2001-2002. Nettiradio Mikaelin kalvosarja. Päivi
Kapiainen-Heiskanen.

Kainuusta mukana olivat Paltamon viestintälukio ja Oulun yliopiston Kajaanin
opettajankoulutusyksikkö, joka suunnitteli tiedottajakoulutusten käynnistämistä.
Paltamossa syntyi juttutuotantoja 1999 alkaen, mutta Kajaanissa yhteistyö jäi
muutamien koulutustilaisuuksien ja vierailujen tasolle.
Pohjois-Karjalassa Joensuun yliopistona avoin yliopisto tuotti muutamia työelämäaiheisia verkkomediajuttuja osaksi työelämäaiheisia avoimen yliopiston oppimateriaaleja paikallisen freelance-toimittaja/yrittäjän kanssa. Outokummun oppimiskeskus
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lähti mukaan tuottamaan nettinovelleja sekä verkkoversiona että Ylen radioteatterin
näyttelijöiden lukemina radiota varten.
Pohjois-Savossa TT:n paikallinen asiamies oli ideoimassa työelämätuotantoja.
Lisäksi Kuopion yliopiston ja Ylen yhteistyössä pyörittämän analogisen opintoradio
Radio Kantin kylkeen syntyneelle senioriradio Radio Kirjolle (http://www.yle.fi/
kirjo) tuotettiin nettivideoita. Etelä-Savossa toiminta vakiintui paikallisten mediapajojen ympärille. (Kapiainen-Heiskanen 2002, 8-9.)
Nettiradio Mikaeli on ollut merkittävä verkostojen kutoja. Erityisen merkittävää on ollut
yhteistyö Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ja kansainvälisen
viestinnän
laitoksen
sekä
Mikkelin
ammattikorkeakoulun
metsätalouden
koulutusyksikön kanssa. (Myyryläinen 2002, 236-237.)

Vuoden 2001 projektitavoitteiden lisäksi toiminta lähti laajenemaan Itä-Suomesta
muualle, ja tällä hetkellä yhteistuotantoja syntyy myös Tampereella ja Inarissa.
Verkoston toiminnasta voisi todeta sen vanhan perusajatuksen, että verkosto toimii
niin kauan, kun siitä on hyötyä mukana olijoille. Tämä edellytys toimi mielestäni aika
onnistuneesti. Toki tasavertainen, tavoitteellinen yhteistyö edellyttäisi jonkinlaista
rahoituspohjaa, eivätkä kestäviksi luodut verkostot synny saati pysy yllä ilman
uudistumista ja innostusta. Verkostomainen toiminta jatkuu ruohonjuuritasolla ilman
yhteisiä rahallisia panostuksia, mutta se edellyttää oppilaitoksilta riittäviä ohjauspanoksia ja toiminnan resurssoimista pysyväisluontoiseksi. Yhteistyöhön ja yhteistuotantoihin liittyvät sudenkuopat tiedostettiin jo varhaisessa vaiheessa kehitystyötä.
Hannu Linturi kuvasi Nettiradio Mikaelin tilannetta yhteistyöverkostona, jonka ydin on
oma toimitus, sen ympärillä oleva kerros on Yleisradion opintoradion
yhteistoimintapanos, kolmas kerros koostuu tuottaja-avustajakerroksesta, jossa on
mukana instituutiotasoisia toimijoita (producers) ja uloimpana asiakkaat (consumers).
Ydinkysymys on, miten voidaan organisoida ja hallinnoida tällainen tuotantorakenne, jos
tuottajuus ja käyttäjyys menevät sekaisin. Kiintoisaa on, miten käy journalismin.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 9.11.1999.)

Käytännössä hankerahoitus mahdollisti verkostoitumistyön, joka oli käynnistynyt jo
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vuonna 1999 innokkaiden yhteistyökumppaneiden myötä. Verkostot syntyivät pitkälti
ns. luonnonmenetelmällä eli kiinnostuneet tahot hakeutuivat mukaan toimintaan. Toki
verkostojen luominen ei tänä digitaalisen kohtaamisyhteiskunnan aikanakaan ole
pelkästään verkkojen välityksellä viestimistä, vaan se edellyttää melkoisia ajokilometrimääriä. Hankkeelle olivat tyypillisiä pari kertaa vuodessa tehtävät "Pielisen
ympäri" -neuvottelumatkat, joiden aikana käytiin Joensuussa, Lieksassa, Paltamossa
ja Kuopiossa tapaamassa nokatusten yhteistyökumppaneita. Verkostoitumistyötä
tukivat yhteiset koulutustapahtumat, seminaarit ja muut tilaisuudet, joiden merkitystä
ei mielestäni ole koskaan mahdollista liikaa korostaa.
EU-hankkeena toimiminen mahdollisti verkkomedian toimittamiselle perusrahoituksen. Tavoitteiden ja rahoituksen mitoitus eivät kuitenkaan mielestäni olleet suhteessa.
Kolmannella projektirahoituskaudella oli kuitenkin käytössä avustajarahoitusta, mikä
käytännössä tarkoitti sitä, että joulukuusta 2000 maaliskuuhun 2002 oli jälleen
mahdollisuus ostaa avustajilta juttuja kustannussopimusten pohjalta, ja tämä vapautti
ydintiimin väkeä jälleen jatkorahoituksen varmistamiseen, kouluttamiseen ja
verkostoitumistyöhön.
Pidempi rahoitusjakso ei kuitenkaan lievittänyt jatkuvaa huolta tulevaisuudesta.
Jatkon pohtimisesta tuli arkea ja siihen osallistuivat myös yhteistyökumppanit ja
ohjausryhmä. Toisaalta rahoituspäätöksen soveltaminen käytännössä oli varsin
kummallista. Ihmisiä ei ole mahdollista työllistää tai kouluttaa takautuvasti, vaikka se
rahoituspäätöksen mukaista olisikin ollut.
Pysyvä huoli NRM:ssä on se, miten nykyisen tiimin osaaminen hyödynnetään jatkossa,
miten tuotekehitystyötä pystytään jatkamaan, miten verkostoja voidaan koordinoida ja
miten avustajakunnan yrittäjyyttä voidaan tukea.
(Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 14.3.2002.)
Maakuntaliiton Markku Aholainen totesi syyn projektirahoituksen loppumiseen olevan
se, että EU-rahalla ei rahoiteta perustoimintaa. Jotta rahoitus voisi jatkua, toimintaan
pitäisi löytyä uusi innovaatio. Jorma Pilke kertoi Yleisradion tämänhetkisestä tilanteesta.
Meneillään on rankka säästökuuri, ja mahdollisimman moni toiminta pyritään
ulkoistamaan. Reunaehto NRM:n rahoituksen jatkolle on, että mukaan tulee
yhteistyökumppaneita. Kokonaan YLE-vetoiseksi ei toimintaa voida muuttaa.
(Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 14.3.2002.)
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4.4 Juttutuotannon aihealueet

Nettiradio Mikaeli on tuottanut olemassaolonsa ajan viikoittain tietoverkkoon 4-6
journalistisesti toimitettua juttukokonaisuutta. Juttuja ovat tuottaneet ydintoimituksen
jäsenet,

toimitusharjoittelijat,

mediapajojen

opiskelijat

ja

opettaja

sekä

palkkiopohjaiset avustajat. Aihepiireihin kuuluvat arvot, kulttuuri, maaseudun
kehittäminen, opetus, tutkimus, työelämä ja yrittäjyys. (Kapiainen-Heiskanen 2002,
11.)

Kuvio 3. esittää Nettiradio Mikaelin juttutuotantojen aihealueita. Nettiradio Mikaelin kalvosarja.
Päivi Kapiainen-Heiskanen.

Jutun ideoinnissa pyritään moninäkökulmaisuuteen eli samassa jutussa olisi hyvä
saada esille erilaisia näkökulmia samaan ilmiöön, alueellisuus eli elämää on
muuallakin kuin helsinkiläisissä asiantuntijaorganisaatioissa, ruohonjuurinäkökulma
eli niitä kaivattuja tavallisia ihmisiä, taviksia, mukaan. Haastateltavina voi olla naisia
mukana jopa korostetusti.
Nettiradio Mikaelin tyypillisessä juttukokonaisuuden muodossa ja sisällössä on
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konvergoituneita aineksia. Mukana on lehdille, radiojutulle ja televisiojutulle
ominaisia piirteitä. Nettisivulta löytyy sanomalehdelle tyypillisiä elementtejä: otsikko,
ingressi ja leipätekstiä. Radiotoimittajan työprosessi on taustana kaikelle eli ilman
ihmisten kohtaamista ja haastattelutilannetta juttuja ei ole syntynyt. Myöskään
puhelinhaastatteluja ei ole tehty, vaan on luotettu aitoihin haastattelutilanteisiin ja
pyritty tarjoamaan pakatut äänitiedostot näin mahdollisimman korkealaatuisina.
Valmis verkkomediajuttu koostuu yleensä ns. koontisivusta eli index-sivusta sekä
alasivuista, joita on laajassa jutussa 2-7. Kullakin alasivulla on yleensä 1-4 kuvaa,
äänitiedostoja, tekstejä ja linkkejä sekä arkistoon että aiheeseen liittyville wwwsivuille.
Toimitusneuvosto pohdiskeli juttutuotantoa ja valittavia aiheita vuosien mittaan.
Alkuaikojen pöytäkirjoista löytyvät muun muassa seuraavat viittaukset.
Aihe-alueiksi määriteltiin: menetelmät (mm. yhteistyö Hgin yliopiston kanssa), työelämä
(työyhteisöt, oppivat organisaatiot), teknologia (Internetixin kautta tulevat) ja
yhteiskunta (kansalaistoiminta, järjestöt)
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 24.2.1998.)
Kokousedustajat toivoivat Mikaelin juttujen tuovan esille asioita ihmisten kautta. Lisäksi
toivottiin aiheita, jotka katkaisisivat työpäivää ja rentouttaisivat. Myös
vuorovaikutteisuus oli mukana useissa puheenvuoroissa.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 25.3.1998.)
Toimitusneuvosto päätti, että Nettiradio Mikaelille voidaan tarjota juttuideoita. Ideoiden
toteuttamista ei kuitenkaan kontrolloida.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 29.5.1998.)

Samassa kokouksessa kaksi päivää avajaisten jälkeen toimitusneuvosto innostui
ideoimaan juttuja varsin perusteellisesti.
Jorma Pilke Yleltä esitti ns. selkouutisia valmiin aineiston pohjalta ja Tiina Lepistön
sketsejä ja kilpailuja. Kalle Fröjd Yleltä toivoi juttua maatilojen EU-tuen haun
päättymisestä, optikko Raimo Laitisen "Kuuntelijan vastuulla" -ohjelmia, E. Nykäsen
sosiaalipoliittisen sarjan muokkaamista, karjantarkkailun 100-juhlavuotta, luonnon
muonasta
tehtävää
juttua,
maaseutukeskuksen
Veikko
Roikosen
ja
metsäntutkimuslaitoksen Aarne Reunasen haastattelua. Olli Kivijärvi metsäkeskuksesta
toivoi juttuja metsänhoidon tutkinnon materiaalista, metsien historiasta,
maisemasimulaattorista, puurakentamisen messuista ja kansallisesta metsäohjelmasta.
Harri Rinne TSL:stä toivoi juttua tietoverkon hyödyntämisestä yrityksissä. Muita ideoita
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olivat Mikkelin kesäpäivät, suurkuntaprosessista kertova juttu, Ville Zilliacuksesta
kertova juttu sekä Delfoi-menetelmästä.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 29.5.1998.)

Samaisessa kokouksessa puhuttiin myös pitkien ohjelmasarjojen tuottamisesta
seuraavista aiheista:
radion historia, kv. metsätalouskokonaisuus, viestinnän kokonaisuus, metodifoorumi,
yrityskoulutus, yrittäjyysseminaari Norjassa, tulevaisuuden tutkimuksen oppimateriaali,
matkailun verkostoyliopiston oppimateriaalituotanto, vammaispalvelulaki, Politics and
Internet -seminaari, Mannerheimin lastensuojeluliiton aineistot valtakunnallisen ns.
palvelubarometrin pohjaksi, Lahden Studia Generalia -tapahtuma, viestinnän aineistojen
jatkokehittäminen, henkinen työsuojelu ja jaksaminen ja koulutusteknologian kehitys
ajan myötä.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 29.5.1998.)

Vaikka aihevalikoima vaikuttaakin varsin värikkäältä ja haastavalta, käytännössä
toimitusneuvosto ei puuttunut journalistisiin valintoihin, vaikkakin edesauttoi uusien
kontaktien syntymistä ja pidempien juttusarjojen ideointia.
Alkuvuosien projektirahoituksella tuotettiin myös juttukokonaisuuksia, joissa oli
verkkomediajutun

lisäksi

oma,

Internetix-ympäristöön

tilattu

mikrohistorian

oppimateriaalin. Esimerkkejä tällaisista olivat mm. koululakien muutosta toimijatasolla kuvannut juttu ja siihen liittyen Heikki Myyryläisen laatima suomalaisen
koululaitoksen historia tai naisjärjestöjen toiminnasta kertova juttusarja ja siihen
liittyen naisjärjestöjen historia –oppimateriaali. Nettiradio Mikaeli tuotti ja rahoitti
useita tällaisia sarjoja vuosien mittaan. Edellä kuvattujen lisäksi aiheina olivat mm.
metsätalouden historia, vammaishistoria, Mikkeli päämajakaupunkina ja monet muut.
Näissä tuotannoissa näkyi mielestäni parhaimmillaan median mahdollisuus kuljettaa
henkilö perehtymään syvällisemmin aihepiiriin tuoreiden aineistojen houkuttelemana.
Tällaisten tuotantojen toteuttaminen olisi ollut mahdotonta ilman asiantuntevaa
historian tutkijaa.
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4.5 Organisoituminen ja hallinto

Nettiradio Mikaeli käynnistyi EU:n Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana,
Mikkelin maalaiskunnan alla toimineen 110-vuotiaan Otavan Opiston hallinnoimana
kehityshankkeena. Projektin toimintatason mahdollisti 1998-99 tuki Yleisradiolta ja
Internetix-projektilta, jonka olemassa olevaa osaamista, tiloja ja henkilöresursseja
voitiin hyödyntää synergisesti
Nettiradio Mikaeli käynnistyi 26.5.1998 Mikkelin keskustassa, jossa tilat jaettiin
alkuvaiheessa Internetixin ja Itä-Suomen lääninhallituksen koordinoiman
etäopetushankkeen, DINE PM:n kanssa. Seuraavana vuonna Nettiradio Mikaeli sai
käyttöönsä ajanmukaiset tilat Porrassalmenkatu 18:sta. (Myyryläinen 2002, 236-237.)

Vuonna 1996 käynnistynyt ns. 6-tukiohjelma mahdollisti Etelä-Savossa useiden
korkean profiilin sisältö- ja etäopetushankkeiden syntymisen. Hankkeet muodostivat
vuoteen 1998 mennessä vapaamuotoisen verkoston, ESMOn, jonka jäsenet kuuluivat
Nettiradio Mikaelin toimitusneuvostoon ja osallistuivat sitä kautta Nettiradio
Mikaelin kehittämiseen. (Kapiainen-Heiskanen 2002, 7-11, 22-25.) Vuoden 2001
alussa Otavan Opisto siirtyi Mikkelin kaupungin hallinnoimaksi ja Ylen opintoradion
nimi on muuttunut Multiradiosta vuoden 2003 alussa Multifoorumiksi.
EU-projektina toimiminen mahdollisti avustajakunnan muodostumisen, koulutukset,
palkkiopohjaiset juttutilaukset sekä riittävän laitekannan ja tilat. Varsinaiseen
journalistiseen työhön projektirahoituksella ei pitänyt olla heijastusvaikutuksia. Toki
itäsuomalainen painotus ja avustajapalkkioiden keskittäminen omaan maakuntaan
olivat asioita, jotka näyttävät harmittaneen joitakin vastaajia. Valtaosalle vastaajista
EU-rahoitukseen liittyvät kuviot olivat jääneet huomaamattomiksi tai niihin ei
liittynyt varsinaista negatiivista sävyä.
Oli jotenkin komeaa kertoa kavereille, että teen juttuja tällaiseen uuteen eu-prokkikseen.
Itäsuomalaisuus näkyi juttujen aiheissa. Harjoitustoimituskuvio tuntui alussa tietysti kun
itsekin harkkarina työskenteli. Harkkarina sain olla tyhmä ja sain tukea ja apua.
Harjoitustoimituskuviota ei mielestäni Mikaelissa saisi unohtaa. (N1)
Näkyi siinä, ettei Mikaelissa ollut paineita kaupallisuuteen. Sai tehdä vapaasti eri
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aiheista. Ehkä siitä syystä oli pakollisena jutut maaseudun kehittämisprojekteista, mutta
ei siitä haittaakaan ollut. (N8)
Toki tiesin, että Mikaeli oli osaksi EU-rahoitteinen, mutta minun työhöni se ei
vaikuttanut häiritsevästi. Joskus Päivi pyyteli "elämänkertaa" toimintakertomukseen,
mutta se ei ollut mitenkään häiritsevää. (M3)
EU-projektina toimiminen on mahdollistanut avustajien koulutuksen, enkä näin ollen
olisi ehkä ajautunut mukaan toimintaan ja sitä myöten kokonaan uusille urille
elämässäni, jos Mikaeli olisi aloittanut vaikkapa kaupallisena radiona. (N10)

Avustajien juttupalkkioita ei voitu maksaa vuoden 2000 aikana, joten rahoituspohjaan
liittyvät kysymykset sekä muut säädökset tulivat väistämättä avustajille tutuiksi,
vaikkei niitä päivittäisessä yhteydenpidossa mitenkään olisi korostettukaan.
Selkeästi

kielteiset

mielikuvat

liittyivät

projektirahoituksen

pätkittäisyyteen,

byrokratian tunteeseen, erilaisiin säännöksiin ja niiden tulkintoihin.
Aivan älyttömältä se tuntui, että ammattitaitoinen toimittaja joutui käyttämään leijonan
osan työajastaan kaiken maailman selvitysten kirjoittamiseen ja puhelimessa
puhumiseen. Jos projektien valvominen vaatii niin hillitöntä byrokratiaa, niin pakko on
kyseenalaistaa sen mielekkyys. Ihmiset eivät pääse tekemään sitä, missä ovat hyviä ja
mitä oikeasti osaavat, vaan menettävät mielenrauhansa projektin vaatimusten takia. (N7)
EU-rahoituksella on ollut hyvät ja huonot puolensa. Ensimmäisen rahoituskauden
jälkeen uusien julkisten rahoituskanavien saaminen on ollut vaikeaa. Nettiradio Mikaelin
uutta luovan ja eturintamassa olevan kehityksen arvoa ei ehkä huomattu päättävissä
rahoitustahoissa. (M2).
Olin "oikeassa" toimituksessa tottunut siihen, että jos vieraita tuli, niin heille tarjottiin
tilanteen ja ajankohdan mukaan syötävää. Nyt saatiin ostaa vain pullaa, mikä oli kyllä
ihan naurettavaa. Vieraita ei voinut viedä lounaalle kuin omalla kustannuksellaan. Myös
mitään ylimääräistä ei voinut järjestää. Projektista irti pääseminen tuntui todella
helpottavalta, vaikka rahaa ei mihinkään ylimääräiseen ole edelleenkään, mutta
siihenhän nyt on jo totuttu. (N7)

Erityisen negatiivisena mieleen näyttivät jääneen käsitykset, että projektimuotoiselta
työskentelyltä puuttuu arvostus, eikä työllään pysty vakuuttamaan rahoittajia.
Tällaisia käsityksiä oli tosin vain muutamilla vastaajista, ja he olivat yleensä olleet
mukana projektin toiminnassa muutenkin kuin palkkiopohjaisina freelancetoimittajina.
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Ehkä yleisen arvostuksen puute tavallaan alitajuntaisesti masentaa ilmapiiriä. On
kuluttavaa, kun joutuu perustelemaan toistuvasti olemassaoloaan ja vakuuttamaan, että
töitä tehdään vaikka ei työn määrästä juostakaan valittamassa ympäriinsä. (N6)
Verenpaine nousi aina tasaisin väliajoin, kun joku taas keksi väittää ettei me mitään
tehdä. Se oli ihan selvää vallankäyttöä, mutta mielestäni syytöksille ei ollut mitään
perustetta. Sanotaan vaikka näin lyhyesti, että projektimaailman seuraaminen karsi
lopunkin sinisilmäisyyden tällaiselta kasvavalta toimittajanalulta. (N6)
Mikaelin EU-projekti osoitti projektipuuhastelun kolkon arjen. Päättäjät eivät ymmärrä
muuta kuin tietyn poliittisen tarkoituksenmukaisen osan päätettävistä asioista ja Mikaeli
sotkeutui saappaisiin. Olen siitä vieläkin surullinen. (M4)

Useat vastaajat kokevat tärkeäksi kommentoida verkkomedian tuotannon tehokkuutta
tai edelläkävijyyttä. Kyseessä on asia, jota ei varsinaisesti kysytty. Toimintakertomuksien omat kertomukset tehtiin ajatellen rahoittajia eli haluttiin kertoa heille
freelance-toimittajien työstä maakunnassa mahdollisimman totuudenmukaisesti. Kun
rahoitussaumat lähestyivät, tarinoilla haluttiin toki puhutella potentiaaleja päättäjiä.
On mahdollista, että nämä tehokkuuteen viittaavat kohdat ovat tavallaan "perua"
toimintakertomuksiin kirjoitettujen omien tarinoiden sävyistä. Tämä on toki vain
arvaus.
Toiminta oli päältäpäin katsoen hyvin tehokasta ja myös ihmiset viihtyivät. Mikaelia voi
varmasti edelleen verrata mihin tahansa verkkomediaan ja uskon, että Mikaelin
hyötysuhde: käytetty markkamäärä tai työtunti per juttu on todellakin huippuluokkaa.
Myös journalistisesti tarkasteltuna Mikaelin sisältö kestää vertailun minkä tahansa muun
median kanssa. (M3)
On aikamoista haipakkaa, kun saitteja pidetään yllä etupäässä kahden naisen voimin.
(N7)
Vaikka oikeasti verkkojournalismin suunnasta katsottuna Mikaeli on aivan edelläkävijä.
(vrt. vaikka missä Mansetorin Mansemediassa mennään nyt: http://mansemedia.uta.fi).
Mutta osattiinko Mikkelissä olla ylpeitä tällaisesta edelläkävijyydestä? No ei. Henki oli
oikeastaan koko ajan sellainen, että "no naiset nyt puuhastelevat jotain". Kun ei ole
järeää tekniikkaa ja monimutkaisia kaikkia verkkosovelluksia, niin eihän se voi mitään
kehitystä olla. (N6)

Itäsuomalaisuus liitetään olennaisena osana projektirahoitukseen. Itäsuomalaiset
toimijat tulivat avustajille tutuiksi seminaareissa, yhteisissä kokoontumisissa ja
koulutustilaisuuksissa. Toisaalta se vaikutti myös aihevalintoihin, mikä asetti muualla
maassa työskentelevät avustajat erilaiseen asemaan juttuja tarjottaessa etenkin, kun
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avustajamäärärahat olisi pitänyt pystyä keskittämään omaan maakuntaan.
Itäsuomalainen painotus tuntui jossakin määrin aihevalinnoissa ja ymmärsin, ettei minun
kannattanut tarjoilla puhtaasti "helsinkiläisiä" aiheita. (M3)
Itäsuomalainen verkosto on näkynyt omassa arjessani ainakin yhteisinä kokoontumisina
ja tietoisuutena siitä, että jossakin päin maata toisetkin harjoitustoimitukset tekevät
samaa työtä samoissa olosuhteissa. Tunnustan käyneeni urkkimassa vinkkejä toisten
sivuilta ja seuranneeni, mistä muualla kirjoitetaan. (N10)
Ihmissuhdeverkostoa opin kasvattamaan ja käyttämään. Itäsuomalainen painotus
rajoittaa toimintaa, mutta ei estä sitä. (N2)
Ilman Päivin kaitsentaa olisin varmaan haalinut itselleni liikaa aiheita ja tukehtunut
omaan ahneuteeni. Ymmärsin myös sen, että ei-mikkeliläisenä en saanut ihan kaikkia
aiheitani läpi. Jossakin vaiheessa oli melkein kateellinen, että Mikaeli oli Mikkelissä.
(M3)
Itä-Suomessa kun ollaan niin saattaahan siellä painotusta olla, muttei tietoista.
Harjoitustoimituksena työskenteleminen takasi sen ettei hutiloitu. Raakileita ei päästetä
verkkoon. (M5)

Myös kumppanuus Yleisradion kanssa kirvoittaa kommentteja ja kokemuksia. Ylessä
työskennellyt vastaaja kertoo, että Nettiradio Mikaelin tuotantotapaa on hänen
huomioidensa mukaan hyödynnetty Ylen omissa verkkotuotannoissa. Näitä
kommentteja tuli yleensä vain henkilöiltä, joilla oli ollut yhtiöön omakohtainen side.
Monissa toimituksissa käytetään samoja työkaluja ja ohjelmia kuin Mikaelissa. Ja tämä
testitoiminta on tuonut selvää säästöä mm. Yle Opetuksen klippituotantoon joka ilman
"mallia" olisi ollut melkoisissa vaikeuksissa. (M3)
Yleisradiossa ohut keskijohto ilmeisesti tajusi Nettiradio Mikaelin "edistyksellisyyden".
Se sai jatkaa Opintoradion sisällä melko vapaasti uusia tuulia kehittäen. (M2)
Toivoisin, että tätä osaamista ja johtamistapaa osattaisiin arvostaa myös Yleisradiossa.
Mikaelista riittää paljon opittavaa ja toivottavasti se saa mahdollisuuden kehittyä omalla
ihmisläheisellä tavallaan isojen organisaatioiden ulkopuolella. (M3)
Jutuissa on särmää ja niissä on uskallettu puuttua myös vaikeisiin jopa arkoihin asioihin.
Sääli vain, että sisällön arvoa esim. Yleisradiossa ei oikein vieläkään tunnuta
ymmärrettävän. (M3)
Juttujen versiointi Yleisradion muille kanaville on mielestäni asia mitä ei ole osattu
hyödyntää. Toki toimitusten väliselle yhteistyölle pitää löytää myös järkevä
taloudellinen pohja. (M3)
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4.5.1 Ohjausryhmä

Eteläsavolaisista

yhteistyökumppaneista

toimitusneuvosto,

toimi

päätöksentekofoorumina.

koko
Mukana

koostuvat

projektikauden
olivat

ohjausryhmä,

merkittävänä

jäsenet

sittemmin

keskustelu-

Yleisradiosta,

ja

Etelä-Savon

maakuntaliitosta, Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta,
Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta ja kansainvälisen
viestinnän laitokselta, Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksiköstä Nikkarilasta Pieksämäellä, SAK:n Etelä-Savon aluepalvelukeskuksesta,
MTK:stä (jäsenyys jäi nimelliseksi), Etelä-Savon metsäkeskuksesta, Top 10+ hankkeesta, Otavan Opistosta ja MAMK:n IMT-keskuksesta.
Ohjausryhmä kokoontui vähintään kaksi kertaa vuodessa ja se päätti mm.
toimintasuunnitelman hyväksymisestä
toimintakertomuksen ja budjetin vahvistamisesta
yhteistyöverkostojen kehittämisestä
markkinoinnin ja tiedotuksen edistämisestä
tuotekehitykseen osallistumisesta
kansainvälisyyteen liittyvien yhteistyöhankkeiden suunnittelusta ja
itäsuomalaisen neuvottelukunnan työskentelyn tukemisesta

Ohjausryhmä kokoontui säännöllisesti ja keskusteli arvioni mukaan melko
vapautuneesti ja innostuneesti erilaisista kehittämiseen liittyvistä asioista. Toimin itse
ohjausryhmän kokouksissa sihteerinä ja esittelijänä. Vuonna 2001 ohjausryhmä
muutettiin nimeltään toimitusneuvostoksi ja jo sitä ennen sen roolia oli tarkistettu
enemmän ideariihityyppisen neuvottelukunnan suuntaan. (Kapiainen-Heiskanen
2002, 9.)
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Uudella ohjelmakaudella toimitusneuvoston roolia tarkistetaan. Tavoitteena on luoda
väljä, pari kertaa vuodessa kokoontuva ideariihityyppinen neuvottelukunta eri
intressiryhmistä. Lisäksi pyritään käynnistämään pienempiä kehitystiimejä. Jorma Pilke
ehdotti erillisen teknisen ryhmän ja journalistisen kehittämisryhmän perustamista.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 7.1.2000.)

Vuonna 2000 ehdotettuja tiimejä ei kuitenkaan syntynyt. Yrityksiä tiimien
kutsumiseksi kokoon kuitenkin tehtiin. Oletettavasti kyse oli enemmänkin
ajanpuutteesta kuin kiinnostuksen puutteesta. Projektin ohjausryhmätyöskentelystä ei
myöskään ole tapana maksaa kokouskorvauksia saati matkakorvauksia, joten
työskentelyn on syytä solahtaa osaksi omaa tehtävänkuvaa tai sitten ylimääräisiä
tehtäviä on järkevää karsia.
Toki yhteistyö paikallisella tasolla muiden toimijoiden kanssa, jotka periaatteessa
käyvät samojen rahoittajien ovilla kolkuttelemassa, ei välttämättä edesauta
pitkäaikaista sitoutumista. Projektithan eivät saisi ketjuuntua ja esimerkiksi ostaa
toisiltaan palveluja. Tavallaan ilmiö on hivenen paradoksaalinen, hankkeiden pitäisi
tehdä tiivistä yhteistyötä, mutta rahaa ei saisi liikkua niiden välillä. Kuitenkin
jokaisen projektin pitäisi pystyä löytämään keinot jatkaa hankerahoituksen päätyttyä
toimintaansa kannattavasti.

4.5.2. Avustajakunta

Projektikaudella väriä toimintaan toivat avustajakuntaan kuuluneet, freelancetoimittajiksi itseään kouluttaneet ihmiset. Nettiradio Mikaelin avustaja on kirjoittamisesta ja/tai kuvaamisesta nauttiva tietotyöläinen, jolla ei ollut juuri kokemusta
ammattimaisesta toimitustyöstä eikä vakinaisesta työsuhteesta alalla. Nettiradio
Mikaeli tarjosi avustajille learning-by-doing -koulutusta, jonka lisäksi järjestettiin
yhteisiä koulutuksia, tapaamisia ja seminaareja. Alkuun päästiin ns. nettiradiojutun
tekemisen teemakoulutuksissa, joissa perehdytään juttujen tekemiseen: taustatyö,
aineiston keruu, haastattelut ja kuvaus, käsikirjoittaminen ja koostaminen.
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Monille avustajista Nettiradio Mikaeli oli ensimmäinen oikea toimitus, jossa omia
ideoita voi toteuttaa palkkiota vastaan. Ideaalina nähtiin, että kokemusten pohjalta
löytyisi intoa rynnistää muiden potentiaalien ostajien pakeille. Tutkimuksessani pyrin
myös kuvaamaan, minkälainen prosessi verkkomediatoimittajuuteen kasvaminen on
"learning-by-doing" -menetelmällä.
Ydintoimituksen opeteltua tuotantotavan yrityksen ja erehdyksen kautta, hanke loi
oman koulutusmallin, joka on opastanut avustajia, yhteistyöoppilaitosten opettajia ja
opiskelijoita sekä muita kiinnostuneita vaiheittain verkkomedian tekemiseen.
Lyhyissä parin päivän työpajoissa perehdyttiin radiotoimittajan journalistiseen
työprosessiin, digitaaliseen äänenkäsittelyyn, digitaaliseen valokuvaukseen ja
editointiin, digitaaliseen videokuvaamiseen ja editointiin sekä html-koodaukseen.
Koulutuksia järjestettiin erityisesti vuosina 1998-2001, ja niille osallistui opiskelijoita
ja kouluttajia yhteistyöoppilaitoksista sekä ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita
tekemään myöhemmin palkkiopohjaisia juttuja Nettiradio Mikaeliin.
Avustajakuntaan kuului taustaltaan monenlaisia ihmisiä. Ammattitoimittajia mukana
oli melko vähän. Heistä muutama oli Yleisradion toimittajia, joille työnantaja tarjosi
mahdollisuuden heittäytyä erillisprojektiin osana omia työtehtäviä. Mukana oli myös
joitakin aiemmin radioon tai lehtiin juttuja tehneitä ihmisiä. Verkkomediajuttuja,
videoita tai televisiojuttuja ei kukaan ollut tehnyt aiemmin. Tämä pätee toki myös
täysipäiväisessä työsuhteessa projektissa aloittaneisiin ydintiimin jäseniin.
Tyypillisimmillään palkkiopohjaisia juttuja tekevä henkilö oli Etelä-Savossa asuva
perheellinen 30-40 -vuotias nainen, joka etsi ansiomahdollisuuksia pätkittäisestä
tietotyöstä, koska omalla alalla ei ollut tarjolla työpaikkoja. Käytännössä elannon piti
siis löytyä taidoista kirjoittaa, valokuvata ja saada ihmiset innostumaan haastattelutilanteissa. Perheen ja työn yhteensovittaminen on yksi kestoteemoista, joka
toistuu jo toimintakertomusten omissa tarinoissa. Avustajien lisäksi vastaajien
joukossa ovat myös ydintiimissä toimineet toimitussihteerit sekä yhteistyöoppilaitoksissa toimivien mediapajojen ohjaajat.
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Käsitys avustajakunnan koulutuksesta perustuu räätälöityihin työpajoihin ja
henkilökohtaiseen, tarvittaessa päivittäiseen, ohjaukseen. Ohjausta on saatavilla
ideoinnista ja tietojen keräyksestä aina tekniseen toteutukseen. Toimitus pyrkii myös
antamaan tekijöille juttukohtaista palautetta.
Koulutusjaksojen

ja

mediapajoissa

oppimisen

jälkeen

avustajat

voivat

projektirahoituskaudella tarjota omia aiheitaan ja tuottaa juttuja itsenäisesti sekä
osaamisen karttuessa myös hankkia itselleen ostajakuntaa muista joukkotiedotusvälineistä. Juttujen ostaminen on perustunut kustannussopimuksiin ja niiden
pohjalta tehtyihin tilauksiin. Avustajat ovat itse tarjonneet omia ideoitaan ja sitten
toimitus on tilannut heiltä juttuja. Kukin avustaja on "profiloitunut" eli pyrkinyt
erikoistumaan tiettyihin juttujen aiheisiin, niin ettei varsinaista kilpailuttamistilannetta
ole syntynyt.
Avustajille järjestettiin esimerkiksi vuonna 2001 keväällä ja syksyllä yhteinen
tapaaminen, jossa kehitettiin toimintaa, ideoitiin uusia juttuja, käytiin läpi
koulutuskalenteria ja kuultiin toimitussihteereiden teesit laatukriteereistä, juttujen
rakenteesta ym. Avustajakunnan tapaamisissa oli mukana myös "vierailevia" tähtiä eli
ostajia tai muuten tärkeitä yhteistyökumppaneita, kuten Susamuru Oy:n Kari Voutila
Kuopiosta.
Kun projekti käynnistyi 1998, yksikään avustajista ei toiminut yrityspohjalta.
Yrittäjyyteen hanke on ainakin ollut antamassa toiminnallisia raameja, sillä vuoden
2001 alusta alkaen avustajien kanssa solmitut kustannussopimukset edellyttivät
laskutuskäytäntöjä eli avustaja laskuttaa omasta työstään toimipa hän yrittäjänä tai
freelance-toimittajana

joko

ennakkoperintärekisteriotteella,

free-kortilla

tai

henkilökohtaisella verokortilla. Sitä ennen palkkiot oli maksettu henkilökohtaisilla
verokorteilla. Toimitussihteeri määritteli jutun editoinnin jälkeen sen toteutuneen
laajuuden ja vahvisti palkkion suuruuden, joka oli alustavasti sovittu juttua tilattaessa.
Tutkimusjoukon 29 ihmisestä ei lähtötilanteessa vuonna 1998 toiminut yksikään
yrittäjänä.
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Projektikaudella Nettiradio Mikaelista tuli mielestäni merkittävä alueellinen
sisällöntuotannon ostaja. Esimerkiksi vuonna 2001 kaikkiaan 18 avustajalle
maksettiin juttupalkkioita. Heistä yksi toimi osakeyhtiöpohjalta, kolmella oli
toiminimi ja kuusi oli mukana osuuskunnissa jäsenenä. Käytännössä siis yli puolet
toimi

yrityspohjalta.

Kaikkiaan

alkuvuosien

aikana

mukaan

oli

noin

nelisenkymmentä freelance-pohjalta juttuja tuottanutta avustajaa sekä kymmenittäin
toimitusharjoittelijoita ja alueellisissa mediapajoissa juttuja tuottaneita opiskelijoita ja
opettajia. (Kapiainen-Heiskanen 2002, 14-15.)
Avustajia etsittiin alkuaikoina lehti-ilmoituksin, mutta tehokkaampaa oli kuitenkin
verkostomainen toiminta eli kiinnostuneet ihmiset kävelivät itse toimitukseen tai
soittivat kuultuaan mahdollisuuksista perehtyä juttujen tekemiseen. Tausta tulijoilla
oli varsin kirjava.
Täytyy muistaa, ettei yhdessäkään Itä-Suomen maakunnista ole tutkintoon johtavaa
journalistikoulutusta. Myöskään tiedottamisen tai toimittamisen muuntotutkintoja ei
ole järjestetty. Projektin alkuvuosina ainut toimittajia kouluttava oli Otavan Opiston
tiedotus- ja viestintälinja eli perinteinen kansanopiston vuoden kestävä talvikurssi.
Sittemmin maassa käynnistettiin lukemattomia media-assistentin näyttö- ja
ammattitutkintoihin valmentavia koulutuksia. Alkuvuosina opiston kautta löytyi
muutamia hyvin vahvoja avustajia, jotka sittemmin kouluttautuivat monitaitoisiksi
ammattilaisiksi. Media-assistenttikoulutuksista avustajia ei tähän mennessä ole
liiemmin ollut, vaan he ovat tehneet juttukokeiluja omassa oppilaitoksessaan.
Tällaisia kokemuksia on muun muassa nettivideoiden tekemisestä Lieksassa.

4.6 Koulutukset

Nettiradio Mikaelin järjestämille koulutuksille on ollut leimallista tekemällä
oppiminen. Koulutukset on jaettu lyhyisiin, intensiivisiin jaksoihin, joita voi opiskella
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oman tasonsa pohjalta. Nettiradiojutun koostamisen ABC –koulutusoppaassa
annetaan varsin suoraviivaisia ohjeita Nettiradio Mikaelin juttuformaatin mukaiselle
toimitustyölle. Muistettava oli, että koulutustilaisuudet olivat varsin lyhyitä, eikä
osallistujilla yleensä ollut journalistin tai journalistiopiskelijan taustaa.
Mottona koulutuksissa on ollut: jos kohtaat mielelläsi ihmisiä, sinulla on omia
ideoita, nautit kirjoittamisesta ja pidät valokuvaamisesta, kaiken muun voi oppia tai
jättää media-assistenteille, joista ei lähitulevaisuudessakaan tule olemaan pulaa tässä
maassa.
Koulutuspaketti täydentyi vuonna 2001 nettivideo-osuudella, joka järjestettiin
kolmiosaisena avustajakunnalle sekä keväällä että syksyllä. Mukana vierailijana oli
Ylen tv-uutisten Itä-Suomen toimittaja Pekka Niiranen. Lisäksi koulutuksissa saivat
painoa tekstianalyysi, juttujen rakenne ja oikeakielisyys, mitä koulutti lehtori Anna
Karhu Kansainvälisen viestinnän laitokselta Savonlinnasta yhdessä toimitussihteereiden Tuula Huovialan ja Tiina Toivakan kanssa. (Kapiainen-Heiskanen 2002, 1213.)
Vuosina 2001 ja 2002 järjestettiin myös laajat mediaseminaarit, joihin osallistui 70150 henkilöä. Tavoitteena oli tarjota foorumi, jossa avustajat ja opiskelijat pääsevät
kuulemaan alan ammattilaisten käsityksiä tiedottamisesta ja toimittamisesta sekä
juttujen ostokriteereistä erilaisissa joukkotiedotusvälineissä. Mukana oli alustajia mm.
Kauppalehti Onlinesta, Yle Teemasta, Seurasta, Pirkasta sekä maakunnallisista
lehdistä ja radiosta. Kummassakin koulutusseminaarissa oli mukana myös
Journalistiliiton edustajia. (Kapiainen-Heiskanen 2002, 17.)
Freelance-toimittajana ihminen on kuitenkin aika yksin sen yrittämisensä kanssa. On
mukavaa kuulla muiden kokemuksia ja nähdä mahdollisia ostajia.
(Palaute 16.2.2001 mediaseminaarista.)
Tuli mielikuva, että freen työt olisivat kovinkin kysyttyjä. Mitä en tosin ihan helposti
nielaise. Uskon, että töitä se vaatii.
(Palaute 16.2.2001 mediaseminaarista.)
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Intensiiviset täsmäkoulutukset tuntuivat sopivan avustajakunnan aikataulutuksiin.
Palautteen perusteella keskellä viikkoa järjestetyt kokopäiväiset koulutukset olisi ollut
hankalaa sovittaa työkalenteriin. Projektin alkuvaiheessa koulutukset olivatkin
viikonloppuisin. Sittemmin siirryimme käyttämään perjantai-iltapäiviä. Koulutukset
toimivat myös itsenäistä työtä tekevien ihmisten yhteisinä kokoontumisina ja loivat
yhteisöä, johon freelance-työtä tekevä voi tuntea kuuluvansa.
Seminaarien järjestämistä ei ollut kirjattu projektin tavoitteisiin, joten ne toteutettiin
tavallaan "ylimääräisellä ajalla ja rahalla" mahdollisimman korkeatasoisena ja vähin
kustannuksin. Näkyvyyden ja verkostojen kannalta seminaarin järjestäminen
kuitenkin maksoi vaivan. Seminaarien 2001 ja 2002 ohjelma liitteenä (liitteet 4 ja 5).

4.6.1 Nettiradio Mikaelin jutun koostamisen ABC –koulutusopas

Nettiradio Mikaeliin kohdistui alusta saakka koulutuspaineita niin projektiteknisistä
syistä kuin yhteistyökumppaneiltakin. Nettiradio Mikaelin toimittua vuoden verran
ohjausryhmästä eriytetyssä, tulevaisuutta pohdiskelevassa visiotyöryhmässä esitettiin,
että hanke tuottaa oman koulutusoppaan.
Sovittiin, että Päivi Kapiainen valmistelee Nettiradion väen kanssa viikon mittaisen
koulutusjakson, joka soveltuu niin opiskelijoille kuin opettajillekin ja antaa vankat eväät
nettiradion nykyisen formaatin mukaiseen toimittamiseen.
(Visiotyöryhmän kokouspöytäkirja 28.4.1999.)

Koulutusopas käy koostetusti läpi jutun tekoprosessia. Opas on kirjoitettu tiiviiseen
muotoon, koska sitä on tarkoitus käyttää koulutusprosessin osana, ei itseopiskellen.
Olen kirjoittanut oppaan tekstit vuosien mittaan ja saanut siinä apua kulloiseltakin
ydintiimiltä.
Oppaan tekstejä luettaessa kannattaa muistaa, että koulutuksissa ei yleensä ole ollut
mukana toimittajataustaisia ihmisiä ja siksi pyritään keskittymään Nettiradio Mikaelin
formaatin mukaisten juttujen tuottamisen kannalta oleellisiin asioihin. Väistämättä
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myös viittaukset laajempaan kirjallisuuteen tai journalistisiin käytäntöihin rajautuvat
pois.
Opasta on yleensä käytetty 1-2 päivää kestävillä koulutusjaksoilla, joiden pääpaino on
ollut omalla tekemisellä. Koulutuksissa on opiskeltu journalistista työprosessia, mikä
on saanut osan koulutuksiin osallistuneista kehittämään osaamistaan journalistisen
työn suuntaan. Koulutuksiin ovat osallistuneet avustajat, toimitusharjoittelijat,
yhteistyöoppilaitosten opettajat ja opettajat sekä erilaiset järjestötoimijat.
Tänä syksynä on tarkoituksena järjestää nettiradiotuottamisen koulutuksia, josta
ensimmäinen pidettiin kuudelle OKL:n ja KVL:n opettajalle elokuussa. Lokakuussa
toteutetaan 20 OKL:n opiskelijalle kolme viikonloppua kestävä koulutus. Samoin
Paltamon viestintälukioon on toivottu vastaavaa koulutusta lokakuussa.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 14.9.1999.)

Opas kertaa ohjelmiston peruspilarit, verkkomedian toiminta-ajatuksen, yhteistyökumppanit, hallinnon, taloudelliset resurssit ja yhteistyöverkostot. Lisäksi seikkaperäisesti käydään läpi jutun koostaminen, tekstit, äänielementit, kuvat, linkit,
haastattelutekniikka, mikrofonin käyttö, käsikirjoituksen laadinta, Sound Forge 4.5.
XP -äänieditointiohjelma, kuvankäsittely ja annetaan lyhyt html-ohje. Oman sivunsa
saavat myös tekijänoikeudet verkossa sekä vinkkilista hyödyllisiin oppimateriaaleihin
Internetissä.
Jutun laatiminen lähtee luonnollisesti ideointivaiheesta. Liitteenä (liite 7) poimintoja
koulutusoppaan keskeisistä osista tekstin, äänen, kuvien ja linkitysten osalta.
Välillä tunsi itsensä tyhmäksi... niks, naks, tee näin, vauhdilla eteenpäin, mutta uskalsin
kyllä huutaa stoppia ja apua... ohjaajille asiat ovat niin itsestäänselviä, etteivät välillä
tajunneet selittää asioita yksinkertaisen kautta.
(Opiskelijapalaute tuottajakurssilla, Savonlinna kevät 2000.)
Työpajatyöskentelyssä ei ollut jaksotusta ollenkaan, mutta periaatteessa onnistunut
systeemi oli, että koko ryhmälle kerrottiin ensin pääasiat ja sen jälkeen sai tarvittaessa
ohjausta enemmänkin.
(Opiskelijapalaute tuottajakurssilla, Savonlinna kevät 2000.)

92

Koulutusopas ottaa huomioon kaksi erilaista toimittajatyyppiä: hänet, joka tekee
käsikirjoitukseen saakka oman kokonaisuutensa valmiiksi ja hänet, joka haluaa
koodata juttunsa valmiiksi. Rehellisyyden nimissä täytyy muistaa, että koodaus on
aikaa vievää puuhaa ja siihen on vaikea innostaa avustajia, jotka tekevät
palkkiopohjaista freelance-työtä. Sen sijaan monista opiskelijoista oman jutun
taittaminen on mukava lisähaaste.
Koulutuksissa sainkin usein palautetta opiskelijoilta, että he odottivat pääsevänsä itse
myös taittamaan juttunsa ja pettyivät, ellei lyhyt työpajassa työskentelyaika siihen
riittänyt. Oppilaitosten omissa mediapajoissa näitä ajankäytöllisiä ongelmia ei ole,
koska ohjaajat ovat aina paikalla eivätkä vain viikonloppuisin "vierailevia tähtiä".

4.7 Kävijäseuranta

Tyypillinen Internetin käyttäjä on oletusten mukaan edelleen noin 30-vuotias
miespuolinen henkilö Etelä-Suomesta. Tosin maaliskuussa 2003 Suomen Gallupin
julkistaman tutkimuksen mukaan esimerkiksi Internetin kotikäyttäjien määrä olisi
kasvanut yli kahden miljoonan eli jo joka toinen 15-79 -vuotias käyttää Internetiä
kotonaan. Kotikäyttäjien määrän kasvu perustuu laajakaistaliittymien yleistymiseen.
Kotikäyttäjien määrä lisääntyi vuodessa 14 prosenttia, kun laajakaistaliittymien määrä
yli kaksinkertaistui kodeissa. (STT 17.3.2003.)
Internet-palvelujen käyttö ei kuitenkaan ole vielä kovin helppokäyttöistä. Picard
mainitsee ääni- ja videoelementtien olevan jatkossa myös taloudellisesti kiinnostavia
verkkomedian

osia.

Käytännössä

kuitenkin

tietoliikenneyhteydet,

laite-

ja

ohjelmistokanta, käyttäjien tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden käytön hallinta
sekä sovellusten kankeus ovat käytännössä edelleen huomattavia esteitä verkkomedian yleistymiselle. On muistettava, että Internet on vielä varsin tuore kanava.
Reilu vuosikymmen on hyvin lyhyt aika kehittää sisällön tuotantoprosessit, jakelukanavat ja liiketalousmallit niin, että ne olisivat kilpailukykyisiä perinteisten,
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vuosikymmeniä kaikkien ulottuvilla olleiden joukkotiedotusvälineiden kanssa.
Samoin päätelaitteiden käytettävyys ja olomuoto saattavat muuttua varsin radikaalisti
lähivuosina. (Picard 2002, 21-47, 123-138.)
Nettiradio Mikaelin kävijäseuranta on pohjannut Ylen käyttämään Red Sheriff järjestelmään. Sen mukaiset kävijätilastot ovat käytettävissä huhtikuusta 2001 alkaen,
kuten seuraava taulukko esittää. Sitä ennen käytössä oli Web Monitor -järjestelmä
vuoden 2000 loppuun saakka. Kävijätilastoissa tammi-maaliskuussa oleva romahdus
johtuu tilanteesta, että Yleltä saatujen ohjeiden mukaan olimme luopuneet käyttämästä poistuvaa järjestelmää, mutta uusi ei ollutkaan käyttövalmiina.
Tyypillistä on ollut kävijämäärän liki kaksinkertaistuminen vuosittain sekä se, että
kävijämäärät noudattelevat oppilaitosten rytmiä, ja kesällä kävijämäärät tippuvat
selvästi. Red Sheriff -pohjaiset kävijätilastot graafisena kuvana ja sen jälkeen
graafinen esitys sivulatausten kasvusta vuodesta 2000 alkaen.

Taulukko 1 esittää Nettiradio Mikaelin kävijöitä ja käyntejä 1998-2003 Web Monitor - ja Red
Sheriff -mittausjärjestelmien mukaan.
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Taulukko 2 esittää Nettiradio Mikaelin sivulatauksia 2000-2003 Red Sheriff -mittausjärjestelmän
mukaan.

Nettiradio Mikaeli on tehnyt myös pienimuotoista kuuntelijatutkimusta Internetissä.
Vuonna 2001 käyttäjätutkimukseen kutsuttiin kaikki yli 300 Nettiradio Mikaelin
postituslistalla olevaa käyttäjää. Kyselyyn tuli kaikkiaan 62 vastausta, joista naisia oli
42 ja miehiä 58 prosenttia. Eniten kyselyyn vastasivat 31-50 -vuotiaat. Mikäli tästä
voidaan vielä tehdä yleistyksiä, Nettiradio Mikaeli näyttäisi saavuttavan aikuisia
kävijöitä, jotka eivät suinkaan ole verkon suurkäyttäjiä. Yli kolmannes kyselyyn
vastanneista kertoi käyvänsä Nettiradio Mikaelin sivuilla viikoittain. Yleisen
mielenkiinnon vuoksi sivuilla vieraili yli puolet vastanneista, 40 prosenttia kertoi
hyödyntävänsä tietoja työssään ja lähes 20 prosenttia opiskelussaan.
Nettiradio Mikaelin ulkoasuun oltiin pääosin tyytyväisiä. Kesän lopulla 2001
uudistettua ulko-asua pidettiin aikaisempaa selkeämpänä ja toimivampana. Jonkin
verran kritiikkiä saivat etusivun värit, jotka joidenkin vastaajien mielestä olivat liian
räikeitä.
Uudistuksen myötä Nettiradio Mikaelin sivujen käytettävyys oli vastaajien mielestä
parantunut. Navigointi sivuilla sujui aikaisempaa paremmin, valikkorakenteet olivat
vastaajien mielestä melko selkeitä ja tiedot löytyivät sivuilta helposti. (KapiainenHeiskanen 2002, 18-19.)
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Tiedämme vuosien mittaan säännöllisesti tehtyjen pienimuotoisten kyselytutkimusten
perusteella myös, että harvat pääsevät edelleenkään kuuntelemaan äänitiedostoja sen
paremmin työssä kuin kotonakaan. Nettivideoiden katsojat ovat teknisistä syistä vielä
harvemmassa. Työpaikoilla konekantaa ja ohjelmistoja yhdenmukaistetaan, eikä
ohjelmien imurointi verkosta omalle koneelle välttämättä ainakaan helpotu
jatkossakaan. Julkishallinnon viimeaikainen tapa vakioida konekantansa niin, ettei
koneille voi imuroida itse mitään verkosta, ei ainakaan edesauta monimediaaineistojen hyödyntämistä ko. työyhteisöissä.
Onpa vuosien mittaan sattunut usein, että jopa tutkijat pyytävät äänitiedostojen
sisällön kirjallisena, koska eivät pääse kuuntelemaan Real Audio -tiedostoja.
RealPlayer-ohjelma valittiin aikoinaan, koska se oli yleisesti käytössä tuolloin
Yleisradiossa ja toisaalta tiedettiin, että sen kautta myös modeemikäyttäjien on
helpompaa kuunnella äänitiedostoja. Toisaalta ohjelman erillinen lataaminen verkon
välityksellä on monille liian suuri kynnyskysymys.
Kyllähän meitä humanisteja ainakin saa neuvoa kädestä pitäen. Kaikki tietokoneisiin
liittyvä on vanhalle polvelle kummajaista. Toisaalta iso osa ongelmaa on kieltämättä
yliopistojen onneton kassatilanne, jonka vuoksi taloon kyllä tulee kunnon laajakaista,
mutta työpöydällä putputtaa yleensä sellainen mopo, ettei nettiä ja
tekstinkäsittelyohjelmaa voi pitää yhtä aikaa auki. Surffaa siinä sitten. Eikä työntekijällä
välttämättä ole valtuuksia esim. asentaa koneelleen RealOne-soitinta, vaan sitä varten
pitää töytyyttää paikalle atk-tuki, mikä taas nostaa kynnystä.
(Yksityinen sähköposti kentältä maaliskuussa 2003.)

4.8 Vuorovaikutteisuus

Verkkomedia mahdollistaa monenlaista vuorovaikutusta. Pekka Ranta (2000, 72-78)
jakaa vuorovaikutuksen neljään eri tyyppiin: tiedollinen vuorovaikutus tarkoittaa
ideoiden muokkaamista ja tämän kokemuksen tuottamia mielekkäitä käytäntöjä.
Sosiaalinen vuorovaikutus tarkoittaa yhden tai useamman henkilön keskinäistä
vuorovaikutusta. Toiminnallinen vuorovaikutus pitää sisällään ihmisen välitöntä
toimintaa omassa ympäristössään (olipa se todellinen, malli tai keinotekoinen) kohti
omia tavoitteitaan olemassa olevan ympäristön mahdollisuuksien ja rajoitusten

96

varassa, mikä antaa hänen elämälleen merkityksiä. Neljänneksi agenttien varassa
tapahtuvat vuorovaikutus, jossa agentit luovat tarkoituksellista toimintaa, jonka
tavoitteet on asettanut käyttäjä tai ohjelmoija.
Nettiradio Mikaeli on tarjonnut vuosien mittaan kävijöille avoimia keskustelufoorumeja, gallup-kyselyjä, nettipäiväkirjakokeiluja, nettinovellien ja nettikirjan
kirjoittamista sekä muita palautteen antomahdollisuuksia.
Osa gallupeista saa käyttäjät hyvinkin liikkeelle, mutta tavanomaista on, että gallupkyselyihin vastanneita on ollut kuukauden aikana vain noin 40-100, joista arvontoihin
on omilla yhteystiedoillaan osallistunut yleensä vain muutamia kymmeniä
kuukaudessa. Gallup-palkintoina olemme arponeet kuukausittain t-paitoja ja lippiksiä.
Avoimet keskustelualueet eivät myöskään ole innostaneet spontaaniin mielipiteenvaihtoon. Toisaalta keinotekoista keskustelujen herättämistä ei ole harrastettu. Yleensä juttujen pääsivulla on esitetty kysymys, väite tai muu teemaan liittyvä koukku,
josta on suora linkitys keskustelusivustoille.
Omaa tuotekehitystä ovat olleet nettipäiväkirja, jonka pitämisen aloitti mikkeliläisopettaja Taru Kekkonen purjehtiessaan vuoden ajan perheensä kanssa Saimaalta
Kanarian saarille ja takaisin. Toisena kirjoittajana on talven 2002-2003 mikkeliläisabi
Liisa Ahonen, joka raportoi kirjoitusvuotensa nivoutumisesta osaksi kansalaisjärjestöissä toimimista. Nettipäiväkirjoista on tullut hyvää palautetta, ja niitä on
linkitetty useille sivustoille.
Kävijämme ovat kirjoitelleet myös nettikirjaa ja tehneet nettinovelleja. Nettikirjaa
nimeltä "Kun Jakarandat kukkivat" innostui kirjoittamaan pieni porukka, jonka
mukana tarina muotoutui aika jouhevasti. Nettikirjan kirjoittaminen kuitenkin hyytyi,
kun mukaan tuli joukko Outokummun Oppimiskeskuksen luovan kirjoittamisen
opiskelijoita osana omaa nettinovelliprojektiaan ja ensi töikseen he murhasivat
päähenkilön. Alkuperäinen kirjoittajaryhmä toki elvytti sankarin, mutta samalla kirjoittamisprosessi lopahti. Käsitykseni mukaan niin nettikirjojen kuin nettinovellienkin
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kirjoittaminen edellyttää, että sitä pyörittää aidosti kiinnostunut pieni porukka, mikä
houkuttelee spontaanisti mukaan muitakin kirjoittajia.
Arvioni mukaan Nettiradio Mikaelin kävijöiden kiinnostus kohdistuu lähinnä gallupkyselyihin, nettipäiväkirjoihin ja nettikirjoihin. Avoimet keskustelualueet eivät
kiinnosta kävijöitämme, vaikka niitä jääräpäisesti on linkitetty juttujen yhteyteen.
Olen hämmästellyt nämä vuodet, ettei verkon vuorovaikutteisuuteen ole keksitty
näppärämpiä keinoja. Minne jäivät nettipuhelinkokeilut, mikseivät videoneuvottelut
verkon välityksellä yleistyneet, missä ovat tuoreet tavat vuorovaikutteisuuteen?

4.9 Tekninen tuotekehitystyö

Tuotekehitystyölle tyypillistä lienee viime vuosina ollut paljo puhe, mutta toimivia
käytäntöjä on ehkä sittenkin saatu valmiiksi melko vähän. Nettiradio Mikaelin
tekninen tuotekehitystyö on levännyt harjoittelijoiden varassa. Vuonna 2001
käytössämme oli tosin oma www-ohjelmoija Tuomo Karvinen, joka toteutti mm.
FreePress-tiedotetietokantapalvelun

(www.internetix.fi/freepress),

jonka

avulla

tiedottajien on mahdollista lähettää omat tiedotteensa suoraan kantaan kirjautuneiden
toimittajien sähköposteihin. Mukaan palveluun on kirjautunut yli 70 tiedottajaa ja
reilut sata toimittajaa eri puolilta maata. Palvelulle on ollut leimallista julkisen
hallinnon ja pienten toimijoiden innostuminen mukaan. (Kapiainen-Heiskanen 2002,
17-18.)
Tuomo Karvisen kanssa toteutimme myös teostietokannan, jonka avulla on
mahdollista löytää mikä tahansa Nettiradio Mikaelissa julkaistu juttu arkistosta sekä
lähettää viikon juttupaketista tieto viikkotiedotteen tilanneiden, noin 300 ihmisen
sähköposteihin.
Lisäksi syntyivät nettikirjan, nettinovellien ja nettipäiväkirjan kirjoittamista varten
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helppokäyttöiset sivustot. Myös mediaseminaarien ilmoittautumisia varten otettiin
käyttöön yksinkertainen ilmoittautumislomake, mikä minimoi järjestämiseen
käytettävän ajan. Omaan tarpeeseen syntyi projektin alkuvaiheessa myös
tietokantapohjainen kuvatietokanta, jossa oli talvella 2003 kaikkiaan kuutisen tuhatta
kuvaa.
Oma tuotekehitys on mielestäni liki välttämätöntä, mutta myös usein hyvin kallista ja
riskialtista, mikäli toteutuksissa ei ole alusta saakka vahvasti tilaajan näkemystä eli
asiakaspalautetta.

4.10 Markkinointi ja tiedotus

Nettiradio Mikaelin näkyvyys ja tunnettavuus on lisääntyneet vuosien mittaan ja
kävijäpalautteet perusteella kävijöitä on ympäri maata. Osaltaan näkymistä ovat
edesauttaneet seminaarien järjestäminen, suorien mediavirtaa webissä -lähetysten
toteuttaminen, messuesiintymiset, alustukset erilaisissa tilaisuuksissa ja avoimien
ovien järjestäminen. Nettiradio Mikaeli on vuosittain ollut mukana etäopetuksen
ammattilaisille suunnatussa ITK-messutapahtumassa Hämeenlinnassa ja näkynyt
Online Educa Berlin –messuilla.
Kalle Fröjd kertoi markkinoinnin tuottavan tulosta. Tällä viikolla on julkaistu Nettiradio
Mikaelista iso juttu Opettaja-lehdessä ja Finnet-lehden etusivulla. Lähipäivinä
käynnistetään markkinointi Yleisradion alueradioiden taajuuksilla. Kiinnostuneita
yhteistyötahoja ovat myös SAK ja Kauppakamari. Lisäksi TT:n kanssa on käynnistetty
konkreettinen yhteistyö. Myös Metsäliiton delegaatio on käynyt tutustumassa Nettiradio
Mikaeliin kartoittaakseen yhteistyömahdollisuuksia.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 14.10.1998.)
Nettiradio Mikaeli oli mukana Erityiskasvatuksen liiton neuvottelupäivillä, Mikkelin
ammattikorkeakoulun messuilla, ITK-messuilla Hämeenlinnassa sekä MTV3:n Avoimet
työpaikat -ohjelmassa. Lisäksi vierailijaryhmiä on käynyt mm. SAK:sta ja Rantasalmen
ympäristökasvatusinstituutista. Lisäksi avustajat ovat tekemässä juttuja mm. LänsiSavoon, Pirkkaan ja Ylen Ykkösen tiede- ja opetusohjelmille.
(Toimitusneuvoston kokouspöytäkirja 20.4.1999.)
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Juttuja on pyritty saamaan näkyville myös muihin portaaleihin. Esimerkiksi Ylessä on
suuntauksena saavuttaa kävijät jatkossa erilaisten genre-portaalien kautta, jolloin
sisältö ratkaisee, ei tuottava kanava tai verkkotoimitus. Rinnakkaislinkityksissä tämä
on näkynyt jo nyt. Ylen terveysportaali (http://www.yle.fi/terveys) ja ympäristöportaali (http://www.yle.fi/ymparisto) ovat linkittäneet omiin aihepiireihinsä kuuluvia
juttuja. Sitran Kärkiverkosto (http://karkiverkosto.sitra.fi) puolestaan linkittää
tietoyhteiskunta-aiheisia juttukokonaisuuksia. Lisäksi yhteistyökumppanit linkittävät
joko omiin aihepiireihinsä liittyviä juttuja, kuten SAK työelämäaiheisia juttuja. Tai
sitten oppilaitokset linkittävät mielellään omien opiskelijoidensa tekemiä juttuja tai
toimituksen ko. oppilaitoksista tekemiä juttuja.
Markkinoinnissa on mielestäni oleellista päästä hyödyntämään perinteistä mediaa.
Ohjelmatietoja on lisäksi saatu maakuntalehti Länsi-Savon radio- ja televisiosivulle
lokakuusta 2001 alkaen ja Ylen maakuntaradioon, Etelä-Savon radioon on toimitettu
lyhyt äänipuffi marraskuusta 2002 alkaen. (Kapiainen-Heiskanen 2002, 16-18.)
Merkittävimmistä

suorista

nettivideolähetyksistä

on

saatu

linkityksiä

Ylen

pääportaaliin sekä mainintoja jopa televisiouutiseen, mikä näkyi esimerkiksi
toukokuussa 2002 selkeänä kävijämäärän kasvupiikkinä tilastoissa.
Pienelle verkkomedialle näkyminen on oleellisen tärkeää. Verkon välityksellä
tiedottamista on helpottanut FreePress-tiedotetietokanta sekä oma viikkotiedotelista.
Koska käytettävissä ei ole liiemmin resursseja, oivaltaminen, liittoutuminen ja synergioiden hyödyntäminen ovat tärkeitä. Esimerkiksi tärkeiden tilaisuuksien, suorien
nettivideolähetysten ym. tiedottamiseen on saatu avuksi yhteistyökumppanit omine
sähköpostilistoineen, intranet-sivustoineen ym. Tämä on mielestäni erittäin oleellinen
kysymys, sillä uusien verkkopalvelujen tunnetuksi tekeminen pienin resurssein vie
käsitykseni mukaan vähintään kaksi vuotta. Vuonna 2002 saavutettu yli 10 000 - 20
000 kävijän kuukausittainen määrä oli varsin suuri verrattuna esimerkiksi moniin
Ylen omiin opinnollisiin verkkopalveluihin.
Nettiradio Mikaelin kävijäseurantaa tehtiin Ylen käyttöön ottaman Red Sheriff järjestelmän avulla. Mittausjärjestelmän mukaan kävijämäärä on yli kaksinkertaistui
edellisvuoteen mennessä ja toukokuussa rikottiin 20 000 yksittäisen kävijän raja.
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Sivulatausten määrä oli syyskuussa peräti liki 73 000. Videostriimauslähetysten seuraajia
oli useita satoja. Kerrallaan suorat videolähetykset vetivät noin 300-500. Kyse on siis
vielä varsin marginaalisesta ilmiöstä, jonka mahdollisuudet ovat kuitenkin
edelläkävijöille kiehtovia hyödyntää. (Kapiainen-Heiskanen 2003, 14.)

Alkuvaiheessa luotettiin verkkoon markkinointivälineenä ja toimitettiin mm.
linkitystietoja eri portaaleihin. Sittemmin tunnustettiin printtimedioiden merkitys ja
esimerkiksi valtakunnallisille radio- ja televisio-ohjelmasivustoille pyrittiin saamaan
linkitystiedot siinä onnistumatta. Samoihin aikoihin tosin hävisivät aiemmin
esimerkiksi Helsingin Sanomien sivustoilla olleet linkkitiedot verkkomediaan, joka ei
lähetä yhtenäistä lähetysvirtaa. Radio Peili ja Radio Aino tosin muuttuivatkin hyvin
pian analogisilla ja digitaalisilla kanavilla kuunneltaviksi. Eivätkö Internet-median
linkitystiedot kuulu perinteisten medioiden ohjelmatietosivuille vai onko kyse siitä,
ettei mielellään haluta puffata toisen medialeirin tuotteita?
Varsinaista hankelehteä emme ole koskaan toimittaneet, mutta vuoden 2001 keväällä
toimitettiin eSavo-hankelehti, jonka kokosi Nettiradio Mikaelin toimitussihteeri Tuula
Huoviala. Lehti sisälsi kaikki Otavan Opiston tietoyhteiskuntahankkeet ja koulutukset.
Oletettavaa on, että markkinoinnin kannalta olisi tehokkainta yhdistää televisio ja
verkkomedia. Nettiradio Mikaelin kävijäennätykset lyötiin norppalähetysten aikana,
kun televisiouutisissa oli ollut juttua kokeilusta. Myös Ylen terveys- ja ympäristöportaalit ovat päätyneet yhteistyökuvioihin samanaiheisten televisio-ohjelmien
kanssa.

4.11 Tulevaisuus

Projektimuotoisen muotoisen toiminnan hiipuminen näkyi verkkomedian arjessa.
Esimerkiksi avustajien käyttö liittyi projektimuotoiseen toimintaan. Projektin jälkeen
osa avustajista on löytänyt muita toimeksiantajia, joiden kanssa yhteistuotantoina
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juttujen tekeminen Nettiradio Mikaeliin on voinut jatkua. Hankkeessa saadun
kokemuksen mukaan on hyvin vaikea löytää sitoutuneita yhteistyökumppaneita, jotka
haluavat panostaa toiminnan kiinteisiin kuluihin.
Näytti siltä, että suurin osa toimituspäällikön työstä oli erilaisia neuvotteluja, hakemisia,
selvityksiä, rahoitusten kärkkymisiä ja jatkuvaa kiikkulautaa jatkuvuudesta. Pääsisipä
toimimaan omassa hommassaan toimituksen toimituspäällikkönä. Siihen pääsemiseksi
varmaan tarvitaan lisää yhteistyökumppaneita ja entisiäkin kannattaa vampata aina
uudelleen. (N12)

Yhteistyökumppaneita on löytynyt oppilaitoksista ja järjestöistä, jotka ovat keksineet
lähteä hyödyntämään verkkomediaan tuotettuja juttuja osana omaan ulkoista
tiedottamistaan. Osa jutuista on hyödynnetty suorina linkityksinä ja osasta on tehty
yhteistyökumppanin omille sivuille erillinen versio, joka palvelee ko. organisaation
sisäistä ja ulkoista tiedotusta pikemminkin kuin journalistista verkkomediaa.
Tällä mallilla lienee selkeästi kysyntää tulevaisuudessakin, joten jossakin mitassa
avustajasuhteet voinevat jatkua yhteistuotantojen avulla. Käytännössä ideointi
tapahtuu ns. kolmikantana: yhteistyökumppani, Nettiradio Mikaeli ja avustaja. Raha
siirtyy avustajan tekemän laskun perusteella yhteistyökumppanilta avustajan tilille.
Yhteistyökumppani-malli edellyttää myös avustajilta omaa aktiivisuutta ja myyntihenkisyyttä. Ydintoimitukselta se edellyttää tinkimättömyyttä, jotta journalismi ei
sotkeudu yhteistyökumppanuuksien jalkoihin.
Toisaalta jos ulkopuolista jutturahaa saataisiin haalittua enemmän, voisi siitä
muodostua enemmän järjestöjen ja erilaisten tahojen kanava. Ei kuitenkaan mikään
tiedotuskanava sanan varsinaisessa mielessä vaan juttujen tulisi kuitenkin olla
journalistisesti itsenäisiä. (N6)

4.11.1 Rahoituspohjan vakiinnuttaminen

Vastaajat kokevat riittävän rahoituspohjan varmistamisen tulevaisuuden kannalta
keskeisimmäksi asiaksi. Yhteistyökumppaneiden suuntaa etsitään Mikkelin kaupun-
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gista, Yleisradiosta ja oppilaitoksista. Selvää on, että Nettiradio Mikaeli on
vakiinnuttanut paikkansa. Pelipaikka on kuitenkin kimurantti. Nettiradio Mikaelin
tuotemerkin omistaa Yleisradio, projektirahoituksella hankitut laitteet ovat Mikkelin
kaupungin omaisuutta ja ydintoimituksen henkilökunnan palkkarahat tulevat Yleltä.
Tämänhetkinen vaihe Nettiradiossa on uuden kauden alkamisen vaihe, toimituksellinen
puoli alkaa olla kunnossa, nyt pitäisi löytää rahoittajat ja järkevä tapa toimia, kaupunki,
jossa ei varsinaisesti ole tiedottajaa, voisi vakavasti harkita Nettiradion toimitukseen ja
sen ympärille kasautuneen osaamisen hyödyntämistä. Yle yhteistyö on myös tärkeää
valtakunnallisen näkymisen kannalta. (N11)
Jos minä saisin päättää, Mikaeli jatkaisi tätä laboratoriotoimintaansa ja toimisi
eräänlaisena kevyen kaluston testiympäristönä. Mikaelissa saatua oppia voitaisiin
hyödyntää laajamittaisesti Ylen muissa toimituksissa. Toki tästä kehitystyöstä pitäisi
saada myös riittävä korvaus joka tuo toiminnalle jatkuvuutta. Mikaeli on piristävä
poikkeus Helsinki-keskeisessä Suomessa ja mukava henkireikä muuhun maailmaan.
(M3)
Luontevin jatko olisi ehkä saada NRM liitettyä osaksi kaupungissa toimivia oppilaitoksia
(siten että Yle-yhteistyö edelleen säilyisi). Itsenäisenä toimijana on NRM:ää vähän
vaikea kuvitella, sen verran tiukassa ovat rahat. Oppilaitosten kanssa voitaisiin ehkä
kehittää sellainen yhteistyömalli, joka hyödyttäisi molempia. (N7)
Jos tulevaisuus Ylen siipien alla jatkuu niin en näkisi tulevaisuutta huonona. Jos
digitelevisioon päästään, se avaa uudet mahdollisuudet. (M7)

Tällä hetkellä kaksi työntekijöistä on Ylen palkkalistoilla ja kaksi kaupungin, vaikka
heidän palkkakulunsa laskutetaan Yleltä. Yle edellyttää, että toiminnassa olisi
jatkossa mukana entistä laajemmin myös oppilaitoksia, jotka osallistuvat toiminnan
resurssointiin. Erityisesti Mikkelin ammattikorkeakoululta odotetaan vuoden 2003
aikana sitoutumista niin, että oppilaitos tarjoaisi käyttöön tilat ja tietoliikenneyhteydet.

4.11.2 Palkkiopohjaisten tuotantojen jatkaminen

Avustajien hyödyntämistä toivotaan jatkossakin. Oppilaitosten mediapajoissa
tuotetaan pieniä juttukokonaisuuksia osana opintoja. Opiskelijoilla voisi olla intoa
laajempien juttujen toteuttamiseenkin, vaikka heidän aikataulunsa ovatkin kiireisiä.
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Etenkin Joensuun yliopiston kansainvälisen viestinnän laitoksen Kääntäjän ja tulkin
AV-viestinnän hankkeen yhteydessä on mietitty, että projektissa tuottajan työtä
tekevällä, verkkomedian tekemiseen ohjaavalla henkilöllä voisi olla käytössään
"lompakko", josta voisi maksaa pieniä palkkioita. Tällaisten lompakoiden avulla
voidaan kannustaa vaativien verkkomediatuotantojen tekemiseen silloin, kun
opintoviikkojen kerryttäminen ei motivoi opiskelijoita ylimääräiseen työhön. Samalla
opiskelijat saisivat myös esimakua juttuideoidensa myymisestä ja oman työnsä
hinnoittelusta sekä laskuttamisesta.
Käytännössä myös oppilaitosten erillishankemäärärahoista on maksettu juttupalkkioita ammattimaisesti avustaville henkilöille. Näitä juttutuotantoja on tehty mm.
Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusyksikön Digimetsä-hankkeen
tilauksesta ja Virtuaaliammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä.
Toivon, että toiminta jatkuu ja myös laajenee siten, että uusia avustajia voidaan taas
värvätä mukaan maksamalla heille palkkaa, edes pientä. Esimerkiksi opiskelijoille
pienikin suolaraha saattaisi kannustaa, kun sen lisäksi saa portfolioonsa sivun tai pari
verkkomediaosaamista. Mikaeli on jo saanut jalansijan, tästä on hyvä jatkaa, mutta
taukoa ei saisi tulla. (N10)
Pieni, hyvä tiimi ja jos siihen saadaan hyviä friikkuja pyörimään ja rahaa, että voidaan
friikuille maksaa, niin näkisin, että tällainen organisaatio tulee hyvin toimimaan. (M7)

Kaiken kaikkiaan kuitenkin verkkomedian freelance-pohjaisten juttujen tuottaminen
ilman siihen osoitettuja erillismäärärahoja on hankalaa. Tällä hetkellä Yle
Multifoorumi on tilannut joitakin pienimuotoisia juttusarjoja avustajilta niin, että
niistä on versioitu puolen tunnin radiojuttu. Mahdollisuus versiointiin kiinnostaa
avustajia.
Mielestäni oleellista on, että kustannussopimuksissa tekijöillä säilytetään oikeus
versioida jutun aineksista muihin medioihin erillisiä kokonaisuuksia. Jututhan ovat
väistämättä erilaisia eri jakelukanavissa ja toki niitä toimitettaessa on otettava
huomioon kulloisenkin jakelukanavan erityisluonne ja käyttäjäkunta. Näin ollen
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versiointia ei pitäisi nähdä minään peikkona myöskään kustannustaloissa. Nettiradio
Mikaelin kustannussopimusten mukaan tekijänoikeus säilyy aina alkuperäisellä
tekijällä ja juttupalkkiolla ostetaan ainoastaan levitysoikeus Ylen ja Internetixin
portaaleissa.

4.12 Yhteenvetoa projektimuotoisesta toiminnasta

Alkuperäisenä ideana oli luoda analoginen opinnollinen radiokanava omalle
taajuudelleen, mutta kun vapaana ei ollut tällaista kanavaa, päädyttiin Internetiin ja
hyödyntämään sen vahvuuksia. Internetiin tekemiseen ei tarvittu "lupia" eikä
pitkällistä poliittista vääntöä, kunhan rahoitusta oli tekemiseen. Samalla päästiin
hyödyntämään jo vuonna 1996 perustetun Internetixin aikana saavutettuja taitoja ja
verkostoja.
Nettiradio Mikaeli on kulkenut sisällöllisesti omaa polkuaan ensimmäiset viisi
toimintavuottaan. Verkkomediaan yleisesti liittyvä odotus on, että sisällöissä on
pääpaino uutistarjonnalla. Verkkomedian valttina pidetään myös nopeutta ja tiheää
päivittyvyyttä. Nettiradio Mikaeli tuotti päivittäin uusia juttuja alkuaikoinaan, ja
samalla syntyi myös projekti-, opetus- ja kulttuuriaiheisia uutisia. Kun uutistuotanto
jätettiin, toimitus piti järkevänä keskittyä laadukkaiden juttupakettien koostamiseen ja
näin päivityspäiväksi nimettiin alkujaan perjantai ja sittemmin torstai. Myös
verkkomediajuttujen markkinointi helpottui näin. Tavallaan silloin siirryttiin
tuottamaan arkistoinnin kestäviä ”säilykepurkkijuttuja” sen sijaan, että olisi lähdetty
juoksemaan kollegojen kanssa infotilaisuuksissa ja alettu referoida STT:n tarjontaa.
Osaltaan päätökseen vaikutti myös se, että uutismaisten juttujen toimittaminen
arkistoitaviksi ei ollut helppoa ja toisaalta pienin toimituksellisin resurssein haluttiin
mieluummin keskittyä omien aiheiden perusteelliseen käsittelyyn kuin rutiinien
hoitamiseen. Toki voidaan myös ajatella, että näin vältyttiin astumasta valtamedian maakuntalehden ja maakuntaradion - verkkosivustojen kanssa kilpasille. Kaiken
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rehellisyyden nimissä tällaista kilpailuasetelmaa ei kuitenkaan koskaan muutenkaan
ole syntynyt.
Yleisen käsityksen mukaan tietoverkkojen suurkuluttajia ovat nuoret miehet. Kaikista
ponnisteluista huolimatta Internetin käyttö ei ole vielä levinnyt koko väestön pariin.
Tästäkin syystä on demand -median tuottamisessa on ollut jälkeen päin tarkasteltuna
järkeä. Mahdollisesti verkon käyttäjiksi myöhemmin tulevat ihmiset pääsevät
perehtymään Nettiradio Mikaelin juttuihin arkistoa käyttämällä.
Nettiradiot ovat maailmalla erikoistuneet palvelemaan erityisryhmien musiikillisia
tarpeita. Nettiradio Mikaeli puolestaan käyttää vain itse tehtyä musiikkia tai
hyödyntää musiikkia nettivideotuotannossa sitaattioikeuden perusteella. Käytäntö
pohjaa Yleisradion kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen, jonka perusteella Ylen
serverille tuotetut kokonaisuudet eivät sisällä musiikkia, josta on maksettava
tekijänoikeuskorvauksia. Jälkeen päin voinee ihmetellä, miksei yhtenäistä radioohjelman lähetysvirtaa Internetissä ole koskaan edes testattu. Sen sijaan suoria
nettivideokokeiluja on ollut useita, ja ne ovat saaneet paljon huomiota. Liikkuva kuva
ja sen kehittämistyö herättää vahvoja tunteita ja odotuksia, mitä nettiradiopuolella ei
ole ollut.
Kaiken kaikkiaan Nettiradio Mikaeli on kulkenut sinnikkäästi vastavirtaan. Ilman
yhteistyötä julkisen palvelun Ylen kanssa se tuskin olisi ollut mahdollista tänä
ajankohtana. Projektirahoitus puolestaan piiskasi myös koulutusmallin, verkostojen ja
yrittäjyyden kehittämiseen. Vaikka pätkittäinen projektirahoitus aiheutti paperisotaa,
se osaltaan myös piti huolta siitä, ettei uuden kehittäminen herpaantunut
hetkeksikään. Vaikka resurssit eivät venyneetkään tavoitteiden mukaisiksi, myös
uusia asioita, kuten mediaseminaarit, syntyi avaamaan tekijöille ikkunoita muiden
tekijöiden ja ostajien maailmaan. Projektirahoitukseen liittyvät kuviot pitivät
kaikkineen huolen siitä, ettei sammaloitumaan päässyt.
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5 JOURNALISTINEN TUOTANTO MUISTELUTYÖN VALOSSA

Tässä luvussa pääsevät ääneen verkkomedian tekijät. He kuvaavat journalistista
verkkomediatuotantoa omista lähtökohdistaan ja arvioivat Nettiradio Mikaelin
vahvuuksia sekä heikkouksia. Esitän tässä luvussa tekijöiden käsityksiä Nettiradio
Mikaelin tuotannosta analysoimalla varsin runsasta, liki 90 sivun aineistoa.
Tämä luku pyrkii jättämään mahdollisimman paljon tilaa vastaajien erilaisille
mielipiteille. Näin siitäkin syystä, että olen itse varsin osallinen heidän kuvaamissaan
prosesseissa ja on mielestäni hedelmällistä jättää autenttista kertojan ääntä mukaan,
jotta lukija pääsee tekemään yhteenvetoa myös niistä asioista, joita osallisuudestani
johtuen olen ehkä sokea erottamaan kaikkine merkityksineen. Näin aineistoa voidaan
haluttaessa hyödyntää myös muissa yhteyksissä. Käyn läpi kerättyä aineistoa
vastaajille esitettyjen kysymysten pohjalta sekä kerron, mitä muita seikkoja vastaajat
nostivat esille. Esimerkiksi moniosaajuus ja palautteen antaminen nousevat esille
tällaisina seikkoina.

5.1 Verkkomedian toimittajien tausta

Nettiradio Mikaelissa journalistista työtä tekevät ovat olleet oman kuvauksensa
mukaan varsin kirjava joukko. Toimituksessa on vuosien mittaan työskennellyt
rinnakkain niin alalla tuoreita harjoittelijoita kuin vanhoja konkareitakin, joille
verkkomedia, radiotyö tai valokuvaaminen ovat kuitenkin olleet uusia tuttavuuksia.
Yhteistä kaikille journalistista työtä tehneille lienee eräänlainen löytöretki
verkkomedian maailmaan.
Tutkimusjoukosta kahdeksan oli alalla uusia aloittaessaan oman työskentelynsä tai
harjoittelunsa Nettiradio Mikaelissa, kolmella oli kokemusta lehtityöstä, neljällä
radiotyöstä, yhdellä televisiotyöstä ja opettajina oli työskennellyt kolme.
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Projektimuotoisessa toiminnassa on kyse aina määräaikaisista työsuhteista,
harjoittelupaikoista ja freelance-toimeksiannoista. Yhteistä vastaajille oli uuden
hakeminen. Monet vastaajista olivat sellaisessa elämäntilanteessa, että varsinaista
ammatillista taustaa alalla ei ollut, joten uuden kokeileminen ja uuteen tekemiseen
heittäytyminen oli realistinen vaihtoehto.
Elämäntilanteeni oli sekava, hain paikkaa niin työelämässä kuin ihmissuhteissakin
kahden lapsen yksinhuoltajana alle kolmikymppisenä. Sekavuudessa oli hyvänä puolena
se, että uskalsin heittäytyä uuteen toisten jäädessä ihmettelemään ja epäilemään, että
onko tuossakaan nettitouhussa mitään järkeä. (N3)
Tässä työpaikassa minua ei myöskään katsottu pitkään sen takia, että minulla on perhe ja
muitakin velvollisuuksia kuin työ. Olin hakenut aikaisemmin töitä ja työantajat
reippaasti ihmettelivät entäs ne lapset. (N11)
Avustajakurssi oli tuolloin yksi harvoista onnistumisen elämyksistä, joten tein
muistaakseni pari pientä avustajajuttua myös kurssin jälkeen. Kiinnostusta juttujen
tekemiseen olisi ollut enemmänkin. (N10).
Pääsin Nettiradio Mikaeliin keskeltä vauvantuoksuista kotiäidin arkea. Yritin paluuta
työelämään ja siihen saumaan Kapiaisen Päivi ilmoitti tarjolla olevasta
mahdollisuudesta. Olin kolmissakymmenissä. Gradun Jyväskylän yliopistoon olin tehnyt
vauvanhoidon lomassa. En ollut vielä koskaan ollut vakituisessa työsuhteessa, vain
kesätoimittajana paikallislehdessä ja parissa maakuntalehdessä. (N9)

Työelämässä vakiintuneet etsivät uutta sisältöä työhönsä ja taitoja, joita voi
hyödyntää leipätyössä. Monet kokivat, että verkkomediataidot antavat vankempaa
pohjaa miettiä tulevaisuutta journalistisessa työssä. Moniosaajuudesta puhuminen
vakiintui ammattilehdessä ja koulutusseminaareissa kestoaiheeksi 2000-luvun alussa
ja siksi paineet päivittää omaa osaamista tiedostettiin.
Otin virkavapautta Nettiradio Mikaelin toimitussihteerin töihin, olisin ottanut
pidempäänkin, mutta en saanut. Virkavapausajan tavoitteet: ammatillinen
pätevöityminen, uusien taitojen hankkiminen, mielenkiinto, oma virkistäytyminen ja
työssä jaksaminen, vaihtelunhalu. (N5)
Kolmas lapsemme syntyi samana vuonna, kun muutimme Helsingistä takaisin
kotiseudulle Mikkeliin, ja muutaman vuoden tein muita kuin toimittajan töitä. Paluu
tapahtui Nettiradio Mikaelin kautta, jonne tulin ensin avustajaksi ja sitten
toimitussihteeriksi vuonna 2001 syyskuussa. Verkkomediaan tulin puoliksi sattumalta;
halusin takaisin toimittajan töihin ja myös jotakin uutta potkua vanhaan tekemisen
malliin. NRM sattui minulle kuin nappi silmään ja olen myös tässä työssä viihtynyt.
Tosin tämän työn ohella koko ajan olen myös tehnyt ihan "tavallisiakin" juttuja. (N7)
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Mukana oli myös Yleisradion maakunnissa ohjelmatyötä tekeviä ihmisiä, joille
projektimuotoinen toiminta mahdollisti erilaisen, itsenäisen tavan tehdä töitä uutis- ja
ajankohtaistyön vuoroista vapaana. Vuosien mittaan toimituksessa työskenteli useita
hyvin pitkään työelämässä olleita työntekijöitä, jotka viettivät sapattivapaataan tai
työskentelivät viimeisiä työvuosiaan ennen eläköitymistä. Yhtäläistä kaikille oli oma
jaksaminen ja uusien taitojen hankkiminen.
Ikää oli tuossa vaiheessa 58 ja elämänvaihe: hyvä työsuhde YLE:ssä ja joustavat
opiskelu ja työskentelymahdollisuudet. Päädyin Nettiradio Mikaeliin työnantajana ja
omasta halustani. Osaamiseni on tullut kovalla työllä opiskelemalla kaikissa
mahdollisissa paikoissa ja keksimällä itse ratkaisuja uusiin digitaalisen multimedian
vaatimuksiin. Mikaeli oli ihana kokeilukenttä, jossa sain neuvoja äänenkäsittelystä ja
ylipäänsä verkkotyöstä. Parasta oli vapaus tehdä omia juttuja ja keksiä uutta. Sain hyvää
kokemusta ja ohjausta, kun yritin lyödä päätäni seinään perimmäisen tiedon puutteessa.
(N4)

Opettajataustaisilla

vastaajilla

motiivit

mukaan

lähtemisestä

tulivat

oman

ammattitaidon kehittämisestä ja uusien koulutusjaksojen kehittämispaineista.
Oppilaitosten mediapajoja perustettaessa pidettiin selvänä, että jatkossa omat
opettajat pyörittävät toimintaa ja ohjaavat opiskelijoita osana omaa päivittäistä
opetusvelvollisuuttaan ilman erillisiä hankerahoituksia.
Sähköinen viestinä ei ollut entuudestaan juurikaan tuttua. Puheviestinnän ja
metsäviestinnän opinnot auttoivat hahmottamaan edes vähän missä mennään. Kertynyt
kevyt kokemus oli nimenomaan printtipuolelta. Kolmikymppisenä tuntiopettajan sitä on
varsin avoin ottamaan haasteita vastaan, varsinkin kun näillä haasteilla on uutta tietoa,
taitoa ja näkemystä annettavana. (N2)
Olen pohjimmiltani hyvin epätekninen henkilö, ja verkkomediatyön tekniikka oli
minulle täyttä hokkus pokkusta. Olen oppinut paljon, ja nyt minua kiinnostaisi
verkkomedian pedagoginen semantiikka. Se olisi määrätietoinen askel suuntaan, jossa
verkkomedian pedagoginen merkitys toteutuisi aidosti ja mielekkäästi. (M4)
Osaamiseni on tulosta kolmenlaisesta toiminnasta. Ensinnäkin Päivin ja Myyn pitämä
päivän koulutuspaketti verkkomediaan käynnisti prosessin. Omia harjoitusjuttuja tehtiin
muutamia ennen roolin muuttumista toimittajasta tuottajaksi ja kouluttajaksi. Kaikkein
tiukinta pohdintaa, valmistelua ja kypsyttelyä kohdallani on vaatinut opiskelijoiden
ohjaaminen. (N2)
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Vastaajat kokevat hankkineensa osaamista verkkomediaan yrityksen ja erehdyksen
kautta. Yhdessä ydintoimituksen väen kanssa ja omin päin, kokeiluja tekemällä.
Osaamista lähdettiin rakentamaan pala kerrallaan yksilöllisistä tavoitteista lähtien.
Kaikilla avustajilla ei ollut edes tavoitteena perehtyä esimerkiksi sivujen editointiin
tai kuvankäsittelyyn. Alussa painopiste oli haastattelutaidoissa, käsikirjoittamisessa,
valokuvauksessa ja äänieditoinnissa.
Osaamiseni verkkomediajuttujen tuottamiseen sain kantapään kautta ja maalaisjärkeä
käyttäen. Otavan Opiston tv-linja antoi hyvän pohjan ja Mikaeli tarvittavat työkalut
juttujen tekemiseen. (N3)
En koskaan ole pitänyt, enkä edelleenkään pidä itseäni radiotoimittajana. Mikin kanssa
työskentelyn harjoitteleminen vei kaikkein eniten aikaa ja energiaa. Se on edelleen
mielestäni yksi oman osaamiseni heikoista lenkeistä. En osaa sanoa, olisiko Nettiradio
Mikaeli jotenkin voinut pehmentää tärskyjä, ehkä kuitenkaan ei. Toimittajuuteen voi
oppia koulun penkillä vain tiettyyn pisteeseen saakka. (N6)

Avustajakoulutuksista on vierähtänyt useimpien vastaajilla useita vuosia. Joitakin
koulutuksiin liittyviä muistikuvia kuitenkin heille muistuu edelleen mieleen.
Vastauksista huomaa, että palasina rakennetusta koulutusmallista mieleen jäi yleensä
jonkin uuden taidon harjoitteleminen.
Mikaelissa opastettiin mielestäni hyvin aloittelevat avustajat alkuun. Esim. kesäkuussa
1998 avustajakurssi oli tosi hyvä johdatus radiotyöhön. Mikrofonikammo kaikkosi, kun
Mikkelin torilla muiden kurssilaisten kanssa metsästimme haastateltavia. Vaikka en
myöhemmin itse tehnytkään äänieditointia, niin periaate tuli selväksi. (N8)
Sound Forgen käyttökoulutus oli tärkein kynnys, jonka jälkeen jutunteko oli enemmän
kiinni minusta ja haastateltavistani. Kuvankäsittely oli jo tuttua, myös kuvien wwwoptimointi. Tosin taisin Photoshop-kurssillakin vierailla. Eli teknisesti sain kaiken avun
mitä tarvitsin alkuun lähtöön ja sitten halusinkin jo kokeilla itse. (M3)

5.2 Oman erityisalan löytyminen

Vastausten perusteella avustajakuntaan kuuluneet sisäistivät aihealueet aika hyvin,
eikä tutkimusaineiston perusteella voi päätellä, että he olisivat kokeneet jonkinlaisen
nokkimisjärjestyksen olevan olemassa. Projektirahoitus oli eteläsavolaista kehittämis-
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rahaa ja jossakin vaiheessa rahoittajaviranomaiset korostivat, että juttupalkkioiden
pitäisi myös mennä eteläsavolaisille tekijöille.
Olen tehnyt juttuja laidasta laitaan. Laajoja juttuja ja lyhyitä pläjäyksiä: lapsista,
perheestä, maaseudusta, maataloudesta, metsästä, verkkoyhteyksistä, saduista, seksistä,
etätyöstä, rautakaudesta jne. Osan olen ideoinut itse, osan olen saanut toimeksiantona,
kaikki tekemäni jutut ovat olleet mieluisia, vaikka jotkut ovat olleet erittäin haastavia.
Sitä suurempi on kuitenkin tyydytys, kun hankala juttu on valmis ja verkossa. (N1)
Ideoin juttuni enimmäkseen itse. Toisinaan olen tehnyt juttuja toimituspäällikön
toivomuksesta, joskus taas paikannut toisen avustajan haastattelun nauhan kadottua tai
tuhouduttua. Olen koettanut tehdä paljon juttuja Savonlinnan kampuksella tehtävästä
tutkimuksesta. Olen siis kirjoittanut kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksesta ja
opetuksesta sekä kasvatustieteen, käsityötieteen, varhaiskasvatuksen ja matkailun
tutkimuksesta. (N10)
Kaikenlaista kuten jokainen alkuvaiheessa, eniten talous- ja tiedeaiheisia. Jotkin
(mielestäni) hyvät aihepiirit jäivät syventämättä ja täydentämättä uusilla jutuilla
Mikaelin alkuvuosien kiireen takia. Mutta hyvä näinkin. Aihevinkkejä tuli myös muilta
sekä toimituksesta että ulkopuolelta. (M1)
Tarjoilin aiheita aika lailla vapaasti maan ja taivaan väliltä - dementiasta e-bisnekseen.
Osa tarjouksista tuli varmaan Päiviltä, mutta pienien juttutuokioiden jälkeen nekin ovat
tuntuneet "omilta". Jossain vaiheessa olisin halunnut tehdä juttuja enemmänkin, mutta
tahti pysyi samanlaisena. (M3)

Mikäli avustajalla oli lähtötilanteessa tuntumaa jonkin tiedotusvälineen työprosessiin,
se näkyy myös vastauksissa. Lehtitoimittajalle äänien kanssa työskentely voi olla
alkuun kauhistus. Radiotoimittajalle taas julkaistavaksi tarkoitettu teksti on uusi, outo
kokemus. Mikäli digikameraan tarttuu ensimmäistä kertaa ottaakseen julkaistavia
kuvia, sekin voi tuntua varsin vieraalta. Näitä kokemuksia tutkimusvastauksissa
kerrottiin varsin vapaasti ja vuolaasti.
Aikaisemmassa elämässäni olen ollut sikäli hyvin perinteinen lehtitoimittaja, että
harvoin käytin edes mankkaa apunani. Vuosien varrella olen kehittänyt omalaatuisen
pikakirjoitustekniikan, jonka avulla olen muistiinpanot tehnyt. Nyt olen joutunut
opettelemaan minidiscien käytön ja editoimaan äänet koneella. Pakko kuitenkin
myöntää, että yhä edelleen nautin eniten puhtaasta kirjoittamisesta, se saa minut
syttymään. (N7)
Koska en pidä itseäni kummoisenakaan radiotoimittajana, saan yleensä onnistumisen
kokemuksia silloin, kun olen esiintynyt itse edukseni haastattelutilanteessa. Niitä tulee,
tosin useimmin olen tosi kriittinen omaa suoritustani kohtaan. On myös hienoa, kun saa
ihmisen puhumaan. Haastatteluista ikään kuin kuulee, ettei haastateltava enää muista
puhuvansa mikkiin. (N6)
Toimittajana sain käteeni työkalut ja pääsin itse taas pitkästä aikaa montteeraamaan (eli
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editoimaan) ääniä. Se oli todella hauskaa, sillä ääni, musiikista puhumattakaan on
minulle mieluisaa materiaalia. (M3)
Kun toimittajan perustyö ei ollut entuudestaan tuttua, tekeminen oli tietenkin hitaampaa
ja työläämpää. Rutiinien puute saattoi sikäli olla eduksi, että ei ollut poisoppimistakaan.
Radiotyötä tehnyt tuttavani kammoksui sitä, että nettijutuissa pitää vielä kirjoittaakin.
Lehtityössä oleva ystävä kauhisteli äänen läsnäoloa. Itse mielsin alusta lähtien juttujen
valmistamisen eräänlaiseksi käsikirjoitusten teoksi, jossa tekstin on oltava kantava jo
sellaisenaan, mutta äänen läsnäolo on pakko ottaa huomioon koko prosessin ajan. (N12)
Kuvannut olen aina, mutta vakavammin 1999 alkaen. Ostin oman kameran, räppäilin
kuvia ensin automaatilla, sitten uskalsin säädellä valoja ja aikoja käsin. Ja hei, sehän oli
hauskaa ja onnistumisprosenttikin kohtalainen. Oma vehkeeni on perinteinen
filmijärkkäri. Opiskellessa ja Mikaelissa olen tutustunut myös digiversioihin, mutta ne
tuntuvat yhä vierailta ja jotenkin jäykiltä… käsisäätöjä kaipaan. (N1)

5.3 Verkkomediajutun journalistinen työprosessi

Kuten kaikessa journalistisessa työssä jutun työstäminen alkaa ideointivaiheella.
Vastaajat näyttävät suhtautuvan ideointivaiheeseen huolella. Kuvauksista päätellen
ideointiin käytetään huolellisesti aikaa, taustatyötä tehdään välillä hyvinkin pitkään,
eikä haastattelutilanteisiin ainakaan tunnusteta lähdettävän kevein perustein. Osaltaan
varmaan vaikuttaa sekin, että verkkomediajutun pitäisi säilyttää kiinnostavuutensa
arkistojuttunakin varsin pitkään, eikä asiasisällöissä saa olla haparointia.
Pietilän mukaan James Carey tarkastelee viestintää rituaalina, "prosessina, jossa
luodaan, muunnetaan ja muutetaan yhteistä kulttuuria. Tuolloin tavoitteena ei olekaan
tiedon siirto vaan jäsentyneen, mielekkään kulttuurisen maailman rakentaminen ja
ylläpito - maailman, joka voi palvella inhimillisen toiminnan valvojana ja
ylläpitäjänä." Careyn mukaan viestintäteknologia on uhattu "tyydyttämään lähes
yksinomaan hallinnon ja talouden tarpeita". (Pietilä 1997, 288-289.) Sommersin ja
Kauppilan (2002) pro gradu -työn mukaan portaaliuutiset syntyvät ostamalla,
lainaamalla sekä leikkaa ja liimaa -periaatteella. Uutisten tekemisestä on tullut
puhdasta rutiinia.
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5.3.1 Ideointi
Toimittaja Ilkka Malmberg (1998, 50-51) kuvaa ideointia mielestäni varsin
ansiokkaasti: "Journalismi on myös näkyväksi tekemistä. Minusta hyvä journalismi
paljastaa hitaita muutoksia ja murroksia, jotka eivät pääse päivän uutisiin. Niistä ei
järjestetä infoa. Luen lehtiä ja kirjoitan niihin ymmärtääkseni mitä Suomessa ja
maailmalla on tapahtumassa, miltä tämä kaikki näyttää etäämpää katsottuna. Yritän
katsoa lähelle nähdäkseni kauempaa".
Nettiradio Mikaelin tiimi tai avustajat käyvät erittäin harvoin infoissa ja silloinkin
materiaalia ehkä kerätään osaksi tekeillä olevaan laajempaan juttukokonaisuuksia.
Ideointi

perustuu

pitkälle

toimituksen

itse

tuottamiin

ideoihin

ja

niiden

hahmottamiseksi joko useista näkökulmista ja haastatteluista koottuihin laajoihin
kokonaisuuksiin tai yhden sivun ja useimmiten silloin yhden haastattelun pohjalta
tuotettuun juttuun. Koska juttuja tuotetaan arkistoitaviksi, vastaajat näyttävät
sisäistäneen tarpeen tarttua aiheeseen syvällisemmin kuin päiväkohtainen uutisjournalismi yleensä antaisi myöten.
Ensin mietin, millaisia asioita aiheeseeni liittyy. Mistä kaikista näkökulmista itse
tahtoisin aihetta lähestyä. Tässä vaiheessa en vielä sovi haastatteluja, vaan lähden
kirjastoon. Käyn läpi yliopiston kirjaston tarjoamat lähteet, yhden tai kaksi
artikkelitietokantaa ja internetin. Yksi ilta menee oikeastaan muiden kirjoittamia juttuja
lukiessa ja tutkimuskirjallisuuteen tutustuessa. Tässä vaiheessa muodostan rungon, johon
kirjaan minkä tyyppistä haastateltavaa olen vailla ja mistä aiheesta häntä haastattelen.
(N6)
Etsin aiheen taustoja pääasiassa netistä. Kerään kaikkea matskua sieltä täältä, minulle on
tärkeää, että matskua on paljon. Joskus luen vanhoja juttuja aiheesta. Välttämättä en tee
nivaskoilla mitään, mutta sitä on haalittava, jos sitä vain jostain saa. Mietin myös
tarkkaan, mitkä asiat ovat ihan ehdottoman tärkeitä saada selville. (N1)
Hallitsen huonosti suuria kokonaisuuksia ja ajattelen parhaiten kirjoittamalla. Siksi teen
yleensä käsitekartan, johon kirjoitan kaiken mahdollisen aiheesta tietämäni, sekä myös
kysymykset, joihin en vielä tiedä vastausta. Käsitekartan perusteella sitten etsin
taustatietoja aiheesta, yleensä joko kyselemällä tai nettiä selaamalla. Saata koota tietoa
aiheesta tietokoneelle ja lopuksi printata taustatietopaperin käsitekartan kaveriksi, jos
aihe on minulle vieras. (N10)
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5.3.2 Haastatteleminen

Haastateltavien valinta ja heidän suostumisensa haastatteluun kuvataan seuraavaksi
vaiheeksi. Hyvin harvat kertovat, että haastateltavat olisivat kieltäytyneet kunniasta.
Mieleen näyttävät jääneen tunnetut persoonat ja heidän kanssa vietetyt juttutuokiot.
Onnistumisen fiiliksiä sain jutuista, joissa haastattelin ihmisiä, joiden esiin tuleminen on
vaatinut rohkeutta. He ovat miettineet uskaltamista antaa haastattelu. Työskentelyn
vaikeus oli välillä kiinni työpisteiden vähyydestä, mutta nyt sekin ongelma lienee
ratkennut. (N3)
Saatoin valita haastateltavia, jotka puhuvat toisiaan vastaan ja esittävät erilaisia
mielipiteitä samasta aiheesta. Varsinainen haastattelu siis nauhoitetaan, joka oli minulle
tuttua jo Lähiradiosta. (M3)
Pyrin soittelemaan kaikki puhelut yhden tai kahden päivän aikana ja sopimaan
haastattelut peräkkäisiksi päiviksi tai ainakin samalle viikolle. Ihanteellisin on tietysti
yksi haastattelu päivässä. (N6)

Haastatteluun valmistautumiseen liittyy myös kysymysten tai kysymysrungon
muokkaaminen. Myös siihen vastaajat kertovat käyttävänsä yleensä aikaa, vaikkeivät
kirjoittaisikaan pääkohtia kysymysmuotoon. Toimittaja Anu Kantola kuvaa
kysymysten asettamisen tärkeyttä: "Journalismin ytimessä on uteliaisuus ja kyky
kiinnostua. Se lienee pitkän uran elinehto; kyky tehdä kysymyksiä sille, mitä näkee
ympärillään. Kysymyksiä, joita muut eivät ole ymmärtäneet kysyä, ja jotka silti
paljastavat jotakin tärkeää. Jos pystyy tekemään aidon kysymyksen, siis kysymyksen
johon vastauksen hakeminen kiinnostaa itseäkin, on jo pitkällä juttuidean
tuottamisessa." (Kantola 1998, 38.)
Kohtuullisen siistiä on myös tehdä juttua aihepiiristä, jonka perusteet itselläkin on jo
hanskassa. Jutun rakenne hahmottuu varsin pitkälle jo kysymyksiä tehdessä ja järjellisten
kysymysten kuljettamana haastateltavan asiantuntemus saattaa päästä kukoistukseensa.
(N12)
Teen haastattelurungon käsitekartan pohjalta: mitkä asiat kuuluvat yhteen, missä
järjestyksessä on edettävä? Olen vähitellen oppinut tekemään täydentäviä kysymyksiä ja
improvisoimaan hukkaamatta haastattelun punaista lankaa, joten kysymyslistat ovat
lyhenneet ja kysymykset pelkistyneet. (N10)
Mitkä ovat pääkysymykset ja mitä kysyn, jos aikaa jää. Kysymyksiä en kirjoita
mitenkään valmiiseen muotoon, vaan yleensä ne ovat ranskalaisina viivoina
ruutupaperilla. Haastattelun aikana saatan tehdä vielä lisäkysymyksiä ja yritän innostaa
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haastateltavaa puhumaan mahdollisimman paljon. Mieluummin liikaa kuin liian vähän
materiaalia. (N7)

Haastattelutilanteeseen varataan aikaa arviolta puoli tuntia haastateltavaa kohden.
Monet vastaajista arvioivat, että noin 15-20 minuutin kestoinen haastattelunauha on
riittävä. Tosin loppuvuonna 2002 uudeksi tavoitteeksi muodostui raakamateriaalin
versiointi puolen tunnin radio-ohjelmiksi, joten haastattelujen arvioidaan venyvän
jatkossa näiltä osin 40-45 minuuttia kestäviksi.
Taisinpa jopa sanoa eräälle haastateltavista, ettei tarvii sit pitkästi vastata. Eli olin
hetkessä hylännyt kaiken sen, mihin olin radiojuttujen tekemisessä tottunut.
Purkuvaiheesta tulikin sitten aika ongelmallinen. Mistä repiä teksti juttuun, kun minidiscillä on niin vähän tavaraa. No seuraavissa jutuissani otin taasen tutut
haastattelukuviot käyttään ja rupes löytyyn teksteihin sisältöä ja pääsi poimimaan
"hekumat" äänitiedostoihin. (M5)
Ihannetapaus: asioista kertomaan tottunut henkilö puhuu aihepiirin perustat selkeästi ja
lavertelematta, tarjoaa mahdollista lisämatskua aihepiiriin perehtymiseksi ja annostelee
äänitiedostotkin 2-minuuttisiksi kuin siivuttaisi makkaraa. Näin käy harvoin. (N12)
Yleensä puolen tunnin nauha on hyvä. Lyhyempi on liian niukka ja pitempi on inhottava
purkaa. (N1)

Haastateltavat ovat toki persoonia ja haastattelutilanteet vastavuoroisia kohtaamisia,
joihin ei synny rutiinia. Aineiston hankinnaltaan Nettiradio Mikaelin jutun tuottamista
voinee verrata reportaasin tekemiseen. Anu Nousiainen (1998, 118-119) kuvaa
reportaasin tekemiseen liittyviä erityispiirteitä näin: "reportaasi vaatii lähtöherkkyyttä
ja halua olla tekemisissä tuntemattomien ihmisten kanssa, sillä ilman ihmisiä ei
yleensä synny reportaaseja. Vieraiden ihmisten lähestyminen ei ole kivutonta, on
otettava itseään niskasta kiinni yhä uudestaan, päästävä omista estoistaan ja
omaksuttava löytöretkeilijän asenne: maailma on kiehtova paikka, Vantaan
Korsokin".
Yksi vastaajista tekee laajoja työelämäaiheisia juttuja ruohonjuuritasolla niin, että
kokonaisuuteen mahtuu enintään yksi asiantuntija mukaan ja muista osin hän liikkuu
työpaikoilla tapaamassa ihmisiä, joille hän on todennäköisesti ensimmäinen
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haastattelemaan tullut toimittaja. Hän kuvaa erilaisia haastattelutilanteita varsin
näppärästi seuraavassa.
Innostunut asiantuntija -tyyppi kaataa niskaani koko tietämyksensä. Vähän kuin menisi
pyytämään kulhollista velliä ja saakin kattilallisen puuroa. Siinäpä sitten on sulateltavaa
ja prosessoitavaa, että saan lopputuloksesta riittävän suppean ja selkeän. Innostunut
asiantuntija -tyyppi numero kaksi puolestaan kertoo hänkin mielellään. Vaan kun ei enää
itsekään asiantuntemukseltaan tiedä, mikä on tärkeää. Haastattelunauha on sitten vuoroin
täynnä lavertelua, jaarittelua, nyhtämistä ja pähkimistä. Käsissä on kattilallinen velliä,
josta koostetaan kulhollinen puuroa. (N12)
Työelämäjuttuja tehdessäni suurin osa haastateltavista on ensi kertaa kosketuksissa
Nettiradioon ja harvoja on haastateltu mihinkään välineeseen. Hyvälaatuista juttua varten
ei riitä, että työnnän mikrofonin haastateltavan nokan alle ja odotan valmista. Teen
selväksi, millaisia valmiit jutut ovat (teksti/äänet), että työstän ja editoin ja asian voi
ottaa tarvittaessa uusiksi. (N12)
Koetan saada selville, minkälainen työskentelytapa luontuu haastateltavalle parhaiten.
Joku ei saa sanotuksi vastauksia ennen kuin asiat ovat tallessa pienillä muistiinpanoilla.
Joku haluaa nähdä kokonaisuuden, toinen ei halua sotkea ajatuksiaan kaikella yhtä aikaa.
Olen havainnut, että pieni vaivannäkö tällaisissa asioissa palkitsee lopputuloksen
laadussa. (N12)

5.3.3 Kuvaaminen

Haastattelutilanteessa otetaan haastateltavasta myös kuva. Monesti kuvaaminen on
ns. ylimääräinen lisä, joka joko harmittaa tai inspiroi toimittajaa. Useimmille
avustajista ja opiskelijoista oli uusi tilanne, että omat kuvat myös julkaistaan.
Vastaajat suhtautuivat kuvaamiseen varsin kaksijakoisesti. Ymmärrettiin kuvaamisen
tärkeys, mutta kaikki eivät siitä suinkaan nauttineet tai oppineet nauttimaan.
Vastaajien kommentit kuvaamiseen tai omaan osaamiseen liittyvistä seikoista
valottavat tätä puolta varsin kuvaavasti.
Tässä samoin kuin lehtitoimittajan työssä häiritsi se, että piti itse ottaa kuva. Usein itse
haastattelutilanteessa haastateltavalta sai mainioita ilmeitä ja eleitä esiin, mutta kun otan
kuvan haastattelun jälkeen, tilanne helposti jähmettyy. (M3)
Nykyisin kuvaaminen on vaivalloisempaa kuin haastattelu. En millään raaskisi
juoksuttaa kuvattavaa enkä uskalla komennella häntä tarpeeksi, siksi henkilökuvani
tuppaavat olemaan melkoisia pökkelöitä. Yritän siksi panostaa edes muuhun
kuvitukseen, esineet kun eivät pullikoi vastaan. Ihmisten kuvaaminen on yksinkertaisesti
tavattoman kiusallista yhä vieläkin. (N10)
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Jos toimittaja ei ole kameran kanssa sujut, on tärkeää, että kuvaajakin löytyy muualta.
Olen keskustellut monesti ja monen inhoan - kuvaamista -tyyppien kanssa, ja tällaiselle
tyypille kuvaaminen ei todella ole helppo homma. Kuvaamistilanteissa pitää olla joskus
hyvinkin määrätietoinen, että saa kuvattavat "järjestykseen", ilmeet kohdalleen jne. Ja
joskus sekään ei auta. (N1)
Jos kuvaan tyyppiä, teen sen samalla. Vien porukat ulos tai rappusille tai käytävään,
yritän saada ihmiset pois toimistosta. Siis useimmiten. (N1)

Monet avustajat näkevät vaivaa kuvituksen eteen. Tavallista on kuitenkin myös se,
että toimitukseen tulee juttupaketin mukana vain kuvia haastateltavista. Toisaalta
tämä on myös ymmärrettävää, koska monet abstraktit aiheet vaatisivat erityistä
paneutumista kuvitukseen. Toimitussihteerin tehtäväksi jää kaivaa kuvatietokannasta
soveltuvia symbolikuvia tai yrittää saada teetettyä kuvia juuri tähän tarkoitukseen.
Kuvituksen kanssa toimin usein niin, että otan haastateltavista kuvat ja myös
haastatteluympäristöstä,
mikäli
se
mitenkään
on
mahdollista.
Mikäli
haastatteluympäristö ei ole kuvauksellinen, lähden erikseen jutun muuten valmistuessa
kuvauskeikalle. Olen vieraillut esimerkiksi tuttavaperheessä kuvaamassa heidän lapsiaan
ja lelujaan, rakennustyömaalla kuvaamassa kylttejä yms. Joskus kuvitus jää
valokuvausharjoittelijan vastuulle. (N6)
Kuvat otan joko itse tai jos harjoittelija pääsee mukaan, niin hän ottaa kuvat ja
valitsemme onnistuneimmat yhdessä. Joskus täytyy hakea kuvia myös kuvatietokannasta
tai kuvata myöhemmin lisää itse. (N7)

Toimituksessa on ajoittain työskennellyt valokuvaamisesta kiinnostuneita toimitusharjoittelijoita, jotka ovat päässeet mukaan juttukeikoille sekä ottamaan omia
kuviaan, editoimaan ja luokittelemaan niitä kuvatietokantaamme.
Projektirahoituskaudella avustajakunnalta myös ostettiin heidän ottamiaan ns.
paperikuvia skannattavaksi ja editoivaksi kuvatietokantaan pientä palkkiota vastaan.
Kuvien varsinaiset tekijänoikeudet kuitenkin säilyivät aina alkuperäisellä kuvaajalla,
eikä kuvien käyttöoikeuksia muissa yhteyksissä rajoitettu.
Kuvien editointiin käytetään PhotoShop-ohjelmaa. Piirroksia käytettiin alkuvuosina,
mikäli harjoittelussa oli piirtämisestä innostuneita tekijöitä. Kaavioita on käytetty
erittäin niukasti jo senkin takia, etteivät ne sovi taittopohjalle kovin hyvin, vaan
kaavio pitäisi olla "klikattavissa" haluttaessa suuremmaksi.
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5.3.4 Nauhakartan laatiminen

Haastattelunauhojen purkaminen vaikuttaa aineiston perusteella varsin keskeiseltä
työvaiheelta, jonka pohjalta juttukokonaisuus alkaa hahmottua. Vastaajat tunnustavat
käyttävänsä siihen paljon aikaa ja vaivaa. Tosin he ovat myös löytäneet nauhakartoille käyttöä opiskeluyhteyksissä tai juttuja versioidessa muihin juttuformaatteihin.
Puran nauhat kokonaan tekstiksi, jolloin saan nauhasta parhaan mahdollisen
kokonaiskuvan ja jutun kirjoittaminen helpottuu huomattavasti. Olen myös huomannut,
että nauhapuruista voi hyötyä myöhemminkin. Esimerkiksi olen käyttänyt niitä lähteinä
joissakin koulutöissä ja niiden uudelleen käyttäminen esimerkiksi juttua versioidessa on
mahdollista. Kun nauhat on purettu, kirjoitan tekstit. (N6)
Kokonaisuus ei hahmotu ennen kuin viimeinenkin haastattelu on tehty. Minulle
tavallisin juttutyyppi on neljän haastateltavan työelämäpaketti. Pystyn haastattelujen
välillä tekemään äänikarttoja, mutta harvemmin kirjoitan kokonaista tekstisivua
valmiiksi ennen kuin kaikki haastattelut ovat kasassa. Vasta sitten näen kunkin osion
ominaispiirteet ja painotukset, yhtäläisyydet ja erot. Pyrin siihen, etteivät osio
muistuttaisi liikaa toisiaan, mutta että niillä olisi myös jotakin yhteistä, joka kantaa koko
pakettia. Joskus yhteistä nimittäjää saa hakea. Välillä erojen tekeminen teetättää. (N12)
Jos on kiire, teen haastattelun aamulla ja kokoan jutun iltapäivällä. Jos on aikaa
enemmän, käytän viilaamiseen pidemmän ajan. Useimmiten ajatus rakenteesta syntyy jo
haastatteluhetkellä tai viimeistään nauhaa purkaessa. (N7)

5.3.5 Käsikirjoituksen laatiminen

Financial Timesin Euroopan asioiden uutispäällikkö Tony Barber (1998, 66-78)
korostaa, että kokenutkin journalisti voi aina parantaa kirjoittamistyyliään. Hän
toivoo journalistien kuluttavan enemmän aikaa jutun taustojen selvittämiseen ja siten
kirjoittavan hieman paremmin. Hänen mielestään pitäisi olla aikaa puhua enemmän
asiantuntijoiden kanssa; haastatella ainakin kolmea, neljää ihmistä ja miettiä
enemmän ennen kuin ryhtyy kirjoittamaan. Hän myös kehottaa toimittajia valmistelemaan aiheita neljä päivää tai jopa viikko etukäteen. Silloin ei käy niin, että jonakin
päivänä ei olekaan muuta kuin roskaa painettavaksi lehteen.
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Vastaajat puhuvat jutun kirjoittamisesta tai käsikirjoituksen laatimisesta. Kirjoittamisvaihe näyttäisi sujuvan melko helposti useimmilta vastaajilta. Osalla vastaajista
tekstiä alkaa syntyä jo nauhakartan laadintavaiheessa tai sen pohjalta.
Puran nauhan niin, että teen nauhakartan ekalla kuuntelulla. Samalla kirjoitan kaiken,
mikä ei kuulosta napakalta ääneltä. Ääneksi jätän parhaat palat. Koneella on siis yksi
sivu auki, samaan liuskaan äänikarta ja väliin tekstiä nauhalta. Sitten otan kopion, karsin
tekstit pois ja nauhakartta on siinä. Kerään tekstit nippuun, plärään matskua, kirjoitan
ehkä muista lähteistä lisää ja muokkaan tekstin jutuksi. Tämä on vaativin vaihe, mutta
hyvät matskut ja haastateltavat avittaa työstössä. (N1)
Kun haastattelu on purettu, alan sumeilematta kirjoittaa juttua siitä, mistä se lähtee
kiertymään auki. En siis yritä aloittaa alusta, vaan käyn suoraan asiaan ja mietin vasta
myöhemmin, miten alku ja loppu menevät. Jossain vaiheessa teen ingressin, sitten
väliotsikoita, vielä myöhemmin pääotsikon ja näitä kaikkia sitten muuttelen vähän väliä
sen mukaan, mitä jutussa kulloinkin lukee. (N10)
Etenemiseni on aika liukuhihnamaista. Kun puran nauhoja, puran ainoastaan nauhoja.
Kun kirjoitan juttuja, kirjoitan ainoastaan juttuja. Tietysti jos haastattelut ovat
jakautuneet pidemmälle aikavälille, täytyy tehdä poikkeuksia. (N6)
Jutun puran ensin kokonaan koneelle, tulostan "prujun" ja ryhdyn sitten suunnittelemaan
rakennetta. Kirjoitan ja samalla merkitsen, mitkä kohdat laitan äänitiedostoiksi. Kun
juttu on kirjoitettu valmiiksi, editoin äänet ja viimeistelen jutun. (N7)

Eroja näkyy lähinnä siinä, syntyvätkö tekstit ensin vai tuleeko äänitiedostot editoitua
ensin. Toinen joukko avustajista editoi ensin äänet ja muokkaa sen jälkeen tekstiosuudet.
Toisinaan teen äänet ensin ja niiden järjestäminen aukaisee tekstin kulun. Välillä ääniksi
otetaan, mitä nauhasta pystyy saamaan irti ja tällöin loput "jää" tekstiksi. Pitkästä ja
sekavasta äänikartasta saatan poimia ensin järjellisimmät kohdat, jotka etsivät sijansa
rakenteesta. Ellei mikään muu auta, aloitan loppukappaleesta ja katson, mitä se vaatii
edeltäjäkseen ja niin päädyn lopulta ingressiin. Joskus sattuu niinkin, että teksti pyrkii
valmiiksi ennen kuin olen kuunnellut nauhaa kertaakaan. (N12)

Verkkomedian tekstin pitäisi olla selkeätä, napakkaa ja ymmärrettävää. Vastaajat
kertovatkin käyttävänsä tekstin hiomiseen aikaa melkoisesti.
Pidän itseäni näet sikäli savolaistyyppisenä kuulijana, joten vastuu kuullusta ja sitä
tehden tekstistäkin on minun. Itselle hankala aihe on kansatajuistettava, mutta tehtävä
suoritettava niin, että asioista paremmin perillä olevat voivat sitä vinkumatta lukea.
(N12)
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Kappaleiden pituuksia ei rajoiteta etukäteen johonkin tiettyyn merkkimäärään tms.
Toivon, että jatkossakin Mikaelin jutuissa sisältö ratkaisee esillepanon. Ei tekninen
alusta. Tärkeää tietysti, että jutut ovat luettavissa ja että lukijan mielenkiinto säilyy. (M3)
Tekijänä minulla on rima kohtuullisen korkealla: en kuvittele kirjoittavani Pihtiputaan
mummolle, vaan ihmiselle, jolla on jonkun tasoinen koulutus ja joka hakee sivuiltamme
myös tietoa. (N7)
Äänen läsnäolo myös vaatii tekstiltä. Toimittajan on mietittävä repliikkiosuudet
tyyliltään harmonisiksi haastateltavan oikean puheen kanssa. Pelkässä normaalissa
lehtitekstissä usein riittää, että haastateltavan asia on kerrottu niin kuin toimittaja on
parhaaksi nähnyt - joskus hyvinkin eri tyyliin kuin haastateltava ilmaisee asioita. (N12)

Nettiradio Mikaelin juttujen tekstit on mahdollista kirjoittaa joko valmiille
sivupohjalle tai millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsityövaiheet mahdollistavat sen, että tekijät voivat muokata omia tekstejään ja sivustojaan käyttäen Muistioohjelmaa.

5.3.6 Äänitiedostot

Nettiradio Mikaeli lähti alusta saakka tuottamaan juttuja niin, että niissä on mukana
äänielementti. Käytännössä juttujen ideointi ja aineiston hankinta pohjautuvat
radiotoimittajan työprosessiin. Monet vastaajista muistavat etenkin käymänsä äänikoulutukset.
Äänenkäsittelytaidot ovat Nettiradio Mikaelin koulutuksesta tarttuneet kaikista
parhaiten. Minä olen niin innostunut aiheesta, että olen jaksanut sitten itse kotonakin
toistaa kursseilla opittuja asioita. Viime talvena tämä konkretisoitui siihen, että kun
teimme tv-ohjelmaa, jonka äänissä oli ongelmia, niin pystyin itse tekemään äänet niin,
että ne kelpasivat digitelkkariinkin. Epätoivoisesti etsin ihmeellistä äänimiestä ja se
katsoikin peilistä ja - oli nainen. (N11)

Vastaajat näyttäisivät tässä vaiheessa jo tottuneen äänitiedostojen olemassaoloon.
Tiedostojen valinta ei vastausten perusteella tuota enää hämmennystä tai ainakaan
vastauksissa ei sellaisia seikkoja sivuta.
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Äänet teen yleensä aivan viimeisenä. Äänet tosin olen miettinyt jo juttuja kirjoittaessani.
Usein kirjoitan liikaa. Jotenkin tulee sellainen fiilis, että haluaisi purkaa jutun kokonaan
tekstiksi. Merkkaan nauhapurkuun äänien kohdat ja leikkaan äänet sitten viimeiseksi,
kun kaikki muut osat ovat valmiina. (N6)
Mielestäni on hyvä homma, jos toimittaja tekee äänipätkät itse, sillä sehän on olennaista
sisällön valintaa. Vaikka nauhan ja nauhakartan antaisikin toisen huomaan, ei välttämättä
jälki ole sellaista kuin toimittajan itse tekemänä. En tarkoita äänen laatua, vaan niitä
pieniä huokauksia… siis jos haastateltava on vaikkapa huolissaan asiasta, mistä häntä
haastatellaan, on mielestäni tärkeää, että joku huokaus saa siellä äänessä kuulua, ja eikös
haastateltavan persoonakin saa kuulua äänileikkeissä. (N1)

Äänitiedostojen tavoitteena on tuoda lisäarvoa, ns. ihmisen ääni kertomaan tarinaa,
väittämään tai kertomaan mielipiteitä. Äänitiedostojen kestoksi on määritelty alusta
saakka 1-3 minuuttia. Toki myös 4-5 minuutin äänitiedostoja löytyy. Äänitiedostojen
määrää ei ole vakioitu. Kokeilumielessä on myös editoitu muutama 30-60 minuutin
luento tai alustus. Vastaajat eivät ole törmänneet pitkien äänitiedostojen ystäviin. Sen
sijaan lyhyistä on tullut palautetta.
Myönteistä palautetta on tullut 1-3 äänitiedostojen pituudesta: ihmiset jaksavat hyvin
kuunnella 1-3 minuutin ääniosuuksia, mutteivät paljon sen pidempiä. Pitkien
äänitiedostojen kanssa olisin kuitenkin varovainen ja niitä pitäisi käyttää vain hyvin
perustellusti. Pitää olla todella kiinnostava asia, että jaksaa istua koneen ääressä
pelkästään kuuntelemassa puolikin tuntia. (N7)

Haastattelujen äänityksiin käytettiin alkuvuosina DAT-nauhureita, mutta sittemmin
siirryttiin keveämpiin minidisc-nauhureihin. Osin siirtymäpäätöksiin vaikutti se
käytännön seikka, että minidisc-soittimelta on mahdollista siirtää ääni tietokoneelle
suoraan kaapelin välityksellä.
Aluksi äänieditointiin oli käytössä moniraitatyöskentelyn mahdollistava SAWohjelma, joka sittemmin vaihtui avustajakäytössä keveämpään Sound Forge 4.5 XP ohjelmaan. Talvella 2002 käyttöön tuli myös Radioman-ohjelma, jolla työstetään
pitkiä puolen tunnin radio-ohjelmia Ylen Multifoorumin käyttöön.
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5.3.7 Linkitys

Linkkejä Nettiradio Mikaelin jutuissa on käytetty alusta saakka. Linkitykset
jakautuvat kahteen, kolmeen tyyppiin. Monissa jutuissa on linkkejä Internetixin
oppimateriaaleihin. Lisäksi liki kaikissa jutuissa on linkityksiä aiemmin julkaistuihin
Nettiradio Mikaelin omiin juttuihin sekä "ulos".
Linkkejä valittaessa pyritään siihen, että linkitykset johtaisivat mahdollisimman
"virallisen" tiedon lähteille ja pysyisivät voimassa mahdollisimman hyvin. Yksittäisten ihmisten kotisivuille tms. ei linkityksiä tehdä.
Linkkien käyttö jää vastauksissa liki vaille mainintoja. Kuitenkin useimmat
avustajista etsivät linkkejä vähintäänkin Nettiradio Mikaelin arkistojuttuihin. Toki
toimitussihteeri yleensä vielä tarkistaa ja lisäilee linkityksiä.
Olisikohan niin, että avustajasuhteessa työtä tehtäessä ne työaikaa vaativat asiat, jotka
eivät ole välttämättömiä ja joista ei makseta erikseen, jäävät vaille huomiota tai
tavallaan ydintoimituksen vastuulle.

5.3.8 Jutun koostaminen

BBC:n tiedetoimittaja Peter Snow (1998, 91-92) tiivistää omat vaatimuksensa
jutuille: "Haluan ennen kaikkea selkeyttä ja yksinkertaisuutta. En halua
liukaskielisyyttä enkä pinnallisuutta vaan nimenomaan selkeyttä. Journalistin
tehtävänä on säästää lukijan aikaa ja selvittää hänen puolestaan epäselvyydet,
vaikeudet ja monimutkaisuudet. Haluan, että lukija viedään argumentoinnin
keskipisteeseen ja kerrotaan täsmällisesti, mistä on kyse".
Vastaajilta kuluu melko paljon aikaa kokonaisuuksien tuottamiseen. Useimmat heistä
tekevät jutut valmiiksi käsikirjoitukseksi ja editoivat äänet. Kuvien editointi ja sivujen
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taitto jää useimmiten toimituksen www-suunnittelijalle tai harjoittelijoille. Alkuun
myös äänien editointi jäi tekniselle väelle. Avustajat arvioivat tällä hetkellä juttujen
työstämiseen kuluvaa aikaa varsin erilailla. Ohessa työhön käytettävää aikaa arvioivat
toimittajat, jotka myös itse koostavat juttusivunsa.
Toimittajan työ on mielestäni prosessi, joka tapahtuu päässä sekä hereillä että unessa.
Mutta haastatteluihin meni aikaa vähintään 2 tuntia per henkilö, haastattelun purku pari
tuntia, kuvien kehitys ja skannaus vähintään tunti, itse jutun koostamiseen kului aikaa 24 tuntia per haastateltava. Eli karkeasti sanottuna yhteen haastateltavaan kului aikaa reilu
työpäivä. Päälle tulee tietysti vielä ideointivaihe. (M3)
Kirjoitan paljon ja muokkaan tekstiä uudelleen ja uudelleen, siksi yksi työpäivä ei tahdo
riittää jutun kirjoittamiseen. Jos saan askarrella vapaasti, saan yhteen juttuun kulumaan
ainakin pari päivää. Aikaa menee enemmänkin, jos välillä täytyy tehdä jotakin muuta
kuten opettaa tai kokoustaa. Taittaminenkin kestää, kun vaihtelen kuvien paikkoja ja
kokeilen eri vaihtoehtoja. (N10)
Jos tekisin juttua koko ajan, siis kahdeksan tuntia päivässä. Luulen, ettei 10 työpäivää ole
liioittelua. Juttuformaatti on todella työläs ja itselläni tuntuu menevän jutun tekoon vielä
kauemmin kuin muilta. Teen tosin aika suuren urakan, kun etsin tietoa aiheesta, oikein
opiskelen aihetta. (N6)

Kun äänieditoinnista tuli erottamaton osa avustajien työtä, siitä myös ryhdyttiin
maksamaan erillistä korvausta samoin kuin sivujen taitosta. Vastauksista voi päätellä,
etteivät vastaajat sinällään karsasta moniosaajuutta, kunhan eri työvaiheisiin
kuluvasta työajasta maksetaan.
NRM:ssähän otettiin jossain vaiheessa käyttöön äänien editointipalkkio sekä sivujen
koodauspalkkio juttupalkkion rinnalle. Minusta se oli ihan hyvä, koska ne vievät
useamman tunnin nekin, paitsi ehkä sivujen koodaaminen, koska sivut kuitenkin
taitetaan valmiiseen sivupohjaan… kyllä sekin nyt muutaman tunnin vie. Äänien
käsittely voi sitä vastoin viedä kokonaisen päivän, jopa enemmänkin jos on hankalia
nauhoja tai paljon tosi pitkiä ääniä. (N6)

Valtaosa avustajakunnasta kuitenkin jättää taiton muille. Monikaan ei kuitenkaan
ratkaisujaan varsinaisesti perustele vastauksissaan.
Ihan mahtavaa Mikaelissa on ollut se, että bittimaailmasta ei toimittavan toimittajan
tarvitse olla pätkääkään kiinnostunut vaikka sinne juttuja tekeekin. Tarkoitan, että olen
saanut tehdä sitä työtä, mistä tykkään, enkä ole joutunut (hui) html-koodien kanssa
peuhaamaan. Hyvä homma, että tekninen osaaminen saa loppua edes jossakin vaiheessa.
Ja että aina löytyy joku, joka siitä jatkaa. (N1)

123

Jo html on jo niin teknistä, ettei toimittajan tarvitse siitä ymmärtää hölkäsen pöläystä,
jollei siitä ole sitten kiinnostunut. (N1)
Ei jutun ideointi ja kokoon keräily mielestäni paljon eroa muista medioista, paitsi että
komponentteja on paljon: ääni, kuva, teksti ja vielä netin ominaisuudet, taitto +
hypertekstuaalisuus. Aikaa meni siihen että usein - joinakin jaksoina useimmiten editoin itse äänet melko raskassoutuisella ohjelmalla (SAW) ja tein linkit valmiiksi
"nörttiemme ripustettavaksi". (M1)

5.3.9 Nettivideo

Nettiradio Mikaeli aloitti viikoittaisten nettivideoiden tuotannon vuoden 2001 alussa.
Juttuja on tuotettu erityisesti kulttuuriin liittyvistä aiheista. Nettivideot ovat yleensä 311 minuutin pituisia, toimitettuja lähinnä journalistisia dokumenttifilmejä, jotka
perustuvat yleensä yhden henkilön haastatteluun ja sen kuvittamiseen. Tuotannon
laadusta on vastannut Ylen pitkän linjan liikkuvan kuvan asiantuntija Matti
Markkanen ja hänellä on ajoittain ollut apunaan kuvaaja- ja toimittajaharjoittelijoita,
vaikka pääosin videoiden toimittajina ovat olleet ydintiimin journalistit.
John Webster (1998, 170-171) kuvaa dokumenttielokuvan käsikirjoittamisen
pääperiaatteita:

"Dokumenttielokuvan käsikirjoittamisen pääperiaatteet ovat, että

tiedät mitä haluat sanoa ja uskot, että se mitä haluat sanoa on totta, vaikka se olisikin
vain pieni osa koko totuudesta, päähenkilönä voi olla kuva tahansa ihminen, eläin,
esine tai abstrakti teema, kunhan löydät elokuvalle rakenteen (tarinan) ja varmistat,
että rakenne ja henkilöt kehittyvät elokuvan aikana, jotta elokuvassa olisi alku,
keskikohta ja loppu, vaikkei välttämättä tässä järjestyksessä. Tuot julki sen, mitä
haluat kuvata ja miksi se on tärkeää tarinalle. Tämä auttaa tekijää itseään ymmärtämään, mitä tarvitaan tarinan kertomiseen, ja myös muita näkemään mitä valmiissa
elokuvassa saattaisi tapahtua. Kun kuvaukset alkavat, unohda käsikirjoitus".
Videojuttujen formaatti koetaan omakseen ja sen kehittämiseen suhtaudutaan
vakavuudella, vaikkei juttujen tavoitettavuudesta olekaan illuusioita.
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Nettivideo on 2-10 minuutin pätkä, ihan pieniä journalistisia juttuja on tehty yli sata jo.
Se on mielenkiintoinen haaste ja siinä on koulutettu toimittajia videotuotantoon. Tässä
pelaavat samat lait kuin tv-dokumentin tekemisessä: kuvaaminen ja selkeä
dramaturginen rakenne, että tulee toimiva juttu. (M7)
Jos ja kun telkkarin tarjonta menee aina vain köykäisemmille linjoille, fiksut nettivideot
puoltavat paikkaansa. Vie tosin aikaa, että aikuisetkin löytävät tietsikan
multimediaominaisuudet. Mutta sama koskee koko Mikaelin tarjontaa. Verkkomedialla
on aikuisille paljon annettavaa ja paljon on jo jemmassa arkistoissa. Aikuiset eivät vain
ole yhtä sähäköitä, kärsimättömiä ja teknofriikkejä kuin useat nuoret tai it-alan miehet.
(N12)

Kovin monet vastaajista eivät ole tehneet videojuttuja ja koska niistä ei kysytty
erikseen, vastauksia on varsin niukasti. Vastaajilla ei ole liiemmin omakohtaista
kokemusta nettivideoiden tekemisestä kuin korkeintaan toimittajan roolissa, joten
vastauksissa ei juuri sivuttu videon tekemistä muuten kuin moniosaajuuden osalta,
mihin palataan asianomaisessa luvussa myöhemmin. Videokoulutuksiin on kuitenkin
osallistunut valtaosa vastaajista, mutta juttujen tekemiseen haastattelijana, kuvaajana
tai editoijana he eivät juuri ole olleet.
Myös yhteinen videokurssi oli hauska, se loi joukkuehenkeä. Ehkä sen voisi uusia niin,
että kurssilla tehtäisiin vaikkapa yksi videojuttu alusta loppuun asti - joku kuvaa, joku
leikkaa, joku ohjaa, joku haastattelee. (N10)
Olen sekä että -ihminen, jotkut tuotannot tekisin mielelläni alusta loppuun ja osan taas
tiimissä, hyvänä esimerkkinä näyttämöpäivät, on hyvä osata tai ainakin tietää miten
median eri osapuolet toimii, mutta ei minusta ihan nopeasti leivota vaikkapa laadukkaan
videon kuvaajaa… (N11)

Tyypillisimmillään nettivideoita on tuotettu tiimissä: toimittaja, kuvaaja ja editoija.
Käytännössä kuvaaja ja editoija ovat monesti sama henkilö. Tutuksi on tullut myös
tilanne, että toimittaja toimittaa ja kuvaa itse. Myös verkostossa mukana olleet
yhteistyökumppanit ovat kokeilleet videotuotantoja, mutta oppilaitosten harjoitustyönä tekemät jutut ovat olleet monesti laadullisesti kirjavia. (Kapiainen-Heiskanen
2002, 12.)
Tuotannossa on käytetty Adobe Premier 6.0 -ohjelma sekä kahta digitaalista
videokameraa, joista toinen on järeä ammattilaiskamera Sony DSR 250 P ja toinen
keveämpi kenttätyöhön soveltuva kamera; Panasonic XM 100.
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5.3.9.1 Mediavirtaa webissä -lähetykset

Vuonna 2001 mukaan tulivat mediavirtaa webissä -lähetykset yhteistyössä Mikkelin
ammattikorkeakoulun IMT-keskuksen kanssa. Reaaliaikaisia videokuvan siirtoja
Internetiin toteutettiin aluksi asiaseminaareista alle kahden tunnin lähetyksinä.
Vuonna 2002 päästiin kokeilemaan myös kenttäkalustoa, jolloin kevyt nettikamera
yhdistettynä kännykkään riitti välittämään reaaliaikaista kuvaa niin norpan lekottelukiveltä, kalasääsken pesän lentoharjoituksista kuin siipirikkoisen huuhkajan
talvielosta.
Matti Laitsaari antoi vielä palautetta energiapoliittisen seminaarin striimauksesta ja totesi
sen kuulijan kannaltakin sujuneen hyvin. Pienet katkokset lähetyksessä eivät haitanneet,
koska ohjelma jatkui katkenneesta kohdasta. Matti kyseli, olisiko jatkossa mahdollisuus
kuunnella striimauslähetyksestä pelkkää ääntä.
(Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 20.11.2001.)

Vastaajat näkivät suorissa nettivideolähetyksissä lähinnä tavan lisätä näkyvyyttä ja
kävijäkuntaa.
Meillä on ollut striimausta, suoria lähetyksiä, ovat olleet mielenkiintoisia
kokonaisuuksia. Rajatulle yleisölle voidaan tehdä tämmöisiä tuotoksia, he voivat seurata
lähetyksiä ja nythän on vasta pää aukeamassa tälle asialle. Voitaisiin selkeämmin
kehittää tätä asiaa, laittaa tapahtumia, informoida ja ihmiset voisivat seurata, olisi
koulutuksen lisänä ja virkamiehille olisi tärkeitä nämä striimausjutut. (M7)
Uusia asiakkaita on varmasti tullut suorien nettilähetysten ansiosta, koska ne ovat
saaneet ihan valtakunnallistakin huomiota. (N11)
Saimaannorppa, kalasääski, huuhkaja - näitä kannattaisi kehittää edelleen. Näillä
saataisiin näytettyä asioita, joita ihmiset eivät pääse näkemään. Ehkä tätä yhteistyötä
pitäisi kehittää edelleen. (M7)

Suorien nettivideolähetysten toteuttamisessa on käytetty Stream Genie -laitteistoa
yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa sekä kenttäolosuhteissa Word
Comp Oy:n maahantuomaa laitteistoa.
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5.4 Tiimityötä vai moniosaajuutta

Deutschland Radio Berlinin lähetyksen johtaja Gabriele Bauwens (1998, 110-111) on
pohdiskellut Internet-toimittajan roolia ja sivunnut siinä osuvasti niitä mietteitä, mitä
avustajakunnallakin vastausten perusteella on pyörinyt mielessä: "Nimittävätkö
Internet-journalistit itseään designereiksi vai miksi? Onko se journalistista työtä vai
enemmän taittoa? Mielestäni taittokin voi toki olla journalismia. Tässä on kuitenkin
vaara, että kaikki rajat häviävät. Teknologioiden myötä kehittyy mielestäni kokonaan
toisenlaisen kuva journalismista, joskus tulevat toisenlaiset journalistitkin. Toisaalta
tekniikka on lumoavaa, sillä se antaa (radio)journalistille mahdollisuuden leikkiä ja
tehdä itse juttunsa lähes kokonaan, mutta toisaalta sinä aikana, jolloin toimittaja istuu
ja leikkaa, hän ei voi olla liikenteessä, ei voi tehdä haastatteluja eikä tavata ihmisiä. Ja
voin kuvitella, että joku teknofriikki journalisti omistautuu juuri tekniselle työlle ja
työstää juttuaan kymmenen tuntia."
Moniosaajuus nousi pintaan useissa vastauksissa, joten kysyin keskustelufoorumilla
lisäkysymyksen ihanteellisesta toimitustiimistä ja toimittajan osaamisen rajoista.
Pitäisikö venyä kaikkeen? Kaikki avustaja editoivat äänet, ottavat kuvat ja joitakin
innostaisi myös videokuvaus. Sivujen editointiin kaikkia ei tällä näkymin saisi
innostumaan. Laatu, palkkiot ja tehokkuus mietityttävät. Suurin kynnys näyttäisi
olevan videokuvaamiseen. Moniosaajuuden sijaan tai rinnalle nousee tehokas tuotantotiimi.
Itse olen ehdottomasti tiimityön kannalla. Silti on mielestäni hyvä hallita erilaisia
tehtäviä itsekin ja joskus on hyvä vaihtaa hommaa, mutta tämä jokapaikahöylämoniosaajahöpötys saa kyllä karvat pystyyn. Kokeilin Kaustisella kesäreissulla tehdä
yksin haastatteluja videolle ja täytyy sanoa, että tunsin itseni aikamoiseksi idiootiksi kun
moista edes yritin. No, tulipahan kokeiltua, toivottavasti ei tarvitse lähteä ilman kuvaajaa
oikealle keikalle. Muuten laatu kärsii niin että hirvittää. (M3)
Jutun tekovaiheessa on todella monta eri vaihetta, joista osan ainakin voisi antaa toiselle.
Esimerkiksi äänien editointi, videon editointi, kuvituskuvien ottaminen ja sivujen
koodaaminen on mielestäni sellaisia asioita. (N6)
Jos moniosaajuuden päälle isketään vielä vastuu tekniikasta ja laitteista, softista ja
viruksista niin jo on kumma heppu, joka yksin näiden ongelmien kanssa painiessa ei saa
mahahaavaa. (M3)
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Moniosaajuuteen näyttäisi freelance-toimittajilla olevan vastaajien mukaan varaa sinä
päivänä, kun teknisestä työstä maksetaan erikseen sen viemän ajan mukaisesti.
Itse olen valmis tekemään juttuni alusta loppuun sittenkin, kun joudun elättämään
toimittajuudella itseni kokonaan. Mutta se edellyttää kuitenkin sitä, että työnantajat
ymmärtävät kaikkien vaiheiden vievän aikaa. Nyt pelkäänkin ehkä eniten sitä, että
moniosaajuudesta tulevat säästöt revitään itse asiassa toimittajien selkänahasta. Se
kauhukuva on aika ikävä, koska toimittajan ammatti on jo itsessään varsin kuluttava.
(N6)
Tosiasiassa sekä taloudellista että teknistä vastuuta työnnetään koko ajan toimittajan
niskaan. Palkkio pysyy lähes samana, mutta vastuu kasvaa. (M3)

Omien työtapojen kehittämisen uskotaan osin olevan ratkaisu moniosaajuuteen.
Työtapoja kehittämällä osa vastaajista uskoo pystyvänsä hoitamaan myös moniosaajuuden tuomia vaateita.
Omia työtapoja voi toki kuitenkin muokata enemmän liukuhihnamaiseen suuntaan.
Tekee isommasta erästä juttuja aina yhden vaiheen kerrallaan: esimerkiksi käsittelee
viiden jutun äänet kerrallaan tms. Väittäisin kuitenkin, että jutut syntyisivät pienemmin
ponnistuksin, mikäli toimittajat eivät joutuisi tekemään ihan joka vaihetta itse. Olisi
enemmän aikaa keskittyä sisältöön. Nyt kaikki pienet osaset syövät energiaa ja
mielestäni se näkyy ennen kaikkea sisällössä. (N6)

Vastaajat eivät kuitenkaan usko oman kokemuksensa pohjalta siihen, että moniosaajuus tulisi välttämättä lopulta työn tilaajalle halvemmaksi kuin tiimissä toteutettu
verkkomedia. Ainakin asia kaipaisi tutkimusta.
Työnantajan kannalta on tietysti ainakin näennäisesti edullisempaa pitää vain yhtä
moniosaajaa kuin kolmen tiimiä, joilla kaikilla on oma leiviskänsä hoidettavanaan. En
tiedä, tuleeko moniosaajuus kuitenkaan niin paljon halvemmaksi, onkohan kukaan
tutkinut asiaa? (N6)
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5.5 Juttuformaatin muuttuminen

Vastaajilla on omakohtaista kokemusta juttuformaatin toimivuudesta niin tekijän kuin
käyttäjienkin näkökulmasta. Nettiradio Mikaelin käyttöliittymä koki 1998-2001
muodonmuutoksen yleensä kaksi kertaa vuodessa. Yhdessä graafikon kanssa
suunniteltiin ja toteutettiin muutoksia, jotta jutut ja palvelut olisivat käyttäjäystävällisemmin löydettävissä. Avustajakunta osallistui kehittämistyöhön. Vastauksissa korostuu juttujen tekstuaalisuuden lisääntyminen vuosien mittaan ja epäröinti,
kuuntelevatko kävijät edelleenkään äänitiedostoja.
Silloin oli paljon enemmän ääntä, tekstiä vähemmän. Nyttemmin on enemmän tekstiä,
mikä varmaan palvelee niitä, jotka eivät välttämättä jaksa kuunnella ääniä. Ääni on
muuttunut nykivästä äänestä jouhevaksi kuunnella. Loistava asia. (N3)
Kun aloitin, jutuissa saattoi olla tekstittömiä/vähätekstisiä sivuja. Mielestäni ne eivät
pelitä, sillä raadollinen totuus on, että potentiaalisista kävijöistä harvoilla on kotona
kone, jonka rahkeet riittävät. Ei minullakaan, sen puoleen. (N12)
Juttuformaatti on mielestäni säilynyt aika lailla muuttumattomana koko tämän ajan.
Mukaan on tosin tullut video ja äänilinkit eivät vain möllötä tekstin vieressä, vaan mikit
ovat saaneet tekstilinkin rinnalleen. Peruspaketti on kuitenkin pysynyt hyvin
samanlaisena. (N6)

Alkuvuosina jutut noudattelivat radiojutun käsikirjoitusta. Monilla sivuilla tekstiä oli
niukasti, suunnilleen saman verran kuin perinteisessä radiojutussa olisi juontotekstiä.
Äänitiedostoja oli yhdessä ns. lyhyessä jutussa ehkäpä vain yksi kuvalla ja linkeillä
höystettynä.
Seuraavassa sivukaappauksessa näkyy alkuaikojen käyttöliittymä. Tarjolla oli juttuja,
kolumneja ja viihdettä, joista uusimmat kokonaisuudet merkittiin pyöreällä
pompulalla. ”Jutut” olivat yleensä laajoja, moninäkökulmaisia kokonaisuuksia ja
uutiset yhden sivun lyhyitä juttuja. Niiden lisäksi toimitettiin viikoittain yksi uusi
kolumni.
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Käyttöliittymän grafiikka oli melko raskaasti latautuvaa ja juttujen omat
kehysratkaisut

aiheuttivat

hankaluuksia

selailijoille.

Muutokset

olivat

siis

välttämättömiä. Ensimmäisessä käyttöliittymässä näkyvät hyvin myös alueelliset
kumppanit, ESMO-verkosto ja Internetix omina logoinaan yläpalkissa. Juttujen
aihealueiden perusteella juttuja ei löydä, pikemminkin niiden laajuuden mukaan.

Kuva 1 kuvaa Nettiradio Mikaelin käyttöliittymää ensimmäisenä toimintavuonna 1998.

Nettiradio Mikaelia käynnistämässä oli useita ihmisiä, jotka olivat työuransa aikana
laatineet päivittäin uutisia radioon. Vaade uutisten sisällyttämisestä tuotantoon oli
alkuun itsestään selvä. Alkuvaiheen uutiset kuvasivat usein projektien ajankohtaisia
asioita, kerrottiin ilmestyneistä tutkimuksista ja tapahtumista.
Ohessa esimerkkinä on alkuvuosien uutinen, joka on vahvasti aikaan ja paikkaan
sidottu, eikä sellaisenaan kestä kovin hyvin arkistokäyttöä. Sittemmin uutisista
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luovuttiin liki yksimielisesti ja keskitettiin energia taustoittavien, arkistoitavien
juttujen tekemiseen.

Kuva 2 kuvaa ensimmäisenä toimintavuonna toimitettua uutistyyppistä, aikaan sidottua Sari Järnin
tekemää juttua.

Juttuvalikoimaan kuuluivat alkuvaiheessa myös kolumnityyppiset puheenvuorot,
joissa oli tekijän äänensävyn mukaan joko kriittinen, opettava tai kantaaottava
pohjavire. Kolumneja työstivät niin ydintoimituksen ihmiset kuin avustajatkin.
Muutamat avustajat profiloituivat omien nimimerkkiensä myötä. Aivovuotajat oli
huolissaan aluekehityksestä, Kyläaktivaattori tarkasteli maaseudun kehittämistä
ruohonjuuritasolta ja Tätienergia paasasi milloin mistäkin asiasta. Auli Kekkosen
Töyhtöorvokista tuli myös käsite.
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Kuva 3 kuvaa Auli Kekkosen Töyhtöorvokki-kolumnisivua vuodelta 1999.

Laajoissa jutuissa oli puolestaan alkujaan käytössä frame-ratkaisuja. Äänitiedostoja
merkitsemässä on käytetty alusta saakka mikrofonia.

Kuva 4 kuvaa Kirsti Vuorelan vuonna 1999 toimittamaa kehyksiä hyödyntävää juttutyyppiä.

Sittemmin juttujen tekstuaalisuus lisääntyi, kuvat pienentyivät, äänitiedostot
runsastuivat ja nettivideot tulivat mukaan tuotantoon. Juttusivuille ilmaantui lehdistä
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tuttuja elementtejä: selkeä otsikko sai rinnalleen ingressityyppisen lyhyen tekstin
ennen jutun varsinaisen tekstin alkamista. Tekstien määrä lisääntyi ja 1-3 minuutin
äänitiedostot runsastuivat. Nykyään yhdellä juttusivulla saattaa olla 5-12 erillistä
äänitiedostoa. Muutokset perustuivat niin käyttäjien kuin tekijöiden käsityksiin
toimivasta verkkomediasta.
Aluksi teksti, linkit ja ääniklipit erotettiin selkeästi toisistaan. Myöhemmin klippejä
alettiin sijoittaa tekstin sekaan. Myöhemmin mukaan on tullut arkistojutut,
keskustelupalstat ja videoklipit. Itse näkisin, että Mikaelin "raami" on hyvä kunhan siinä
jää tekijälle hieman pelivaraa. (M3)
Ehkä alkuvaiheessa formaatti muistutti enemmän radio-ohjelman rakennetta. Nyt on
pyritty siihen, että jutun sisältö aukeaa, vaikkei äänitiedostoa kuuntelisikaan. Eli
ydinasiat tulevat ilmi tekstissä. Mielestäni juttujen rakenne on tällaisenaan aika hyvä.
(N7)
Jos formaattia nyt ryhdyttäisiin muuttamaan täytyisi siihen olla hyvät perusteet,
asiakkaat ovat varmasti oppineet tähän muotoon? (N11)

Tutkimuksen kirjoittamishetkellä käytössä olevalla käyttöliittymällä on parisen vuotta
ikää. Sen perusideana on taata kävijälle nopealla silmäyksellä tieto uusimmista
jutuista, sivustolla olevista aihepiireistä (vasemmassa reunassa), paikkakunnista jotka
ovat mukana toiminnassa (yläpalkissa) ja vuorovaikutteisista palveluista (oikeassa
reunassa alhaalla). (ks. kuva 5. )
Olen itse Mikaelin juttuformaattiin varsin tyytyväinen. Se ei minusta ole juurikaan
muuttunut sinä aikana, kun olen tehnyt juttuja. Sivuston ulkonäkö tosin uudistui vuonna
2001. (N10)

Toki tämäkin käyttöliittymä on kokenut pieniä muutoksia, kun nettivideot saivat
oman sivustonsa (alhaalle vasemmalla). Lisäksi vuoden 2003 alusta otettiin mukaan
linkitys

Multifoorumin

24

tuntia

lähetysvirtaa

lähettävään

multiradioon

(http://www.yle.fi/multifoorumi). Käyttäjätutkimuksia tehtäessä sivuilla on käytetty
pientä banneria keskellä vasemmalla. (ks. kuva 5.)
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Kuva 5 esittää Nettiradio Mikaelin käyttöliittymää vuonna 2003

Vuoden 2001 alusta alkaen viikoittain on päivitetty verkkoon myös yksi editoitu
videojuttu. Videoleikettä esittää kameran videokameran kuva. Videojuttusivulla on
videosta kaapattuja kuvia 1-2 sekä mahdollisia linkityksiä arkistojuttuihin sekä
muualle Internetissä.

Kuva 6 esittää Juuso Niirasen keväällä 2003 tekemän videojutun sivua.
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Avustajien muisteluksissa nämä käyttöliittymään tai juttujen ulkomuotoon liittyneet
muutokset eivät kovin paljoa näy. Kaikki eivät edes vastanneet tähän kysymykseen.
Vastanneilla avustajilla on kuitenkin varsin selkeitä mielipiteitä kehityssuunnasta.
Vuosina 1998-1999 juttuja tehneet kuvailevat muutoksia juttujen ulkonäössä ja
sisällöissä näin:
Formaatti on minusta pohjimmiltaan sama, jutut ovat laajentuneet ja tulleet muutenkin
näyttävämmiksi. Hypertekstin ominaisuuksia ja "oheispalveluita" on tullut lisää, mm.
keskustelufoorumi on kehittynyt. Mutta kyllä tuon vielä Mikaeliksi tuntee. Perusolemus
on ennallaan, vähän kuin 40 vuoden takaa siirretty tenava tunnistaisi jotkin automerkit
heti. (M1)
Alussa tehtiin pitkiä ääniä ja lyhyitä tekstejä, tämä nykyinen formaatti enemmän tekstiä
ja vähemmän ääntä on muotoutunut ajan kanssa ja se on tällä hetkellä ihan ok. Videot
ovat hyvä lisä. (N11)
Ilmeisesti juttuformaatti on ajan myötä muuttunut niin, että uudet jutut ovat
houkuttelevammin esillä, kun jokaisesta on heti otsikon lisäksi ingressipätkä. (N8)

Kuva 7 kuvaa Kirsti Vuorelan 1999 tekemää laajaa juttukokonaisuutta. Jutun jatkolinkit löytyvät
oikeasta reunasta.
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Myöhemmin eli 1999-2002 mukaan tulleet puolestaan kommentoivat juttuformaattia
pitäen mielessään käyttäjäystävällisyyden ja verkkomedialle tyypillisen piipahtamisen tai syventymisen juttujen parissa:
Juttuformaatti on muuttunut mm. etusivun suhteen ajan kuluessa. Haluaisin edelleen
pitää johtavana ajatuksena formaatin selkeyttä, konstailemattomuutta ja
käyttäjäystävällisyys. (N2)
Nykyinen malli, että äänet ovat fileinä ja tekstistä käy keskeiset asiat ilmi, antaa
mahdollisuuden niin piipahtamiseen kuin syventymiseenkin. Voi lukea melkein tai
puoliksi, kunnolla tai hutiloiden. Tahallaan kuunteleminen on joko- tai -hommaa. (N12)

Kuva 8 kuvaa Mervi Sension toimittaman laajaa juttukokonaisuutta keväällä 2003.

Juttuformaatin kehittämisvinkkejä avustajakunta jakaa mielellään. Yksi vastaajista
ehdottaa kattavia, pitkiä, kuukausia kestäviä juttuprojekteja ja sama vastaaja epäilee,
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että Nettiradio Mikaelinkin on mentävä ajan myötä lyhyisiin, bulevardilehtityyppisiin
tietoiskuihin. Ajoittain kaipaillaan kuvatekstejä näkyville sivuille kuvan koodiin
kirjoitettavien tietojen sijaan ja formaattiin väljyyttä.
Juttuja tekevät opiskelijat kaipaavat usein kuvatekstejä, sillä heidän on aluksi vaikea
hahmottaa kuvan koodiin kirjoitettavaa tekstiä. Opiskelijat myös kokeilisivat mielellään
erilaisia kuvakokoja, kehyksiä jne. ja pitävät formaattiin tekemistä rajoittavana. (N10)
Miksei muuten voisi olla myös etukäteen mitä ilmestyy seuraavalla viikolla. Aiheethan
on niin laidasta laitaan, ettei voi olettaa että kaikki kiinnostaa kaikkia. (N8)
Parin kuukauden juttuprojektit voisivat virkistää Mikaelin ilmettä. Sitä pitäisi kysyä
haastattelemalla Mikaelin käyttäjiltä. (M4)
Luulen, että nettiradion on mentävä mukaan nykytyyliseen iskevään jutuntekoon. Siis
lyhyitä bulevardilehtityyppisiä uutisiskuja, haastatteluiskuja ja tietoiskuja. Mutta
kolumni voisi olla vähän pitempikin. Ihmiset ovat aina kiinnostuneita toisten
mielipiteistä. (M4)
Äänistä olen saanut sellaista palautetta, että äänet katkovat usein, varsinkin yli 2
minuuttia pitkät äänet. Itse haluaisin usein purkaa haastatteluni tekstiksi, koska epäilen,
että monet hyvät pätkät menevät kävijöiltä aivan ohi. Jutut on suunniteltu niin, että
kokonaisuus vaatii äänet rinnalleen. Pyrin itse tosin kirjoittamaan jutut niin, että niistä
saa tolkkua ilman ääntäkin. (N6)

Sisältöön kaivataan nykyistä enemmän tarinoita tavallisista ihmisistä. Heistä moni
avustajista tekisi mieluiten juttuja tai lukisi osana muiden juttuja.
Näkisin Nettiradio Mikaelissa mieluiten tulevaisuudessa enemmän tarinoita tavallisista
ihmisistä. Voisihan kokonaisuudessa aina yksi pakollinen tutkijakin olla horisemassa,
mutta jotenkin tässä julkkisten ja turhan tiedon maailmassa olisi mukava nähdä
enemmän jotain aitoa. (N6)
Ymmärtääkseni myös tulevaisuudessa, myös Nettiradio Mikaelissa olisi hyvä säilyttää
jutuissa ihmisläheinen näkökulma, jota äänen käyttäminen tukee. (M3)

5.6 Palaute

Palautteen

antaminen

ja

sen

vastaanottaminen

ovat

iäisyyskysymyksiä.

Verkkomediaa käynnisteltiin varsin avoimella kentällä; juttujen tekijöiden oli
opiskeltava monet asiat alusta alkaen ja kokeiltava asioiden toimivuus. Palautetta
kaipasivat niin tekijät kuin tilaajatkin niin toisiltaan kuin kentältä.
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Palautteen antaminen juttujen tekijöille on ollut toimituspäällikön ja toimitussihteerin
tehtäviä.

Etenkin

toimitusharjoittelijat

ja

opiskelijat

pyrittiin

huomioimaan

henkilökohtaisella palautteella. Rutinoituneemmille avustajille palautteen määrä ei
aina tuntunut riittävän. Kysyinkin lisäkysymyksen palautteen antamisesta myös
toimitussihteerin töitä tehneiltä ja ilmeni, että harjoitustoimituksessa, kun tekijät ovat
aloittelijoita, palautteen antaminen on varsin herkkävireinen taitolaji - puolin jos
toisin.
Kerran kun kerjäsin palautetta toimituksessa, minulle naurettiin, ettei kukaan vielä tiedä,
minkälaisia juttujen tulisi olla, kun tässä vasta tätä formaattia rakennetaan. No eipähän
ainakaan haukuttu. (N9)
Se on kyllä totta, ettei jutuista tullut annettua välttämättä palautetta, ellei sitä oikein
asioikseen pyydetty. Tosin itsellekin on tullut mieleen, että sitä olisi mukava saada
enemmän. Tavallaan kun ei tiedä, onko jutut edes kelvollisia tai mikä niissä voisi olla
parempaa. Olisi mukava kehittyä. (N6)
Oikeanlainen palaute ei ole haukkumista, joten kai se on palautteen antajasta kiinni,
miten palaute vaikuttaa. Tarkoitus on kai saada aikaan kehitystä. Voiko kehittyä, jos ei
saa koskaan palautetta? (N1)

Toimitussihteereinä olleet myönsivät palautteen antamisen vaikeuden. Palautetta
antaa mieluiten hyvistä jutuista ja niille ihmisille, joiden tietää kritiikkiäkin kestävän.
Viime kesänä esimerkiksi kävimme harjoittelijan kanssa kaikki hänen juttunsa yhdessä
läpi niin, että korjasin esimerkiksi virkkeitä ääneen siten, että harjoittelija pystyi
reagoimaan heti ja perustelemaan valintojaan tms. Se tuntui toimivalta, koska
harjoittelija oli sen oloinen, että hän ylipäätään kestää kritiikkiä. (N6)
Ns. pikkukriittisestä palautteesta jotkut olivat kiitollisia, jotkut eivät. Suhtautuminen
vaikutti asiaan siten, että lopetin parin kerran jälkeen palautteen antamisen osalle
tekijöistä eli niille, jotka ryhtyivät mielestäni valtataisteluun, puolustivat kieli- tai
rakennevalintojaan toistuvasti, vaikka omalla ammattitaidollani arvioiden tekemiseni
olivat olleet perusteltuja. Ehkä muutaman ns. hankala tapaus vaikutti toisaalta kuitenkin
myös niin, että muillekin antamani palaute väheni. (N5)

Palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät nyanssit voisivat olla ihan oman
tutkimuksensa väärti asia. Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen saattavat
vaatia tietyntyyppistä luottamussuhdetta ja jopa auktoriteettiasemaakin, yksi
toimitussihteereistä epäilee.
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Jos ajattelee omaa lyhyeksi jäänyttä työuraani "opettajana", niin en missään nimessä
ehtinyt saamaan sellaista asemaa toimittajaksi opiskelevien keskuudessa, että he olisivat
ajatelleet, että ehkä osaan jotakin, mitä saattaisin pystyä opettamaan. He olivat olleet
toimituksessa kauemmin kuin minä. Minä olin tulokas, he konkareita. Eli
toimitussihteerin on ikään kuin ansaittava opettaja-asemansa. (N5)
Minulle jäi kuitenkin vaikutelma, että osaa - ei toki kaikkia - Mikaeliin kirjoittavia
toimittajia kiehtoi itse toimittajuus, toimittajan rooli, ammattinimike "free lancer toimittaja". Pääasia ei ollut se, että toimittajan työ on tärkeää ja että on tärkeää kertoa
ihmisille asioita. - Miten tällaisesta asennevammasta antaa palautetta? Ehkä ajan kanssa,
ehkä omalla esimerkillään ja pienillä lauseilla…? (N5)

5.7 Käsityksiä verkkomedian kävijöistä

Verkkomedian käyttäjä on vastaajille lähes myyttinen hahmo, jonka olemusta
avustajakunta on toki miettinyt. Oletusarvona on ollut tuottaa juttuja aikuisille,
yleensä yli kolmikymppisille eli sille kohderyhmälle, joka aloitusvuonna 1998 omasi
kaikkein niukimmat tietokoneen ja tietoverkkojen käyttötaidot. Oletuksena on
luonnollisesti ollut,

että kävijäkunta kasvaa ja tietokoneen käyttötottumukset

muuttuvat vauhdilla. Avustajat ovat tavanneet vuosien mittaan kukin melkoisen
määrän haastateltavia ja saaneet palautetta jutuistaan. Tämän palautteen perusteella
heille on muodostunut yleinen käsitys Nettiradio Mikaelin käyttäjistä.
Peruskävijän oletetaan olevan aikuinen ihminen, kohtuullisesti koulutettu ja
tietokoneen käyttötaidot omaava. Osa vastaajista on taipuvainen uskomaan, että
peruskäyttäjät löytyvät pääosin Itä-Suomesta.
Kävijät lienevät nettiä muutenkin käyttäviä tyyppejä, muuta en tiedä. Omituista tässä
puuhassa on se, ettei tiedä, kenelle juttuja tekee. Teen juttuja korkeammalla rimalla kuin
sanomalehtiin, mitä tuo nyt sitten loppupeleissä tarkoittaakaan! Videoleikkeet eivät joraa
hyvin modeemivehkeillä. (N1)
Kuvittelisin, että Nettiradio Mikaelin käyttäjät ovat pääosin aikuisia ihmisiä. Tai ainakin
ne, jotka tulevat käymään toistekin. Keski-ikä voisi hyvinkin olla 35 vuoden yläpuolella.
Epäilen, etteivät käyttäjät itse asiassa kuuntele ääniä kovinkaan usein. Yleisissä tiloissa
verkkoa käyttävillä ei ole mahdollista kuunnella useinkaan ääniä. Omalla työ- tai
kotikoneella surffailevat eivät taas välttämättä osaa esimerkiksi asentaa ohjelmaa, jolla
ääniä voisi kuunnella. Ihmiset ovat yllättävän avuttomia tietotekniikkaan ja verkkoon
liittyvissä asioissa. Videoiden kohdalla tilanne taitaa olla vielä kehnompi. Myös yhteydet
voivat olla ongelmallisia. (N6)
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Mikaelin kävijä on varmaan usein Helsingin ulkopuolelta, aikuinen yli 20-kymppinen
tiedonhaluinen ja utelias ihminen. Voisi kuvitella, että kävijöissä on enemmän naisia
kuin miehiä. (M3)
Mikaelin kävijät ovat käsittääkseni statusporukkaa. Mikaeliin ei kerta kaikkiaan eksy
muita kuin tietynlaisia friikkejä ja sitten aivan tavallisiakin ihmisiä, kunhan joku lataa
koneeseen RealPlayerin ja panee sen kuulumaan - edellyttäen, että aihe menee ihan
läheltä. (M4)
Suurin osa kävijöistä on ns. vakkareita, jotka käyvät viikoittain. Erilaiset tempaukset ja
muissa medioissa olo lisäävät kävijämääriä. (M5)

Yleiset huomiot liittyvät käyttäjien taitoihin ja käytettävissä olevaan laitekantaan.
Palautteet tukevat käsitystä, ettei aikuisilla ole taitoa avata ääni- ja videotiedostoja tai
heillä ei ole käytettävissään riittävää laitekantaa tai käyttökokemusta. Toisaalta
webbin perusominaisuus, sivustojen selaileminen, ei tue käsitystä viivähtää sivuilla
pidempään ja syventyä antiin. Ääni- ja videotiedostojen avaamista pidetään
kynnyskysymyksenä. Oletus on, että vaikka yhä useammat pystyisivätkin ääntä
kuuntelemaan ja videoita katselemaan, valtaosalla on ongelmia laitteiden ja ohjelmien
kanssa.
Kävijöiden suhteen on ehkä liian skeptinen. Kävijäkunta on toisaalta niitä ihmisiä, jotka
ovat sinut koneiden kanssa, mutta liian usein olen törmännyt kielteiseen kommenttiin
äänestä tai videosta. Silloin juttujen kokonaisvaltainen "lukeminen" jää kiinni joko
laitteista tai osaamisesta. Osa ihmisistä tuntuu vain haluavan selailla pikaisesti otsikot ja
rientää seuraavaan kohteeseen. (N2)
Äänihän se on aina ollut radion ongelma ja niin se on nettiradionkin. Kallista kuunnella
pitkiä juttuja ja äänikorttejakin on vielä harvassa. (N4)
Ääni- ja videotiedostojen avaamiseen ihmisillä on ajan puutteen vuoksi korkeahko
kynnyt, tietysti jos aihe kiinnostaa kynnys on matala. Ne muutamat palautteet, mitä olen
saanut vaihtelevat laidasta laitaan: oikein hyvä juttukokonaisuus tai vaihtoehtoisesti:
kuka sellaisilla sivuilla viitsii käydä, kuolleena syntynyt idea. (N5)
Äänet olivat alkuun ainakin ongelma, ei viitsitty asentaa ohjelmaa, mutta tilanne on
mielestäni parantunut vuosien saatossa. Kävijät saavat koko tuotteen kokonaisuudessaan
näkyviin. Olen törmännyt ihmisiin laajallakin alueella jotka ovat kertoneet ainakin
joskus käyneensä sivuilla tai ovat olleet halukkaita tutustumaan. Osaa on kiinnostanut
nimenomaan tekniikka ja miten videot ja äänen on saanut nettiin. (N10)

Toki löytyy myös koulukunta, joka ei usko ääni- ja videotiedostojen olevan enää
kävijöille ongelmallista. He ovat kuitenkin selkeästi vähemmistönä vastaajissa.
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En usko, että erilaisista medialeikkeistä enää syntyy ongelmia. Tottakai on ihmisiä, jotka
tutustuvat klippeihin joskus ekaa kertaa, mutta siihen Mikaeli on mainio alusta.
Ylipäätään Mikaelin juttuformaattia on kopioitu hyvin paljon mm. Yleisradion eri
toimituksissa, mutta samankaltaisena sitä ei ole saatu toimimaan. (M3)

Vastaajat ovat joutuneet kouluttamaan ihmisiä käyttämään verkkomediaa ja
suosituksia käyttäjäkoulutuksista löytyy.
Aina kun esittelin Nettiradio juttuja satunnaisille ihmisille, oli alun hämmennyksen
laannuttua havaittavissa innostuneisuutta. Siinä vaiheessa lisää pökköä pesään ja
juttuarkisto auki. Aivan varmasti löytyy jokaiselle jotakin ( (M5)
Mikä ettei sellaisiakin kursseja voisi pitää, joissa neuvottaisiin miten niitä käytetään?
Ainakin niissä paikoissa, joissa on mahdollisuus avoimiin oviin joskus. (N11)

Arkistoitavia juttuja ja arkiston käyttöä vastaajat pitävät avuna. Tosin kovin moni ei
asiaa mainitse omissa vastauksissaan. Osa avustajista hakee hyvin tunnollisesti uuteen
juttuunsa liittyvät arkistolinkit paikoilleen ja osa odottaa toimitussihteerin tekevän
sen.
Arkistot ovat sellainen aarre, josta voi löytää kaikkea. Ei pelkästään oppimisväline, vaan
määrätynlainen aikakauslehtimäinen juttu, asioita laidasta laitaan. (M7)

Myös muut uudet tuotekehityksen tulokset, kuten nettipäiväkirja saavat mainintoja.
Nämä uudet jutut, päiväkirjatyyppiset, näillä on tilausta enemmän, toivoisin, että nuoret
löytäisivät nämä asiat. Nuori ympäristöaktivisti on kirjoitellut mielenkiintoisia asioita.
(M7)

5.8 Ammatillinen kehittyminen

Projektimuotoisen koulutustoiminnan tavoitteena on luoda uutta asiantuntijuutta ja
osaamista alueelle sekä edesauttaa yrittäjyyden syntymistä. Tutkimusten mukaan
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työnantajat edellyttävät nykyään verkkojournalismin osaamista lähes kaikilta
toimittajilta. 1990 työnantajista 70 % oletti verkkojournalismin taitoja löytyvän
uusilta radiotoimittajilta ja 71 % televisiotoimittajilta. (Hansén 2000, 252, 262.)
Monet vastaajista ovat perehtyneet toimittajan työhön hankkeen myötä ja liittyneet
osuuskuntiin. Yksi vastaajista ehti projektikaudella perustaa toiminimen ja muuttaa
sen osakeyhtiöksi. Monet vastaajista kertovat saaneensa hankkeen myötä uskallusta
tehdä myös muita toimittajan töitä tai hankkiutua projekteihin työhön. Toimeentuloon
ja uusiin taitoihin liittyviä seikkoja sisältyy kaikkien vastaajien vastauksiin. Yhden
vastaajan työllistämistuki jopa tipahti alemmaksi harjoittelujakson takia. Monet
muistelevat myös saaneensa muuten kannustusta tekemisiinsä.
Tunsin jopa ihan oikeaa myötätuntoa journalistisissa ponnistuksissani. Myös
toimeentulossani Mikaeli oli olennainen osa. Olin mukana monissa verkkoprojektien
alkukäynnistyksessä, joissa toteutuminen jäi haaveeksi samoin palkkarahat. Mutta
ennen kaikkea Mikaeli oli kanava, jonne saatoin purkaa journalistista kunnianhimoani ja
kokeilunhaluani. (M3)
Nettiradio-jaksoni vaikutti toimeentulooni alentavasti, mutta siitä huolimatta se antoi
minulle paljon enemmän kuin otti. Sain mm. vietyä oppisopimukseni loppuun tuona
aikana. (M5)
Ammatillisesti olen ammentanut paljon uutta, ehkäpä jopa oppinut ajattelemaan asioista
uudella tavalla. Kokonaisvaltaisempi näkemys on toiminut myös mm. oppimateriaalin
tuottamisessa paremmin. (N2)

Ammatillinen kehittyminen oli asia, jota vastaajat ovat pohdiskelleet myös aiempien
toimintakertomusten liitteissä olleissa omissa tarinoissaan. Sainkin viitteitä, että
"katso ne osuuskuntajutut sieltä toimintakertomuksista", mikä mielestäni olikin
rationaalinen heitto, sillä pro gradu –työni tämän osion pääasiallinen kiinnostuksen
kohde on journalistinen työskentely ja siihen liittyvä pohdiskelu. Ammatillisena
kehittymisenä pidettiin uudenlaisia tapoja tuottaa juttuja ja kehittää omia journalistisia
taitojaan.
Olen oppinut tuottamaan juttuja, joissa mennään pintaa syvemmälle... Olen oppinut
mikrofonityöskentelyn, äänien käsittelemisen, pitkien radiojuttujen tekemisen ja
taustatyöskentelyn… Nettiradio Mikaelissa mukanaolo on tuonut myös
toimeentulopuolelle huomattavaa helpotusta. (N6)
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Ammatillisesti olen päässyt eteenpäin huimasti, ilman Nettiradiota kaikki se mitä olen
verkossa ja vähän muuallakin tehnyt olisi yksinkertaisesti jäänyt tekemättä. (N11)
Apua ja tukea sain tietysti myös muualta, mutta Mikaeli on ollut todella tärkeä eteenpäin
potkija ammatillisessa kehittymisessäni. Eikä tämä rajoitu vain Mikaeliin tekemiini
juttuihin, vaan olen saanut tsemppiapua myös muita juttuja varten. Mikaelin poppoon
kannustamana olen tehnyt paljon sellaista, mikä olisi jäänyt tekemättä. (N1)
Olen lähtenyt vanhalta mustavalkoisen filmin ajalta, pyörittänyt hommaa ja nyt
tietokonemaailmassa ja netissä, mikä on nuorison maailma. (M7)

5.9 Työllistyminen

Useat kertovat saaneensa myös muuta elantoa projektin seurauksena. Monet ovat
työllistyneet projektitöihin, päässeet määräaikaisiksi työntekijöiksi perinteisiin
mediataloihin tai vakiinnuttaneet freelance-toimittajina asiakaskuntaansa. Tyypillisiä
ovat myös yhdistelmät eli toimittaja saa osan elannostaan tekemällä työsopimuksella
osan viikosta eli yleensä 2,5-3 päivää ja lopun freelance-toimeksiantoina oman
yrityksensä kautta.
Toimeentuloon vaikutti kohentavasti; tosin itse Mikaelissa oloaikana rahaa meni tuplaasumiseen ja matkoihin, mutta Mikaelin työkokemus auttoi - ratkaisevasti, uskoisin saamaan työpaikan Helsingistä. (M1)
Mikaeli on tarjonnut minulle yhden työpaikan harjoitustoimituksessa ja auttanut
seuraavan samantyyppisen työpaikan saamisessa. Vaikutus toimeentulooni on siis ollut
huomattava. (N10)
Nettiradio Mikaeli kehitti minut toimittajaksi hyvin eväin. Mukana oleminen oli erittäin
tärkeää toimeentuloni kannalta perheen elättämiseksi ja opiskelujen rahoittamiseksi.
(N3)

5.10 Verkostoituminen

Työelämän

muutokset

aiheuttavat

erilaisia

verkostomaisia

toimintamuotoja.

Nettiradio Mikaelin avustajaryhmää voisi vastausten perusteella ajatella myös
eräänlaisena oma-apuryhmänä eli uudenlaisena mikrotason areenana, jossa voidaan
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opetella työstämään erilaisia elämismalleja ja arkipäivän selviytymisstrategioita.
Samalla murtuu yksinpärjäämisen kehä. (Matthies ym. 1996, 251-252.) Vastaajat
korostavat keskinäisiä verkostojaan ja toimituksen ympärille muodostuneen yhteisön
merkitystä itsenäistä freelance-toimittajan työtä tekevälle.
Verkostot ja niiden mukana tullut yhteistyö antoi Nettiradiolle oman lisäarvonsa;
kyseessä ei ole pelkkä tiedotusväline, vaan töitä tehtiin myös muilla elämän aloilla.
Monet tekijät ja mukanaolijat ovat yksinäisiä puurtajia, joille yhteys Mikaeliin oli tärkeä
sekä ammatillisesti että sosiaalisesti. Oppilaitosten kautta taas saatiin tuntumaa
toisenlaiseen työn ja tekemisen todellisuuteen. (N7)
Avustajakurssilla pääsi verkostoitumaan muiden freelancetoimittajien kanssa. Olisi
voinut olla säännöllisestikin ideointipalavereita tai jotain aamukahvitilaisuuksia, ne
olisivat olleet korvessa asuvalle toimittajalle piristäviä. (N8)
Mikaelissa ei tunne olevansa vain joku osa koneistoa vaan osa mielettömän hienoa
yhteisöä, jonka tavoitteena on palvella yleisöä. (M3)
Kaikki toimituksen henkilöt tuntuivat olevan kavereita keskenään. Ilmeisesti heillä oli
ihan oikeasti yhteinen selvä päämäärä, mikä oli tuolloin ja on edelleen todella harvinaista
ylipäätään missään mediassa. (M3)

Castells (1997, 356-358; kts. myös Viherä 2000, 31)) määrittelee verkostot
(networks) työyhteisöinä eli organisaatiomuotoina. Verkosto-organisaatiot ovat
joustavia, avoimia rakenteita, joihin voidaan liittää uusia yksiköitä ilman, että
perusrakennetta muutetaan. Niistä voidaan myös poistaa toimimattomat verkon osat.
Tämä pätee myös teknisiin verkostoihin. Sosiaalisia verkosto-organisaatioita ovat
esimerkiksi tiedeyhteisöt, järjestöt, hyvä veli -verkostot, naapurustosuhteet ym.
Castells puhuu myös projekti-identiteeteistä, jotka muodostuvat pienten ryhmien
luodessa itselleen valtavirrasta poikkeavanlaista identiteettiä mielestään tärkeänä
pitämänsä asian ympärille.
Viherä

(2000,

90-91)

listaa

väitöskirjassaan,

että

vanhojen

hierarkisten

organisaatiomuotojen purkautuessa ydinosaaminen on muodostettu tiimityöksi,
turvalliset työsuhteet on satunnaistettu ja prosessin seurauksena syntyy uudenlaisia
verkostoja. Voittajana olo edellyttää toimivia sosiaalisten suhteiden verkostoja, joiden
avulla voi pienentää riskejä. Tässä yhteydessä entinen tuttuuteen ja luottamukseen
perustuva yhteisöllisyys muuttuu siten, että on pakko luottaa tuntemattomiin, ottaa iso
riski. Tässä paradoksisessa tilanteessa on uudelleen alettu puhua yhteisöllisyydestä.

144

5.11 Yrittäjämäinen toiminta

Palkkiopohjainen, projektimuotoisesti toimiva verkkomedia edellyttää yrittäjämäistä
toimintaa. Osuuskuntiin liittyminen ja toiminimien perustaminen ovat asioita, joiden
vastaajat kokevat helpottaneet tietä yrittäjyyteen. Laskutuskäytäntöjen opettelu tuli
eteen

väistämättä, kun projektissa maksetut palkkiot siirtyivät laskutettaviksi.

Samalla osa avustajakuntaan kuuluvista otti vastuun omien sosiaalikulujensa
maksamisesta ja yritysmuotoisen toiminnan pyörittämisestä arvonlisäverollisena
toimintana.
Pöllönä tein pitkään työtä palkkio-palkoilla, eläkeasiat retuperällä. Sittemmin liityin
(siitäkin kiitos Mikaeli-suhteiden) media-alan ammattilaisista koostuvaan osuuskuntaan,
ja sieltä kautta olen oppinut toimimaan yrittäjämäisemmin. (N1)
Menot arvioi helposti alakanttiin ja käteen jäävän summan pienuus yllättää. Nettiradio
Mikaeli on kuitenkin ollut turvallinen harjoitusmaaperä, sillä olen saanut opastusta
palkkioista, laskutuksesta sekä muista yrittäjyyteen kuuluvista seikoista kysymällä. (N6,
toimintakertomus 1998-99, sivu 22)
Kun irtisanouduin Luomulehden päätoimittajan työstä ja perustin oman yrityksen niin
Nettiradio oli yksi lupaava toimeksiantaja. (N8)
Lisäksi olen liittynyt mediaosuuskuntaa, jonka avulla toivon selviäväni, jos ja kun
kuukausipalkan saamiseen tulee taukoa. (N10)

5.12 Palkkiot

Valtaosa vastaajista on ollut tyytyväinen palkkioihin, joiden suuruus on vastannut
lähinnä aikakauslehtipuolella käytössä olevaa hinnoittelua.
Aikaisemmin olin saanut lehtiavustajana tottua palkkioihin, jotka olivat alle kaikkien
liiton suositusten. Kaiken kaikkiaan lyhyt, noin vuoden mittainen avustaja-aikani
Mikaelissa pönkitti mainiosti turhautunutta itsetuntoani. (N9, Kapiainen-Heiskanen
2000, 38.)
Nettiradio maksamat juttupalkkiot ovat toki olleet tarpeeseen, mutta rahan takia en ole
juttuja Mikaeliin tehnyt. Työmäärään nähden palkkio ei päätä huimaa, mutta
toimittamisen vapaus, pioneerihenki ja hyvä toimitustiimi tekevät homman
mielekkääksi. Pientä plussaa tuloihini olen hankkinut em. versioinnilla. (M3, KapiainenHeiskanen 2000, 27.)
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Yksi vastaajista, alan opettaja, on ainut, joka selkeästi ilmaisee tyytymättömyytensä
palkkioiden tasoon. Hän, kuten muutama muukin kuitenkin korostaa, että raha ei ole
ollut pääasiallinen motiivi juttujen tekemiseen.
Nettiradion palkkiot ovat noin puolta huonommat kuin Yleisradiolla. Voin sen juuri
hyväksyä, vaikka se kertoo myös jotain tämän työn arvostamisesta. Toivoisin, että olisi
mahdollista maksaa tehdystä työstä sitä arvostava palkkio. Materiaalinen puoli ei ole
minulle kuitenkaan ollut taloudellisesti merkittävä asia. (M4, Kapiainen-Heiskanen
2000, 22.)

Jutun laajuus lasketaan valmiiden sivujen sekä haastateltavien määrän pohjalta.
Lisäksi äänien editoinnista on maksettu erikseen. Jutun kuvituskuvat sisältyvät
pakettiin, mutta lisäkuvista, jotka voidaan ottaa käyttöön kuvatietokantaan on
maksettu pieni palkkio sekä kuvaajalle on jäänyt täydet oikeudet myydä kuvansa
muihin käyttötarkoituksiin.

5.13 Monimediatuotantojen kehittäminen

Digitaalisen mediatekniikan muuttuminen ja mahdollinen hyödyntäminen omassa
työssä kiinnostaa vastaajia. Huomionarvoista lienee, että tekniikan edistymistä
pidemmälle pohtineet vastaajat ovat useammin miehiä. He miettivät, voisiko
Nettiradio Mikaelilla olla käyttöä digitaalisen television ja radion puolella
laajemminkin? Voisiko juttujen versiointi muihin välineisiin lisääntyä viime vuosien
odotusten mukaisesti? Entä voisiko syntyä monikielisiä tuotantoja yhdessä
savonlinnalaisten kääntäjä- ja tulkkiopiskelijoiden kanssa? Avoimia kysymyksiä
vastaajakunta näyttäisi pitävän myös tulevaisuuden mahdollisuuksina.
Vaikka Ylessä ollaan siirtymässä kovaa vauhtia uuteen, niin arveluttaa se, että mikään ei
ole oikke varmaa. Digi-tv:n paluukanavien hyödyntäminen voi hyvinkin olla kova juttu
Nettiradio Mikaelin kaltaiselle medialle… ja siinä vaiheessa kun muut vasta
lämmittelevät vielä koneitaan, on Nettiradio Mikaeli jo ehättänyt maaliin☺ (M5)
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Laajentumista digi-tv tai DAB-puolelle lienee mahdollista jatkossa. Uudenlaiset
videojutut sitä kautta eetteriin. Miten uusmedia taas löytää kohderyhmän, ruvetaanko
digiä yleensä käyttämään, miten formaatti muuttuu??? (M6)
Mikä formaatti ja jakelukanava tulee joskus 10 vuoden kuluttua olemaan, sitä on vaikeaa
sanoa. Miten digi-TV ja antenni- ja kaapeliverkkojen ja yleensäkin
lähetys/vastaanottotekniikan muuttuminen vaikuttaa, sulautuuko netti osaksi jotakin
laajempaa? Se vaikuttanee ikään kuin takaovesta myös journalistiseen puoleen. (M1)
Luulisin, että eteenpäin mennään ja yhä enemmän mukaan tulee liikkuva kuva, toiminta
laajenee Internetistä digitelkkariin ja sieltä maailman turuille. Olisiko näin? Juttujen
versiointi netistä radioon ja televisioon tulee varmasti eteen enemmän ja enemmän. Se
olisikin viisasta. Sama matsku hyödynnetään tehokkaasti monilla kanavilla?
Toivottavasti vaan toimittajan tehtäväksi ei jää tämä tekninen soppa. Sudenkuoppa voi
olla siinä. Toimittajan työn osuus lopputuloksesta pitää mielestäni rajata johonkin
asteeseen, siis tekninen tyyppi hoitaa tekniikan, toimittaja pääasiassa toimittaa. (N1)
Ei me kyllä pelkästään mikään itäsuomalainen media olla, vaan aika globaali. Jos
saadaan juttuja eri kielillä savonlinnalaisten kanssa, eri versioita eri kielillä ja niistä
informaatiota, se aukaisee meidän luukkua enemmänkin maailmalle. (M7)

5.14 Yhteenvetoa verkkomedian journalistisesta työprosessista

Tiivistän tässä mietteitä, joita minulle toimituspäällikkönä heräsi käydessäni läpi
toimitustyöhön liittyvää laajaa aineistoa. Kuten projektiaineistoa läpikäydessä,
tässäkin yhteydessä tulee ensimmäisenä mieleen, että monia asioita on tehty
kokeilevasti, vaikeamman kautta.
Nettiradiosta puhuminen on korvautunut vuosia sitten verkkomedia-sanalla.
Nettiradio vie sanana monessakin mielessä harhaan. Radiotyön perusteet -teoksessa
radiopersoonallisuuteen lasketaan: karisma, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä,
tilanteiden hallinta, vahva yleistieto ja jonkin alan erityistuntemus, haastattelutaito,
rohkeus suorien lähetysten lähetysvastuun kantamiseen, dramaturgian taju ja
elämänkokemus (Kujala-Lahti-Tamminen 1999, 82-83). Sinänsä määrittelyt ovat
hyviä, mutta Nettiradio Mikaelin avustajakuntaan ei ole haettu tietoisesti
”radiopersoonia”, vaan mukana on ollut myös puhevikaisia ihmisiä, koska toimittajan
oman persoonan tai äänen sisällyttäminen äänitiedostoihin ei ole välttämätöntä. Onpa
harjoittelussa ollut myös CP-vammainen ihminen, eikä hänenkään juttunsa kaatunut
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seikkoihin, jotka olisivat tehneet harjoittelun puhevirtaradiossa mahdottomaksi.
Kuulovammainen opiskelija oli puolestaan aikoinaan harjoittelussa tekemässä
kuvatietokantaa. Verkkomediajuttujen dramaturgia syntyykin pikemminkin tekstin,
kuvan ja äänen yhteen sommittelusta. Tekijän karisma taasen syntyy pikemminkin
hyvästä lopputuloksesta kuin artikulaatiosta.
Tekijöille äänielementin merkitys valkenee oman kokemukseni mukaan hyvinkin
nopeasti. Toisaalta palautetta on tullut siitä, että verkkomediajuttujemme tekijä ei
pääse

vähällä.

Kaupallisissa

radioissa

tai

maakuntaradioissa

tyypillisen

makasiiniohjelman noin 5 minuutin kestoinen juttunauha on ns. käyttökelvoton.
Tekijät pyytävät usein näppituntumaa siitä, kuinka kauan rullaavan haastattelun
pitäisi kestää. Vuosien kuluessa olen päätynyt arvioon, että noin 20 minuutin
haastattelussa on jo aineksia syvällisempään käsittelyyn. Toki tuokin arvio sisältää
etukäteen tehdyn kunnollisen pohjatyön ja teemoituksen. Mikäli tavoitteena on
tuottaa puolen tunnin versio, silloin raaka-aineiston pitää toki olla pidempi.
Äänitiedostojen hyödyntäminen on edelleen mutkikas juttu. Vuosien mittaan on ollut
pikemminkin poikkeus, jos haastateltavalla on ollut koneessaan valmius kuunnella
äänitiedostoja tai katsella videoita. Työkoneiden muuttaminen tiettyjen standardien
mukaiseksi on vienyt mahdollisuuksia imuroida omalle koneelle RealPlayerohjelman. Tästä kertovat myös jatkuvat pyynnöt jutun paperille tulostamiseksi, että
jäisi jokin muisto. Tai videohaastattelun siirtäminen VHS-nauhalle, jotta haastateltava
voi sitä joskus katsella. Mielestäni tätä palautetta ei ole syytä väheksyä.
Valtakunnallisesti tunnettu luontokuvaaja Juha Taskinen oli tehnyt kanssamme
yhteistyötä useita vuosia ennen kuin hän sai imuroitua modeemiyhteyksien varassa
omalle kotikoneelleen RealPlayer-ohjelman. Omat oletukseni ihmisten tietoteknisistä
taidoista ja tietoliikenneyhteyksien kapasiteetista ovat nyt muuta kuin ne olivat vielä
viisi vuotta sitten. Tietoyhteiskunnan helppokäyttöisyys ja tasavertaiset tietoliikenneyhteydet ovat vielä utopiaa.
Suorat nettivideolähetykset herättävät kiinnostunutta kihinää. Kävijöitä suorat
nettivideolähetykset eivät erinomaisen hyvästä markkinoinnistakaan huolimatta kerää
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kokemuksemme mukaan kovin mittavasti. Samanaikaisia kävijöitä lähetyksissä on
300-1500. Vaikka uudet kokeilut kiehtovat ja niitä on välttämätöntä tehdä pienilläkin
resursseilla, suuren yleisön kannalta ne ovat edelleen varsin marginaalinen ilmiö.
Tässä valossa on osin harhaa käsitys, että suorat nettivideolähetykset lisäävät
kävijäkuntaa. Käyttäjän näkökulmasta ne ovat hankalia, sillä ne ovat aikaan sidottuja
ja edellyttävät hyviä verkkoyhteyksiä. Toki ne lisäävät verkkomedian yleistä
tunnettavuutta ja kiinnostavuutta.
Viisi vuotta sitten vallinneet käsitykset verkkotekstin, ns. hypertekstin tuottamisesta
haudattiin nekin vuosia sitten. Alkuvaiheen ajatukset, että jutun on mahduttava
yhdelle tietokoneruudulle, jäivät unholaan melko pian. Viime vuosien periaatteena on
ollut palvella niitä kokemusperäisen tiedon mukaan lukuisia kävijöitä, jotka eivät
edelleenkään voi kuunnella halutessaan äänitiedostoja. Näin ollen jo juttujen
teksteistä on saatava olennainen informaatio irti, sillä äänen rooliksi jää olla
lisämauste.
Myös Nettiradio Mikaelin aihealueet sanelevat juttujen tekemistä ja teettämistä.
Toisaalta aihepiirit ovat sen verran laveat, ettei kiinnostavia juttuideoita ole sen takia
muistini

mukaan

tarvinnut

hyllyttää,

vaan

pikemminkin

rahoitukseen

tai

aikataulutuksiin liittyvistä syistä. Avustajakuntaan kuuluvat ovat luonnollisesti olleet
jo

lähtötilanteessa

kiinnostuneita

joistakin

tietyistä

aihepiireistä.

Toisaalta

menestyvän freelance-toimittajan pitää pystyä seuraamaan ja hallitsemaan jopa
useampia erityisalueita.
Oman käsitykseni mukaan freelance-toimittajat eivät pysty elämään ainakaan
maakunnassa tekemällä rutiiniuutisia samoista asioista kuin kaikki toimitukset, vaan
heidän on pystyttävä omaan tiedonhankintaan ja tuoreiden näkökulmien etsimiseen.
Avustajakunnan kouluttaminen tekemään reportaasityyppisiä verkkomediajuttuja
perustuu käsitykseen, että tutkivalle aikakauslehtimäiselle journalismille olisi
kysyntää freelance-määrärahojen supistuessa.
Toisaalta olen kokenut syyllisyyttä siitä, etten voi suositella avustajiamme tekemään
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uutisia tai nopeatempoisia päivittäisohjelmia, mikäli heillä ei ennestään ole
kokemusta sen tyyppisiä juttuja tuottavista toimituksista. Olen myös pohtinut sitä,
käyttävätkö jotkut avustajista jopa liiankin paljon aikaa kokonaisuuksien tekemiseen,
jos laajan juttukokonaisuuden tuottamiseen menee jopa kaksi viikkoa.
Hankkeessa kannustettiin versiointiin eli tekemään esimerkiksi aikakauslehtiin juttuja
samasta materiaalista, koska Nettiradio Mikaelin juttuun kerätty aineisto on yleensä
varsin laaja, jopa 5 haastattelua á 20-30 minuuttia, tukku kuvia ja taustatietoa.
Versiointi verkkomedian muihin julkaisuihin ei kuitenkaan toteutunut. Nauhojen
editointi perinteisiksi radio-ohjelmiksi käynnistyi vasta vuoden 2003 alussa
Multifoorumin nettiradioon ja sitä kautta alueellisille opintoradioille. Sitä ennen
versiointia radioon on ollut olemassa hyvin satunnaisesti.
Uskoisin, että valtaosa avustajakuntaamme kuuluvista innostuisi moniosaajuudesta eli
ryhtyisi editoimaan kuvansa ja juttusivunsa, kunhan siitä olisi saatavilla kunnon
korvaus. Moniosaajuuteen siirtyminen näyttäisi pikemminkin olevan kiinni riittävän
helppokäyttöisistä ohjelmista, käyttökoulutuksesta ja editoinnista maksettavista
korvauksista kuin toimittajien asenteista. Moniosaajuus kiehtoo myös itseäni tietyssä
mitassa. Olen innostunut videokuvaamisesta ja olen haastatellut ja kuvannut juttujani
varten etenkin ulkomaan keikoilla, missä kevyt tuotanto on ainoa mahdollisuus
toteuttaa videojuttuja. Oleellista lienee kuitenkin laadun säilyttäminen ja toimittajan
työajan käyttäminen mahdollisimman järkevästi journalistiseen työhön.
Yksi projektimuotoisen toiminnan "vahingossa" synnyttämiä asioita olivat avustajien
keskinäiset verkostot sekä muu verkostoituminen itseä kiinnostavien alojen
henkilöiden kanssa. Keskinäisiä tapaamisia arvostettiin ja niitä olisi toivottu lisää.
Yhteisöllisyys, kuuluminen porukkaan, vaikuttaa tärkeältä elementiltä freelancetoimittajille, jotka perinteisesti puurtavat melko yksin toimeksiantojensa kanssa.
Käytännössä verkostot synnyttivät aitoa yhteisöllisyyttä niin, että toimeksiantoja
annettiin eteenpäin muille, jos niitä ei itse ehditty tehdä tai etsittiin nettisläisistä joku
kuvaamaan esimerkiksi aikakauslehteä varten, kun ajateltiin, etteivät omat taidot riitä.
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Projektin alkuvaiheissa toimituspäällikkönä mietin, että avustajat saattavat jossakin
vaiheessa kokea kollegiaalista kilpailua keskenään. Ja minä juttujen ostajana saatan
joutua ristipaineeseen. Tästäkin syystä pyrimme avoimesti ns. profiloimaan
avustajakunnan ihmiset yhteisissä tapaamisessa eli tiedossa oli, keneltä tilataan
maaseutuaiheisia juttuja, keneltä kulttuuria tai IT:tä ja erityisalat olivat näkyvillä
myös avustajien yhteystietosivuilla.
Toisaalta juttujen tilaamisen arkea on se, että jutun saa, kenellä on sillä hetkellä aikaa
siihen paneutua. Listahinta puolestaan takasi sen, ettei hinnoittelu mennyt
kilpailuttamiseksi. Projektirahoitus oli eteläsavolaista kehittämisrahaa ja jossakin
vaiheessa rahoittajaviranomaiset korostivat, että juttupalkkioiden pitäisi myös mennä
eteläsavolaisille tekijöille. Yritin kuitenkin kiertää tätä silloin, kun jutun teettäminen
helsinkiläis- tai tamperelaisavustajalla olisi tullut halvemmaksi kuin toimittajan
lähettäminen päiväksi tai pariksi pääkaupunkiseudulle, Tampereelle tai Turkuun.
Hankekauden loppupuolella säädökset muuttuivat ja sain sapiskaa virkamiehiltä,
joiden mielestä juttutuotannot olisi pitänyt julistaa auki Viralliseen lehteen ja tehdä
tarjousten pohjalta hankintasopimukset. Siinähän sitä olisi ajassa kiinni olevaa mediaa
sitten tehtykin. Onneksi keksimme tehdä vuosittaiset kustannussopimukset ja kiertää
näin pykäliä. Toisaalta tämä vauhditti laskutuskäytäntöihin siirtymistä ja yrittäjyyden
kokeilemista käytännössä
Berliner Morgenpostin korkeakoulu & tiede -osaston johtava toimittaja Barbara
Winklerin tunteet ovat tulleet tutuiksi: "Suurin osa ajastani menee toisten juttuja
muokatessa. Siihen menee enemmän aikaa kuin jos kirjoittaisin ne itse". Ilmiö lienee
tuttu kaikissa toimituksissa ja toimitussihteereitä ja -päällikköä tietysti turhauttaa, kun
työaika menee vain muiden juttujen editoimiseen. Etenkin kun lopputuloksesta jää
mieleen, että tuonkin olisin tehnyt itse paremmin ja nopeammin. Mutta EU-hankkeessa sappensa on nieltävä etenkin kouluttajapuolen. Tietysti juttuja olisi voinut
keskittyä ostamaan vain niiltä tekijöiltä, jotka oppivat jutun teon nopeasti. Se olisi
kuitenkin tuntunut epäreilulta, kun piti mielessä hankkeen koulutukselliset tavoitteet.
On helppoa allekirjoittaa yhden vastaajan kommentti, että hyvää palautetta on
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helppoa antaa, mutta entäpä, jos palaute ei voi olla myötäkarvaan. Olen huomannut
käytännössä, että palautetta yrittää annostella sen mukaan, miten olettaa vastaanottajan pystyvän sitä ottamaan vastaan. Aina ei arvioissaan osu oikeaan. Kun yksi
avustaja haluaa jutella jokaisesta muutetusta virkkeestä perinpohjaisesti, toinen
juoksee karkuun ennen kuin ehtii aloittaa tarinan jutun rakenteen puutteellisuuksista.
Jos sanottavaa on paljon, yrittää ehkä rajoittaa kommentoinnit oleellisimpiin puoliin.
Yksi toimitussihteereistä viittaa joutuneensa valtataisteluun muutaman avustajan
kanssa. Katselin tapauksia sivummalta, mutta tein samat havainnot. Kehittämispalautetta on vaikea ottaa vastaan uudelta ihmiseltä, vaikka se annettaisiin kuinka
hienovireisesti ja verhotuin sanankääntein. Sähköposti taasen on palautteen
antamisessa kömpelö väline. Palautteen sulattaminen ja oman työn kehittäminen ovat
varsinkin freelance-toimittajalle elinehto. Vuosien mittaan minullekin on tullut
vastaan useita juttuja, joita en takuuvarmasti olisi oikonut niin vähin äänin
julkaisukelpoiseksi, jos toimintaympäristönä ei olisi ollut koulutusprojekti.
Myös yrittäjyyteen liittyy oma ansansa. Samoin kuin kaupallisten joukkotiedotusvälineiden olemassaolo on riippuvaista mainostajien kiinnostuksesta ja
mainoksista saatavasta tulonmuodostuksesta, yrittäjämäisesti toimiva freelancetoimittaja joutuu myös eettisten ongelmien eteen ottaessaan vastaan ns. "tilaustöitä".
Journalistisen

työkulttuurin

ja

ammattietiikan

noudattamisessa

ei

itseään

korkeatasoisena journalistina pitävällä kuitenkaan ole varaa lipsua.
Mielestäni yrittäjämäisesti toimivan journalistin on voitava jatkuvasti kysyä itseltään
Anu Kantolan (1998, 35) tapaan: "Mitä tapahtuu journalismille, kun sitä aletaan
esimerkiksi yhä enemmän tehdä alihankkijoiden kautta. Journalistinen identiteetti
vaihtuu yrittäjän mentaliteetiksi. Oliko niin, kuten tavattiin sanoa, että suuri talo
pystyi takaamaan luotettavampaa ja painostuksesta vapaampaa journalismia kuin
kädestä suuhun tai aidan molemmilla puolilla liikkuva toimittaja-tiedottajamarkkinointipäällikkö-pienyrittäjä. Itse journalistit ovat olleet tapojensa vastaisesti
kohtuullisen hiljaa näistä työhön vaikuttaneista muutostrendeistä. Ne, joiden ei ole
tarvinnut muuttaa työnkuvaansa, ovat painuneet entistä tiukemmin toimituksen
sisäosiin ja keskittyneet entistä enemmän omaan työhönsä. Toiset ovat ottaneet uuden
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asiakaslähtöisyyden

haasteena

vastaan

ja

ryhtyneet

puhumaan

innokkaasti

palvelujournalismista tai lukijaystävällisyydestä. Kolmas ja ehkä suurin joukko,
yrittää pysyä mukana kiihtyvässä tahdissa ja ottaa listavuoron kerrallaan.”
Pätkätöiden ja palkkiopohjaisten toimeksiantojen lisääntyminen lisää toimittajan
työhön liittyvän eettisen keskustelun tarvetta. Uusmedian projektimuotoisen
toimintatavan tutkimukselle olisi mielestäni erityistä kysyntää.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Olen selvittänyt työssäni, miten projektimuotoinen verkkomedia syntyy ja
minkälaisten oletusten varassa sitä on kehitetty. Entä minkälaisena tiimi ja avustajat
ovat kokeneet verkkomedian journalistisen työprosessin ja minkälaisia kokemuksia
heille on karttunut verkkomedian käytettävyydestä ja yleisöstä. Tutkimusaineisto
kaikkineen kuvastanee postmodernin aikakauden sirpaleisuutta, todellisuuden
muodostumista mosaiikkimaisista palasista. Tarkastelen tässä Nettiradio Mikaelista
saatuja kokemuksia tutkimuskysymysten valossa konvergenssiteorioiden pohjalta.

6.1 Teknologinen konvergenssi Nettiradio Mikaelissa

Nettiradio Mikaelin kaltainen verkkomedia voi mainiosti hyödyntää teknologista
konvergenssia toiminnassaan. Niin analogisessa kuin digitaalisessakin muodossa
olevia raakamateriaaleja voidaan muokata hyvin keveässä teknologisessa laiteympäristössä bittimuotoiseksi journalistiseksi tuotteeksi.
Teknisesti tarkasteltuna samoista aineksista ja samassa laiteympäristössä voisi syntyä
juttuja myös muihin jakelukanaviin, kunhan lopullinen pakkausmuoto ja formaatti
ovat tuon jakelukanavan eritysvaatimusten mukainen. Laadukkaasti toimitettu video
voidaan siis pakata Internet-levitystä varten pieneksi tiedostoksi ja tallentaa
digitaalista tai analogista televisiota varten toiseen muotoon, kunhan kuvausvaiheessa
on jakelukanava otettu huomioon kuvakokoja valittaessa. Pitkästä haastattelunauhasta
syntyy niin pakattuja äänitiedostoja Nettiradio Mikaelin juttukokonaisuuksiin kuin
puolen tunnin radio-ohjelmia analogiseen radioon ja sen rinnalla toimivaan
Multifoorumin 24 tunnin opinnolliseen ohjelmavirtaa lähettävään nettiradioon.
Samoista aineksista syntyy toki myös printtimediaan tekstejä ja kuvia, kunhan niiden
resoluutio on ottohetkellä ollut riittävä lehtien tarpeisiin.
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Käytännössä toimituksellinen infrastruktuuri on niin keveä, että sen hankkimiseen on
varaa kenellä tahansa freelance-toimittajalla. Tietokone, minidisc-nauhuri, laadukas
mikrofoni,

keveä

äänenkäsittelyohjelma,

kuvankäsittelyohjelma

ja

riittävät

purkuohjelmat sekä liitännät ja nykyaikainen kotistudio Nettiradio Mikaelin tarpeisiin
on valmiina. Muistettava toki on, että moniraitaäänityksiin tämä varustus ei vielä
sellaisenaan veny.
Uskon, että journalismi ei ennenkään ole jäänyt laitekannasta kiinni. Pelkistetyimmillään tänäkin päivänä riittävät lyijykynä, lehtiö, mikä tahansa kamera ja nauhuri
mikrofoneineen. Vaatimattomissakin studiotiloissa voidaan sitten työstää ääni, kuva
ja video haluttuun muotoon.
Moniosaajuudessa on vastaajien mukaan kyse toimittajan motivaatiosta levittää omaa
osaamistaan uusille alueille ja siitä, että halutaan varmistaa riittävän hyvä lopputulos
taloudellisella ajankäytöllä. Matalan teknologian tuotantoympäristöissä päästään
keskittymään oleelliseen eli journalismiin, kun työvälineet ja tuotantotavat ovat
nopeasti omaksuttavissa. Avustajien oman kokemuksen mukaan esimerkiksi
äänieditointiohjelmaa oppii käyttämään 1-2 tunnin ohjatun kokeilun jälkeen.
Verkkomedian toimittajan näkökulmasta on vaikea ymmärtää Itä-Suomessa
meneillään
Joensuun

olevia

megaluokan

valmistunut

medialaiteympäristöjen

Cadimef-sisällöntuotantotehdas

rakentamishankkeita.
pyrkii

havittelemaan

käyttäjiksi huippumodernia äänitysteknologiaa kaipaavia yrityksiä ja artisteja.
Käytäväkeskusteluissa paikallisten toimijoiden kanssa on kuitenkin käynyt jo
useamman kerran ilmi heidän käsityksensä, että tuotantoympäristö hinnoittelee
palvelunsa niin kalliiksi, ettei niiden käyttö ole mahdollista ilman erillissopimuksia ja
yhteistyökuvioita. Hanke saanee vielä pitkään etsiä tapoja toimia kannattavasti ja
uudistaa laitekantaa, jonka arvioidaan vanhenevan nykyisessä laitevarustelutilanteessa 2-4 vuodessa. Vastaavia hankkeita toteutetaan myös Kuopiossa ja
Mikkelissä.
Käyttäjien pitäisi lisäksi tällaisissa ympäristöissä saada käyttöönsä ammattitaitoista
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teknistä henkilökuntaa, jotta tuotanto sujuu nopeasti. Monesti kuitenkin näissä
hankkeissa luodaan toimintaympäristöä insinöörikoulutusten tarpeisiin eli testausta ja
tuotekehitystä

varten.

Mikäli

ulkomaailmasta

tulee

journalistista

tuotantoa

edellyttäviä asiakkaita, heille ei välttämättä ole tarjolla riittävää teknistä henkilökuntaa.
Lopuksi palaan yhden vastaajan tarinaan siitä, kuinka hänen piti saada keveällä
kalustolla editoidun televisiojuttunsa äänimaisema käsiteltyä. Avustaja kävi
kysymässä paikallisilta alan yrittäjiltä ja Mikkelin ammattikorkeakoulun IMTstudioista. Tehtävä arvioitiin niin haastavaksi, ettei se onnistuisi enää jälkikäteen,
vaan äänen tasot olisi pitänyt miksata paikoilleen jo tekovaiheessa. Avustaja ajoi
linja-autolla kolmen lapsensa luokse yhden maalaiskunnan keskustaan laittamaan
ruokaa ja sai keittiön pöydän ääressä oivalluksen, että onhan hänellä Nettiradio
Mikaelin käyttämä Sound Forge -ohjelma omalla kannettavalla tietokoneellaan. Ei
aikaakaan, kun äänitiedosto tuli ”normalisoitu” ja laatu kelpasi Yle Teemalle. Joskus
hoksottimet, innostus ja matalan teknologian hallitseminen riittävät vaativassakin
paikassa.
Yksi digitaalisuuteen liittyvä seikka jää mielestäni turhaan vaille huomiota. Nettiradio
Mikaeli pystyy hyödyntämään omassa toimintaympäristössään hyvin kestävän
kehityksen periaatteita. Periaatteessa kaikki syntyvä aineisto on tallennettavissa ja
hyödynnettävissä

digitaalisessa

muodossa

olevina

tiedostoina.

Analogisessa

toimintaympäristössä tyypillistä jätettä, kuten nauhoja ja pattereita ei synny, vaan
kaikki voidaan kierrättää ja ladata uudelleen moneen kertaan. Myöskään paperijätettä
ei muodostu siinä määrin kuin monissa muissa toimituksissa. Luonnollisesti myös
sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa suositaan sähköisiä viestejä ja liitetiedostoja.
Toki tältäkin osin on syytä olla itsekriittinen ja kysyä aika ajoin, käyttääkö
vastaanottaja tulostukseen mahdollisesti mustesuihku- tai laser-tulostinta vai
pystyykö hän tulostamaan kopiokoneelle, mikä on taloudellisesti ja ympäristön
kannalta edullisempaa.
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6.2 Muodon ja sisällön konvergenssi Nettiradio Mikaelissa

Yleisradion radiotoimittaja Kyösti Vaara (2001, 91) on omassa Jyväskylän
yliopistoon 2001 tehdyssä pro gradu -työssään Äänellisiä visioita pohtinut Nettiradio
Mikaelin

tapaa

tuottaa

verkkomediaa

radioilmaisun

näkökulmasta.

Hänen

analyysissään tulee mielestäni hyvin esille verkkomedian ja perinteisen radiomedian
eroja. Vaara kuvaa, että Nettiradio Mikaelissa luodaan multimediakerrontaa, jossa
elementtien ominaisuuksia hyödynnetään monipuolisesti. Uusi asia on hänen
mukaansa pysähtyneen visuaalisen kerronnan ja äänikerronnan yhteensovittaminen,
jolloin verkkosivut ja äänitallenteet ovat saman kerronnan osia. Hän uskoo, että tämä
tulee olemaan tulevaisuudessa entistä useammin käytettävä kerronnan muoto. Samoin
still-kuvan ja liikkuvan kuvan yhteiskäytön hän uskoo yleistyvän, mutta varoittelee,
että liikkuva kuva voi myös muodostua liian hallitsevaksi elementiksi, joten sitä on
käytettävä harkiten.
Vaaran mukaan Nettiradio Mikaelissa aiheen käsittely voi lähteä monesta suunnasta.
Joskus aihe voi aueta äänen kautta, joskus taas kuvan tai tekstin kautta. Tekeminen
voi hänen mukaansa painottua eri kerroilla eri tavalla elementtien kesken. Vaara
toteaa, että "Nettiradio Mikaeli ei siis ole erityisen paljon perinteisen radion kaltainen;
se on hyvä asia. Erilaisuus antaa hyvän näkökulman laajentaa käsitystä radion
erityispiirteistä. Myös toisenlaiset nettiradiosovellukset sekä alkuvaiheessa oleva
netti-TV tuovat näkökulmia radiokerrontaan sekä yleensä mediakerrontaan. Verkon
tekninen kehittyminen sekä käyttäjien laitteiden laatu ja taito käyttää niitä ovat
oleellisia asioita. Ne määrittelevät verkkomedioiden kehitystä ja tekemisen tapoja.
Konvergenssi

verkkoympäristössä

mahdollistaa

erilaisia

kombinaatioita

ja

painotuksia.” (Vaara 2001, 91.)
Nettiradio Mikaelin työprosessi on hyvin konvergoitunut. Aineiston keruuvaiheessa
tarvitaan radiotoimittajan työprosessin hallintaa valokuvaajan taidoilla höystettynä.
Aineiston käsittelyvaiheessa tarvitaan teknisiä taitoja, jotka edellyttävät tekstin, äänen
ja kuvan merkitysten tunnistamista ja taitoa yhdistellä aineksista toimiva
verkkomediajuttu.

Nykyisen

formaatin

mukainen

valmis

juttu

muistuttaa
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ulkomuodoltaan printtimediaa; siitä voidaan tunnistaa otsikko, ingressi ja leipätekstit
sekä kuvitus, vaikkakaan kuvatekstejä ei varsinaisesti käytetä.
Analysoin työprosessia vastausten perusteella ja oleellisin poikkeama näyttäisi olevan
siinä, missä järjestyksessä avustajat koostavat juttujaan. Kun toisella äänien editointi
on keskeistä, toinen tekee sen viimeiseksi. Näitä eroja kuvaan oheisessa piirroksessa
(kuvio 4). Mallissa näkyy myös se, että osa toimittajista taittaa mielellään omat
juttunsa ja osa toivoo voivansa jättää sen työvaiheen www-suunnittelijalle.

Kuvio 4 kuvaa Nettiradio Mikaelin verkkomediajutun toimitusprosessia tämän tutkimusaineiston
valossa. Päivi Kapiainen-Heiskanen.

Videojutun tuotantoprosessi ei puolestaan eroa suuresti yhden haastattelun pohjalta
tehdystä televisiojutusta. Videojutun tekemisessä kuitenkin korostuu tiimityö.
Videojuttuja tehneiden käsityksenä on, että onnistuneessa videojutussa on mielellään
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erikseen kuvaaja ja toimittaja. Tätä vahvistavat myös kokeilut, joissa toimittaja on
myös itse kuvannut. Toki se on teknisesti mahdollista, mutta edellyttää selkeää
kuvallista ajattelua ja teknistä kuvaamistaitoa. Tätä tuotantotapaa on lähinnä kokeiltu
ulkomailla tehdyillä matkoilla ja keveällä kalustolla. Nykyisen lyhyen videojutun
tuotantomallia kuvaan oheisella kaaviolla (kuvio 5).

Kuvio 5 kuvaa Nettiradio Mikaelin videojutun tuotantoprosessia. Päivi Kapiainen-Heiskanen.

Ymmärrän kyllä esimerkiksi MTV3:n vaateet kouluttaa maakunnissa toimittajat myös
kuvaamaan. Lyhyissä uutistyyppisissä jutuissa tällainen varmasti toimiikin, jos
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toimittajalla riittää intoa perehtyä uuteen työsarkaan. Pidemmissä jutuissa ohut
tuotantotapa riskeeraa hyvän laadun. Toki tässäkin kokonaisuus on kiinni toimittajan
taidoista ja motivaatiosta sekä siitä, ettei tekninen laiteympäristö vaadi liikaa
huomiota osakseen vaan toimii taustalla antaen riittävät työkalut journalismin
tekemiseen.
Tutkijat

etsivät

vastauksia

kysymyksiin,

minkälaista

journalistista

sisältöä

tietoverkkoihin sitten ylipäätään kaivataan. Tutkijoiden mielestä viestintäyritykselle
ei arvokasta ole jakeluketjun hallinta vaan sisältö. "Content is king" -ajattelu oli viime
vuosien hallitseva ajatus IT-sektorilla. Picardin (2002, 37) mukaan kuluttaja ei halua
tehdä jatkuvasti valintoja seuratessaan joukkotiedotusvälineitä eikä hänellä ole
päivittäin siihen aikaakaan ja siksi toimitetuilla sisällöillä on tulevaisuudessa entistä
suurempi merkitys. Entistä enemmän halutaan palveluja, jotka valmiiksi valikoivat
kiinnostavat sisällöt. (Deuze 1998.)
Mihin suuntaan journalistinen työ sitten kehittyy? Toimittaja Kari Tervo (1998, 231232) olettaa, että journalistisen työn vaatimukset jakautuvat jatkossa kahteen
suuntaan. Hän uskoo, että tulevaisuudessa korostuvat kaupallisuuden myötä
elämyksellinen journalismi ja sen taitajat. He voivat tehdä työtään missä välineessä
tahansa, eikä työ ole heille tuskaista vaivannäköä, vaan päiväperhomaista, iloista,
myönteistä elämysten tarjontaa ja heittäytymistä tilanteen armoille. Se on
journalismia massoille. Toisena suuntauksena hän pitää tutkivaa journalismia, joka
vaatii tekijältään tietoa, vaivannäköä, pitkäjänteisyyttä, kiinnostusta yhteiskuntaan ja
ahkeruutta. Ja toimittajan täytyy sietää negatiivisia asioita. Ja olla kansainvälinen.
Uusmedia on mielestäni viime vuosina hämärtänyt myös käsitystä toimittajien
ammattikunnasta. Viime vuosina Suomeen on syntynyt valtava määrä viestintään
liittyvää koulutusta. Koulutusputkista valmistuu nuoria medianomien, mediaassistenttien ynnä muilla ammattinimikkeillä varustettuna. Koulutusohjelmissa
korostuu usein tekninen osaaminen, koska kouluttajat ovat oman kokemukseni
mukaan etenkin koulutusohjelmien käynnistysvaiheessa monesti taustaltaan atkopettajia.
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Eskelisen (2002, 138) mukaan tutkimus maamme mediakouluista osoittaa, että niissä
"vallitsee varsin epä-älyllinen suhtautumistapa mediaan. Kouluissa ei tarvitse lukea
eikä niissä edes ole kirjoja. Media-analyysiä, kriittisestä puhumattakaan, ei juuri
harjoiteta. Eri kouluissa erikoistuminen ja osaamisen keskinäinen koordinointi on
olematonta. Mediasuunnittelijoiden sijaan kouluista valmistuu media-artesaaneja.
Kouluissa pitäisi huolehtia siitä, että niistä valmistuvilla ammattilaisilla on työkalujen
lisäksi hallussaan myös kriittisen analyysin taito.”

6.3 Omistuksen ja talouden konvergenssi Nettiradio Mikaelissa

Kannattavuudesta

voi

tulla

verkkomedian

yleistymisen

karikko.

Suurissa

kustannustaloissa taloudellista kannattamattomuutta ei voida kauaa katsoa sivusta.
Tämä on nähty muun muassa Helsingin Sanomien kiitellyssä ja palkitussa
verkkotoimituksessa, jonka resursseja on kuitenkin radikaalisti vähennetty.
Maksullisuutta haetaan sulkemalla palveluja niin, että vain rekisteröityneet käyttäjät
ja tilaajat pääsevät tiettyihin palveluihin käsiksi. Myös arkistoja ollaan muuttamassa
maksullisiksi. WSOY puolestaan luo laajaa oppimisympäristöä, jonka käytöstä koulut
maksavat käyttäjämääriin pohjaavia vuosimaksuja. Perinteikkäissä kaupallisissa
mediataloissa maksullisuus kuuluu myös verkkopalvelujen luomiseen heti alusta
saakka. Uusien jakelukanavien käyttö riippuu kuitenkin päätelaitteiden ja
verkkoyhteyksien yleistymisestä ja sekä kuluttajatottumusten muutoksesta.
Perinteisen painoviestinnän siirtäminen sähköiseen muotoon ei ainakaan liikenne- ja
viestintäministeriön teettämän tutkimuksen mukaan ole tuonut aikakauslehtien
lukijoille lisäarvoa. Kuluttajat eivät ole toistaiseksi kovin valmiita maksamaan
sähköisesti saatavilla olevasta aineistosta. Tutkimuksessa kerrataan viime vuosina
tutuksi tullut seikka, että uusiin jakeluteihin liittyvät ansaintamallit eivät vielä ole
selkiintyneet. (ITviikko 6.2.2003, 19.)
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Paikallisuus, asiakasnäkökulma ja yhteisöllisyys näyttäisivät nousevan tulevaisuuden
trendeiksi. Toisaalta verkkomedian taloudellisesti kannattavien mallien löytyminen
saattaa olla Suomessa varsin hidasta. Täällä on vahva julkisen palvelun traditio toisin
kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Näin ollen ihmiset eivät ole tottuneet maksamaan
sähköisestä joukkotiedotuksesta eivätkä varsinkaan verkkomediasta. Toisaalta
tutkijoiden povaaminen monimediaalisten sisältöjen yleistyminen ei välttämättä ole
lähivuosien asia. Tietoverkkojen käyttö edellyttää päätelaitteita, kuten tällä hetkellä
tietokonetta, jota läheskään kaikissa suomalaiskodeissa ei ole ja tuskin sitä pelkästään
median

seuraamista

varten

hankitaankaan.

Toisaalta

on

mahdollista,

että

laajakaistaliittymät lisääntyvät jatkossa niin vauhdikkaasti, että Internetin käyttö
kaikissa ikäryhmissä kasvaa ripeämpään tahtiin kuin viime vuosina.
Julkisen palvelun Yleisradiossa joudutaan pohtimaan samoja verkkomedian
kannattavuuteen liittyviä kysymyksiä. Digitaalisuus tuo tullessaan paineita koko
kansalle avoimien palvelujen kehittämiseen. Yleisradiolla on lain mukaan
velvollisuus tuottaa radio- ja televisio-ohjelmaa koko kansalle kulttuuria, tiedettä ja
opetusta unohtamatta. Toisaalta samalla tuotantokoneistolla pystyttäisiin tuottamaan
myös digitaalisia sisältöjä ja arkistopalveluja, joista kansalaiset voisivat olla valmiita
maksamaan. Lähivuosina jouduttaneen käymään periaatteellista keskustelua siitä,
missä julkisen palvelun verkkomedian rajat ovat. Voisiko osa koko kansan
Yleisradion tuottamista palveluista olla maksullisia lisäarvopalveluja, kun niiden
jakelutie on muu kuin televisio tai radio?
Nettiradio Mikaelin kaltaiselle ei-kaupalliselle verkkomedian kannattavuuskysymys
ratkeaa mielestäni vain hankkimalla rahoitusta useista eri lähteistä. Onpa
perusrahoituslähteenä sitten projektirahoitus tai muu julkinen rahoitus, se ei riitä
laajan toiminnan organisoimiseen, vaan tarvitaan verkostomuotoista toimintajoukkoa
osallistumaan rahoitukseen.
Jos toimituksen ytimen muodostaa toimitus ja sen ympärillä oleva avustajakunta,
toimintaan saadaan lisävolyymiä mahdollistamalla muille yhteistyökumppaneille
malleja osallistua rahoitukseen. Kuvio 6 havainnollistaa erilaisten toimijoiden
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suhteita. Kannattavuuden kannalta tarkasteltuna rahoitusta pitäisi olla käytettävissä eri
kerroksissa olevien toimijoiden toiminnan rahoittamiseen.

Kuvio 6 kuvaa Nettiradio Mikaelin ydintoimituksen ympärille muodostunutta yhteistyöverkostoa.
Nettiradio Mikaelin kalvosarja. Päivi Kapiainen-Heiskanen.

Tuotannon lisäämiseksi Nettiradio Mikaeli on lanseerannut ns. luottotoimittajamallin
eli esimerkiksi SAK:n Etelä-Savon aluepalvelukeskus on jo usean vuoden ajan
rahoittanut

yhden

työelämäaiheisen

laajan

juttukokonaisuuden

kuukaudessa.

Käytännössä nimikkotoimittaja on saanut jutun aiheen otsikkotasolla tilaajalta samoin
kuin vinkkejä siitä, millä työpaikoilla ko. ajankohtainen työelämän aihe on tällä
hetkellä pinnalla. Avustaja on sitten itsenäisesti koonnut aineistot ja toimittanut jutun
Nettiradio Mikaelin toimiessa journalistisena portinvartijana.
Tämä tuotantomalli on ollut mahdollinen, koska paikallinen yhteistyökumppani
haluaa nähdä Internetissä jäsenilleen kiinnostavia aihepiirejä, joissa on jututettu heille
mahdollisesti tuttuja toimijoita. Ideana on yrittää saada keski-ikäiset, tuotannollisessa
työssä ja palvelusektorilla olevat ihmiset kiinnostumaan tietoverkoista, kun voidaan
taata siellä olevan heitä kiinnostavia lokalisoituja työelämäaiheita.
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Myös muutama oppilaitos on lähtenyt mukaan vastaavanlaiseen kokeiluun joko niin,
että juttu julkaistaan journalistisena pakettina Nettiradio Mikaelissa tai siitä
versioidaan lisäksi oppilaitoksen omaan www-palveluun erilainen, tiedottava juttu.
Yhtenäistä näille kahdelle mallille on se, että raha kulkee avustajan ja tilaajana
toimivan yhteistyökumppanin välillä. Nettiradio Mikaeli saa näistä yhteistuotannoista
leveyttä omaan toimintaansa, mutta kiinteitä kuluja näin ei kateta.
Avustajat puolestaan toimivat tavallaan kaupallisen ja ei-kaupallisen median
rajapinnalla, jossa on tärkeää oivaltaa tiedottamisen ja toimittamisen rajat
tinkimättömästi.

Freelance-toimittajan

kannalta

näiden

rajojen

sisäistäminen

mahdollistaa leveämmän leivän maakunnassa, jossa toimituksellisesta freelancetyöstä ei ole 90-luvun alun lamavuosien jälkeen liiemmin maksettu. Kuvaan
avustajien toimintakenttää kuviossa 7.

Kuvio 7 kuvaa Nettiradio Mikaelin toimimista kaupallisen ja ei-kaupallisen median rajapinnalla.
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6.4 Loppusanat
Tutkimusasetelma on aina mutkikas, kun tutkija kuuluu kohderyhmään. Olen
yrittänyt välttää putkinäköä testaamalla kysymyspohjia ja keskustelemalla vastaajien
kanssa työn eri vaiheissa, jotta heidän mielestään oleelliset painotukset tulisivat
kuvatuiksi. Olen tietoinen siitä, että olen lopulta joutunut tekemään aineiston sisältöä
analysoidessani painotukset oman näkemykseni mukaan. Näin ollen painotuksissa
voivat näkyä myös omat kiinnostuksen kohteeni ja painoa saada sellaiset asiat, jotka
ovat herättäneet oivalluksia. Uskon, että tästäkin aineistosta olisi syntynyt vaikka
kuinka monta tutkimusta - kaikki erilaisin painotuksin. Mikäli aiheena olisi ollut
tutkia vaikkapa Nettiradio Mikaelin juttujen julkaisukriteerejä tai aiheiden
kattavuutta, olisi väistämättä ollut jäävi toteuttamaan tutkimusta. Kun tässä työssä
kuitenkin pitäydytään avustajakunnan työskentelyyn sekä käydään läpi jo
hyväksyttyä projektidokumentaatiota, tunsin olevani enemmän selvillä vesillä.
Yllätyin tutkimusaineiston vaivattomasta kertymisestä. Aineiston keruun rajaaminen
on aina oma ongelmansa. Työn edistyessä tuli vastustamaton halu laajentaa
kysymysvalikoimaa. Otinkin mukaan palautteen ja moniosaajuuden. Näin jälkikäteen
tarkasteltuna olisi ollut kiinnostavaa kuulla vastaajien mielipiteitä myös paikallisen
näkökulman tuottamisesta juttukokonaisuuksiin: mistä syntyy aito, kiinnostava
paikallisuus. Entä mikä merkitys arkistoilla on käyttäjien ja tekijöiden kannalta;
hyödynnetäänkö niitä omien juttujen ideointivaiheessa, mitä lisäarvoa ne
mahdollisesti tuovat ja miten arkistoja voisi edelleen hyödyntää.
Toki työn loppuvaiheessa heräsi halu laajentaa myös tutkimusjoukkoa. Kuopion
yliopiston Radio Kantti vaihtoi nimensä vuoden vaihteessa 2002-2003 Yle Kantiksi
(www.yle.fi/kantti) ja ryhtyi kahden tunnin päivittäisten radio-ohjelmakokonaisuuden
sijaan toimittamaan verkkomediaa ja supisti perinteisen radio-ohjelman tuotantonsa
puoleen entisestä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimiva Paja
(www.paja.to) omaa pidemmän kokemuksen verkkomedian tekemisestä kahden
radiotoimittajataustaisen toimittajan voimin. Olisi ollut kiinnostavaa vertailla heidän
alkuvaiheidensa kokemuksia. Tällä hetkellä kumpikin näyttää tuottavan muodoltaan
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samantyyppistä verkkomediaa kuin Nettiradio Mikaeli alkuvaiheessa eli lyhyitä
tekstiosuuksia ja yleensä yhden äänitiedoston sisältäviä juttukokonaisuuksia
muutamalla

still-kuvalla

kuvitettuna.

Paja

tuottaa

lisäksi

myös

verkkomultimediakokonaisuuksia.
Olen tyytyväinen myös tutkimusmenetelmän valintaan. Pystyin sen ansiosta
pidättäytymään alkuperäisessä ajatuksessa, että aineisto kerätään vuoden 2002
puolella ja siinä myös pysyttäydyin.
Teoriaosuudessa oli suuri kiusaus lähteä kuvaamaan tietoyhteiskuntakehitystä
laajemminkin. Rajasin kuitenkin aineiston ja näkökulman itselleni oivalluksia
tuottaneisiin ajatuksiin ja korostin mieluummin digitaalista kahtiajakoa, mitä omakin
tutkimusaineistoni tukee yleisösuhteen osalta kuin euforista kaikenkattavaa
ajatuskuvaa siitä, että digitaalinen kulttuuri muokkaa yhteiskuntaa ja yksilöä ennen
näkemättömin positiivisin seurauksin.
Tämän pro gradu -työn tekeminen on sujunut rinnan työn ja lapsiperheen arjen
kanssa. Lähdeaineistoa kerätessäni huomasin, etten pysty kaukolainaamaan pitkiksi
ajoiksi uusinta kirjallisuutta, vaikka juuri sen varaan olin päättänyt tutkimukseni
rakentaa. Päädyin siis ostamaan kirjallisuutta ja kopioimaan kolme mapillista
tutkimusartikkeleita ja tutkimuksia Tampereen ja Helsingin reissuillani. Jouduin
tekemään kirjojen ostopäätöksiä osin myös pienellä riskillä, sillä kirjojen sisällön
käytettävyydestä ei aina ollut takeita. Näin ollen kirjahyllyni lihoi myös median ja
vallan suhteita käsittelevillä sekä semiotiikkaa luotaavilla opuksilla. Varmuuden
vuoksi. Toimintaympäristö selittää osaltaan lähdeluettelossa olevien hyvinkin
tuoreiden kirjojen olemassaolon. Tutustuin samaan aikaan myös journalismin
tutkimuksen peruskirjallisuuteen, sillä opiskelin tutkimuksen tekoajankohtana
tiedotusopin syventäviä opintoja.
Jos

ajatellaan

työssä

käyviä,

perheellisiä

ei-yliopistopaikkakunnilla

asuvia

opiskelijoita, lähdekirjallisuuden hankintaan olisi varmaan kehitettävissä jonkinlaisia
erillisjärjestelmiä.

Voisiko

uusmedian

opiskelijoilla

olla

laitoksella

oma
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käsikirjastohyllynsä, joka koostuisi uusimmasta tutkimuskirjallisuudesta, jota
uskallettaisiin kaukolainata hyvässä vauhdissa oleville tutkimuksen tekijöille vähän
pidemmäksikin

ajaksi?

Maakunnissa

erillishankkeissa,

kuten

Savonlinnan

yliopistokampuksen Kääntäjän ja tulkin AV-viestinnän hankkeella, tällainen ikioma
minikirjasto onkin. Valitettavasti sen ostopäätökset syntyivät tämän tutkimuksen
aineiston ollessa jo kasassa. Arvelisin, että joustavat lainauskäytännöt voisivat
nopeuttaa osaltaan tietyntyyppisten, projektiaikataulutuksiin tottuneiden opiskelijoiden työn valmistumista.
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LIITE 1.
Projektirahoituksen edellyttämät vuosien 1998-99 tavoitteet olivat rahoitusanomuksen ja 199899 toimintakertomuksen mukaisesti:
elinkeinovaikutukset: Nettiradio Mikaelin tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa alueen
verkottunutta elinkeinoelämää tarjoamalla vuorovaikutus-, tiedotus- ja viestintäkanava etätyö-,
oppimis- ja koulutushankkeille yhteistyössä olemassa olevan yritys- ja järjestökentän sekä
maaseudun kehittäjien ja oppilaitoskentän kanssa. Nettiradio Mikaelin myötävaikutuksella on
syntynyt yksi osuuskunta ja useita freelance-työsuhteita.
koulutusvaikutukset ja vaikutukset osaamisen tasoon: Nettiradio Mikaeli on kehittänyt
alueelle sisältötuotannon asiantuntijuutta luomalla uudenlaisen tiedotus- ja viestintäpalvelun,
joka on saavutettavissa Internet-verkon avulla niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.
Nettiradio Mikaeli hyödyntää Internet-verkolle ominaisia elementtejä: ääntä, kuvaa ja tekstiä
ja ryhtyy kokeilemaan liikkuvan kuvan mahdollisuuksia vuonna 2000.
teknologian hyväksikäyttö: yhteistyö Yleisradion kanssa on mahdollistanut projektille
merkittävän teknisen tuen ja laiteinfrastruktuurin. Yhteistyö on tuonut myös koulutus- ja
yhteistyömahdollisuuksia sekä mahdollistanut yhteismarkkinoinnin.
leviämisvaikutukset: Nettiradio Mikaeli toimii kiinteässä yhteistyössä Yleisradion
opintoradiotoiminnan kanssa. Linkki Yleisradion opintoradiotoimintaan ja digitaalisen radion
kehittäjiin takaa projektille laajemman, jopa kansainvälisen käytön. Yhteistyösuhteet
Ruotsinsuomalaisten keskusliittoon, Ruotsin radion suomenkieliseen P7-toimitukseen sekä
Tarton yliopistoon ovat tulleet Yleisradion yhteyshenkilöiden kautta.
verkostovaikutukset: Nettiradio Mikaeli on ollut Etelä-Savon monimediaverkoston,
ESMOn, ensimmäinen yhteinen hanke, joka on koonnut rinnakkaisprojektien edustajat
toimitusneuvostoon miettimään yhteisiä tiedotus- ja viestintätarpeita. Lisäksi Nettiradio
Mikaeli on kiinnostanut myös sellaisia toimijoita, jotka eivät alkuvaiheessa olleet mukana
ESMO:n toiminnassa, kuten Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopiston maaseudun
tutkimus- ja koulutuskeskus, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopisto, SAK
ja TT. Lisäksi ylimaakunnallisen hankehakemuksen valmistelussa ovat olleet mukana
Kainuusta Paltamon viestintälukio ja Kajaanin kehittämiskeskus, Pohjois-Karjalasta Lieksan
koulutoimi sekä joensuulaisten koulutusinstituutioiden edustajia ja Pohjois-Savosta järjestöjen
ja oppilaitosten toimijoita.

177

LIITE 2.
Vuodelle 2000 ajoittuneen infrastruktuurihankkeen tavoitteet olivat rahoitusanomuksen ja
vuoden 2000 toimintakertomuksen mukaisesti (Toimintakertomus 2000, 3-5):
elinkeinovaikutukset: Nettiradio Mikaeli mahdollistaa ammattitaitoisten digitaalista mediaa
hallitsevien ihmisten kouluttautumisen osana omia opintojaan ja sitä kautta kehittää EteläSavoon uutta osaamista ja uusmediatuotteita, joiden pohjalta voi syntyä uutta alueellista
profiloitumista sisällöntuotannon maakuntana työpaikkojen ja ulkopuolisten toimeksiantojen
muodossa.
työllisyysvaikutukset:
Nettiradio
Mikaeli
on
työllistänyt
Savonlinnan
opettajankoulutuslaitoksella täysipäiväisen mediasuunnittelijan, joka on ohjannut ja vastannut
opiskelijoiden koulutuksesta sekä tuotetuista kokonaisuuksista. Lisäksi hankerahoituksella on
pystytty työllistämään Mikkelin ydintoimitukseen kaksi henkilöä: tuottaja-toimittaja 80 %
työajalla kesäkuun loppuun saakka ja toimituspäällikkö marraskuun loppuun saakka
(alkuvuonna 80 % työaika). Nettiradio Mikaeli on lisäksi tarjonnut useita pitkäaikaisia
työharjoittelupaikkoja media-assistenteille, tradenomiopiskelijoille ja toimitusharjoittelijoille.
Ylen opintoradiotoiminta on lisäksi resurssoinut ääniteknisen kouluttajan NRM:lle.
koulutusvaikutukset: mediapajat ovat antaneet Etelä-Savossa opiskeleville mahdollisuuden
perehtyä uusmedian maailmaan käytännön työn kautta. Oppilaitoksista ovat olleet mukana
mm. MAMK ja Otavan Opisto.
vaikutukset osaamisen tasoon: Nettiradio Mikaeli on taannut paitsi opiskelijoille myös
järjestöjen toimijoille sekä maaseudun kehittämisessä mukana oleville uudentyyppisen
mahdollisuuden omaksua uusmedian vaatimia journalistisia taitoja ja tietoja. Uudet taidot
lisäävät osaltaan kiinnostusta kansalaisyhteiskuntaan ja ovat suoraan hyödynnettävissä
työelämän viestintätaitoina.
teknologian hyväksikäyttö: Hankkeen myötä Nettiradio Mikaelin tuotantoketjuun on saatu
mukaan digitaalisen videokuvan käyttömahdollisuus. Digitaalisen radion ja tv:n tuotannon
laajentuminen maakuntiin tuo mukanaan huikeat hyödyntämismahdollisuudet uuden
teknologisen infrastruktuurin hyödyntämiselle.
leviämismahdollisuudet:
hanke
on
toteutettu
tiiviissä
yhteistyössä
Ylen
opintoradiotoiminnan kanssa. Yhteistyö Yleisradion kanssa on mahdollistanut hankkeelle
entistä vahvemman valtakunnallisen ulottuvuuden myös liikkuvan kuvan puolella.
Jakelukanavanaan Internetiä käyttävillä tuotannoilla on ulottuvillaan myös kansainvälinen
käyttö ilman lisäresurssointia.
verkostovaikutukset: hanke on pyrkinyt lisäämään eteläsavolaista yhteistyötä. Yhteydet mm.
Savonlinnan yliopistokampuksen ja Pieksämäellä sijaitsevan MAMK:n metsätalouden
koulutusyksikön välillä ovat muuttuneet jatkuvaksi suunnitteluyhteistyöksi. Lisäksi yhteistyö
MAMK:n IMT-keskuksen vetäjien kanssa on käynnistynyt positiivisessa hengessä.
muut vaikutukset: hanke tukee Savonlinnan yksiköiden opiskelijarekrytointia ja edesauttaa
yhteisöjen verkostoitumista toiminnan tasolla. Hanke edesauttaa myös osaltaan Savonlinnan
yksiköiden näkyvyyttä.
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LIITE 3.
Verkostoitumishankkeen tavoitteet rahoitusanomuksen ja vuoden 2001 toimintakertomuksen pohjalta
olivat seuraavat:
itäsuomalainen verkostoituminen: projekti koostuu opinnollisen, ei-kaupallisen
verkkomedian tuottamisesta kiinnostuneiden itäsuomalaisten toimijoiden vapaamuotoisesta
verkostosta, jossa kullakin on oma vastuualueensa ja Nettiradio Mikaelilla on tarjottavana
oma lisäarvonsa sekä valmiit portaalipalvelut, luotu brandi ja jakelukanava. Itäsuomalainen
verkosto rakentuu eteläsavolaisten toimijoiden kokemusten pohjalta ja kattaa kaikki neljä
maakuntaa. '¨
sisällöntuotanto: journalistisen verkkomedian sisällöntuotanto lisää omalta osaltaan
itäsuomalaista näkyvyyttä tietoverkoissa. Verkkomedian toiminta-ajatuksena on käsitellä
paikallisia aiheita valtakunnallisesti kiinnostavasti. Erityisen mielenkiinnon kohteena on ItäSuomessa tehtävä soveltava tutkimus sekä verkko-oppimisympäristöihin tuotetut sisällöt.
Tekninen tuotekehitys- ja sovellustyö toteutetaan yhteistyössä Yleisradion kanssa niin, että
Mikkelin ammattikorkeakoulun IMT-keskuksen synergiat tulevat hyödynnettyä.
Pedagogisesta kehitystyöstä ja tutkimuksesta vastaavat Savonlinnan opettajankoulutuslaitos ja
Kajaanin opettajankoulutusyksikkö
sisällöntuottajien kouluttaminen ja managerointi: sisällöntuottajien koulutus ja
managerointi edesauttavat uuden ammattikunnan muodostumista ja parantavat koulutettujen
ihmisten kilpailukykyä. Projektin luoman sateenvarjon alla kypsyy yrityspohjaista
sisällöntuotantoa myös valtakunnallisille toimeksiantajille, kuten YLElle ja aikakauslehdille.
Hanke hyödyntää tarvittaessa jatkossa myös HKKK/NBC Mikkeli -yrityshautomon luomia
mahdollisuuksia. Avustajien omien kommenttien mukaan Nettiradio Mikaeli toimii heitä
palvelevana freelancetoimittajahautomona.
oppilaitosten viestinnän koulutusten kehittämisen tukeminen: Itä-Suomessa ei ole
varsinaista journalistikoulutusta, vaikka lähivuosina eri mediat arvioivat tarvitsevansa alalle
runsaasti uusia ihmisiä. Hanke tukee oppilaitosten viestintäkoulutusten kehittämistyötä
mediapajaverkoston ja luodun koulutusmallin avulla. Tässä kehitystyössä ovat mukana mm.
Joensuun yliopiston Savonlinnan kampus, Mikkelin ammattikorkeakoulun metsätalouden
koulutusyksikkö
Pieksämäellä,
Paltamon
viestintälukio,
Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä sekä Otavan Opisto.
viestinnän yliopistollisen koulutuksen kehittämisessä mukana olo: maakunnassa ei ole
yliopistollista journalistikoulutusta, vaikka tarvetta sille onkin. Projekti pyrkii osaltaan
tuomaan yhteen toimijoita, joiden yhteistyönä uusia koulutusmalleja voisi syntyä. Yhteistyö
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen ja kansainvälisen viestinnän laitoksen kanssa sekä
Tampereen
yliopiston
mediakasvatuksen
opintokokonaisuuteen
liittyvät
tähän
verkostoitumistyöhön. Varsinainen kehittämistyö rahoitetaan erillisrahoituksella.
työelämätoimijoiden sekä järjestöjen viestinnän tarpeisiin vastaaminen: Hanke pyrkii
vastaamaan työelämätoimijoiden sekä järjestöjen viestinnällisiin koulutustarpeisiin sekä
sisällöntuotantoon liittyviin kehitystarpeisiin. Yhteistyökumppaneina ovat mm. SAK ja TT
sekä Joensuun yliopiston avoin yliopisto omien erillissuunnitelmiensa pohjalta.
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LIITE 4.

Freelance-toimittajan arki - miten käyn kaupaksi, mitä pitäisi myydä ja kuka ostaa

Aika:
Paikka:

pe 16.2.2001 klo 9 - 17
Hotelli Vaakunan auditorio, Porrassalmenkatu 9

SEMINAARIOHJELMA
8.30

Aamukahvi

9

Freelancerin arki periferiassa: näillä eväillä myyn työtäni
Freekortilla liikenteessä: Auli Kekkonen
Osuuskuntayrittäjän arkea: Mervi Sensio
Keikkaa pukkaa: Heli Järvinen

10

Toimituksen muuntuvainen arki
Etelä-Savon Radion päällikkö Kari Toiviainen
YLEn opintoradion päällikkö Jorma Pilke
Keskustelua

11-12.30

Lounas. Mahdollisuus myös tutustua Nettiradio Mikaelin tiloihin klo 12.

12.30

Minkälaiset jutut käyvät kaupaksi? Keneltä ostetaan?
Seura / toimituspäällikkö Kikka Isoviita
Kotimaa.Nyt / tuottaja Timo Keränen
Länsi-Savo / päätoimittaja Kari Juutilainen
Keskustelua

14.30-15
15

Kahvitauko
Uusien jakelukanavien haasteet ja mahdollisuudet
Kauppalehti Online / toimitussihteeri JR Leskinen
Keskustelua

16.15

Freelancerin asema median myllerryksessä
Työehtoasiamies Petri Savolainen / Journalistiliitto
Keskustelua

17.00

Seminaarin päättäminen
Puheenjohtajana opettava tutkija Pasi Karonen / TKK
Vapaa pääsy.
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LIITE 5.

Nettiradio Mikaelin mediaseminaari
Perjantaina
Paikka:

8.2.2002 klo 9 - 16.30
Mikkelin ammattikorkeakoulun kampus, Patteristonkatu 3

klo 9.00

Tervetuloa, puheenjohtaja Pekka Vehviläinen, Journalisti-lehti

9.00-10.30

Toimittaja yrittäjänä paikalliset caset
Kirsti Vuorela / Media Mea
Arja Mesimäki / Ipafakta
Juha Taskinen / T:mi Juha Taskinen Luontokuva
Keskustelua

10.30-11.45

Tiedottaminen ja toimittaminen - eturistiriitoja?
Teollisuusasiamies Jarmo Immonen / TT
Aluejohtaja Paula Kivivuori-Meri / SAK
Puheenjohtaja Jarkko Wuorinen / Suomen yrittäjät, Etelä-Savo
Agrologi Pirkko Hämäläinen / MTK
Keskustelua

11.45-13.00

Lounas, mahdollisuus tutustua IMT-keskuksen laboratoriotiloihin pienryhmissä

13.00-14.30

Uusien jakelukanavien haasteet ja mahdollisuudet
Ohjelmapäällikkö Leena Pasanen, YLE Teema
Toimitusjohtaja. Kari Voutila, Susamuru Oy, Kuopio
Keskustelua
Kahvitauko

14.45-16.00

Minkälaisia juttuja haluaisin ostaa Itä-Suomesta?
Päätoimittaja Kaisa Peutere / Pirkka
Kehityspäällikkö Roope Pajasmaa / mainio.net
Keskustelua

16.-16.15

Puheenjohtajan päätössanat

Seminaarin järjestää Nettiradio Mikaeli yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun
IMT-keskuksen ja Yleisradion Multiradion kanssa.
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LIITE 6.
Esimerkki koulutusoppaasta, ideointivaihe
Oppaan mukaan jutun ideointi kannattaa aloittaa miettimällä alustavasti seuraavia seikkoja:
Aiheen valinta
Mieti, miten teema kannattaisi rajata? Mistä saat riittävät taustatiedot ennen haastatteluja? Riittävätkö
ainekset ja aika laajan juttukokonaisuuden toteuttamiseen? Voisiko juttuun liittää vuorovaikutteisuutta
lisäävän testin/pelin tms.?
Kenelle teen jutun
Mieti, mikä on ensisijainen kohderyhmäsi? Minkälaista kieltä/tyyliä käytät (voiko murretta tai slangia
käyttää ko. juttutyypissä?)
Mitä haluat kertoa jutullasi
Rajaa aihe: kaikkea ei ole välttämätöntä kertoa samalla kertaa. On mahdollista tehdä myös juttusarjaa,
joka täydentyy eri näkökulmilla myöhemmin ja kokonaisuuden toimittamiseen osallistuu muitakin
avustajia eri paikkakunnilta.
Miksi tämä juttu
Mieti, miksi teet tämän jutun juuri tähän välineeseen ja juuri nyt. Mikä tekee jutusta
moninäkökulmaisen sekä elämyksellisen ja sitä kautta myös opinnollisen? Herättääkö aihe keskustelua,
innostaako ottamaan selvää asioista, löytyykö radionomaisuutta ja keksitkö keinoja
vuorovaikutteisuuden luomiseen?
Ketä haluat haastatella
Ketkä ovat jutun kannalta oleellisia ihmisiä? Korkein virkamies ei välttämättä ole ainoa haastattelun
väärti. Ehkä olisi kiinnostavampaa kuulla, miten asioita sovelletaan ruohonjuuritasolla tai ehkäpä pystyt
hankkimaan molemmat näkökulmat, taustoittamaan niitä tutkimusaineistolla ja herättämään uusia
ajatuksia harkiten valituilla linkeillä. Tee kysymysrunko valmiiksi huolellisesti etukäteen.
Mistä elementeistä aiot kasata juttusi
Mikä asiat olisi mahdollista kertoa tekstinä? Mistä saat taustatietoja (tutkimukset, lehtiarkistot,
tiedotteet, vuosikertomukset, Internet)? Miten saat muutettua faktat kiinnostavasti toimitetuksi jutuksi?
Keneltä saata taustahaastatteluja? Entä kenellä olisi kokemuspohjaista tietoa ja tarinointia?
Miten aiot kuvittaa jutun?
Tarvitsetko valokuvia, piirroksia, kaavioita, videota? Miten hankit ne ja saat kaikkeen käyttämääsi
aineistoon käyttöoikeuden? Miten sijoitat äänitiedostot tukemaan juttua? Onko joku haastatteluista niin
hyvä, että siitä saisi pitkän radio-ohjelma? Pystyisikö jutun haastatteluista toimittamaan erillisen radioohjelman? Millä myyt jutun Internetiä pikaisesti selailevalle kävijälle?
Etukäteissuunnittelu säästää vaivaa haastattelujen teossa ja jutun koostamisessa. Varaudu kuitenkin
yllätyksiin jättämällä tilaa uusille näkökulmille, haastateltaville ja taustatiedoille. Nettiradio Mikaelissa
sinun ei tarvitse laskea rivejä eikä sekunteja, vaikka tarkkaan ja tiiviiseen ilmaisuun pyritäänkin!
(Nettiradio Mikaelin jutun koostamisen ABC 3.11.1999, 6-7.)
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LIITE 7.
Poimintoja Nettiradio Mikaelin jutun tuottamisen ABC-koulutusoppaasta
Nettiradio Mikaelin koulutusopas kuvaa tekstien laatimista hyvin lyhyesti ja teknisesti ja luottaa siihen,
että tekstejä synnytetään työpajoissa tarvittaessa jopa kollegiaalisina kirjoitusprosesseina:
"Nettiradiojutuissa ei ole varsinaista juontoa. Jutun myyvät printtimedian puolelta tutut otsikko,
ingressi sekä niihin liittyvät kuvat, tekstiosuudet, äänitiedostot ja nettivideot. Jutun aloitussivulla
(index) on aina tekstiä, kuvaa ja linkkejä sekä usein myös ääntä tai linkityksiä videotiedostoihin. Mikäli
kuvassa on ihmisiä, ilmoita heidän nimensä. Voit myös tehdä jutun loppuun linkin heidän
taustayhteisöönsä, kunhan sitä ei voida katsoa tuotemarkkinoinniksi (yritysten nimiä ja linkkejä ei siis
kannata viljellä). Tiivistä juontoon jutusta olennaisia, uusia, kiinnostavia asioita esiin eli ei tyyliin:
"Mikaeli kävi maatiloilla tai me kävimme ottamassa selvää, mitä..." vaan kerro mieluummin vaikkapa
maaseudun kehittämisen uusista tuulista tms., joihin vierailu liittyi. " (Nettiradio Mikaelin jutun
koostamisen ABC 3.11.1999, 7.)
Koulutusopas kertoo kuvan merkityksestä seuraavaa:
"Paras kuva ei välttämättä ole kuva ns. puhuvasta päästä työhuoneessaan (vaikka se ehkä tekisikin
haastateltavan onnelliseksi). Vältä tylsiä sisäkuvia, kokoushuoneita ja tavanomaisia kuvakulmia.
Raahaa haastateltavasi ulos, viherkasvien viereen tai mieti muuten tuoreita, kiinnostavia kuvakulmia.
Mieti, miten kuvat toisivat juttuun oman lisäarvonsa, eivätkä olisi vain välttämätön graafinen elementti.
Piirrokset ja onnistuneet oivallukset piristävät muidenkin päivää ja niiden tekemiseen saat apua
ydintiimin media-assistenteilta. Kuvat lähetetään koodaajalle käsiteltyinä digikuvina tai
käsittelemättöminä kuvina, filmeinä tai dioina. Muista, että kuvissa on noudatettava aina
tekijänoikeuslakeja (kysy aina oikeus käyttää kuvaa Internet-verkossa ja laita alkuperäinen tekijä/lähde
näkyviin). Jos kuvan käyttö maksaa, soita toimitukseen ja varmista, että laskulle löytyy maksaja.
Maksullisesta käyttöoikeudesta on syytä laatia erillinen palvelunostosopimus, jonka perusteella
korvaus voidaan maksaa. Tekijänoikeus säilyy aina alkuperäisellä teoksen tuottajalla. Älä ota - edes
ilmaisia - kuvia Internetin valokuvagallerioista. Kuvien on oltava mahdollisimman pienikokoisia, noin
20-30 kilotavua (200*250 pixeliä). Kuvat ovat yleensä .jpg- ja.gif-muodossa." (Nettiradio Mikaelin
jutun koostamisen ABC 3.11.1999, 8-9.)
Koulutusopas kertoo äänielementeistä seuraavaa: "valitse äänitiedostoiksi kommentteja, tarinoita,
väitteitä ja keskustelun herättämiseen soveltuvaa aineistoa eli sitä Nettiradio Mikaeliin luvattua
poleemisuutta. Vältä äänielementeissä kysymyksiä, joiden vastaukset ovat ns. taustatietoa eli "kuinka
kauan tämä yritys on toiminut, montako työntekijää teillä on, mitkä ovat asiakasryhmiänne". Näillä
kysymyksillä hankitut tiedot sinun pitäisi tietää jo ennen juttukeikkaa ja nämä taustatiedot pystyt
toimittamaan teksteiksi. Jos kuitenkin käytät näitä, keksi ainakin toimituspäällikölle vedenpitävä alibi,
mikäli haluat tarjoilla ns. taustatietoja äänitiedostoina."
Koulutusopas antaa selkeitä ohjeita haastattelun tekemiseen ja äänitiedostojen muokkaamiseen.
"Vältä laiskuutta: tee kotityöt eli taustatietojen hankinta kunnolla, jotta pääset haastatteluissa pintaa
syvemmälle. Haastattele ihmisiä kaikessa rauhassa, mutta käytä ns. fakta tekstiksi eli muista vanha
radiotoimittajan perussääntö: kaikki minkä voit panna "omaan suuhusi", kirjoita se tekstiksi. Muista,
että teksti ja äänielementit täydentävät toisiaan eli eivät kerro samaa tarinaa. Äänen pitäisi olla
lisäarvo eli äänilinkin avaamisen vaiva palkitsee kuuntelijan, jotta hän tekee sen seuraavallakin
kerralla. Yhden äänitiedoston pituus on tavallisesti 1-3 minuuttia”. (Nettiradio Mikaelin jutun
koostamisen ABC 3.11.1999, 7-8.)
Haastattelut voi toimittaa myös pitkiksi, valmiiksi juonnetuiksi ns. perinteisiksi radio-ohjelmiksi, ja
niille voimme yrittää saada lähetyspaikan esimerkiksi Uudenmaan opintoradiosta (nykyisin: 1.1.2003
käynnistynyt Ylen Multifoorumi). Tai voit markkinoida juttujen yhteydessä syntyneitä radio-ohjelmia
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muille lähetyspaikoille. Tee haastattelustasi ns. nauhakartta eli taimaa materiaali oheisen mallin
mukaan. Käytännössä tee itsellesi nauhurin "kellon" avulla muistiinpanot siitä, mitä nauha sisältään.
Sen jälkeen sinun on hyvä lähteä miettimään, mitkä asiat voi kirjoittaa tekstiksi (ns. yleiset faktat) ja
mitkä taas toimisivat äänitiedostoina (esim. väitteet, mielipiteet, tarinat, pohdiskelut). Toisaalta pystyt
hyvin jäsentämään aineistosi ja täydentämään taustatietoja tarvittaessa tehdessäsi juttuja." (Nettiradio
Mikaelin jutun koostamisen ABC 3.11.1999, 7-8.)
Koulutusopas kuvaa linkkien valintaa seuraavasti. "Internet on oivallinen oppimisympäristö. Kannattaa
hyödyntää hyviä linkkejä varsinkin, jos voi olla varma, ettei linkki vanhene helposti (yksityisten
ihmisten kotisivuilla olevissa linkeissä ei tätä varmuutta ole). Erityisesti suositaan linkkejä
tutkimustietoon, oppimateriaaleihin ja Nettiradio Mikaelin arkistojuttuihin, jotka löydät kätevästi
käyttämällä hakutoimintoja." (Nettiradio Mikaelin jutun koostamisen ABC 3.11.1999, 9.)
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LIITE 8.
Haastateltavat:
N1 = nainen n. 30 v, maatalousalan koulutusta ja kansanopiston vuoden tiedotus- ja viestintälinja,
aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä uutena alalla. Sittemmin tehnyt työtä paikallislehdissä, freelancetoimittajana aikakauslehdissä ja asiakaslehdissä sekä valokuvaavajana.
N2 = nainen, n. 30 v, akateeminen loppututkinto, viestinnän opettaja, ohjannut opiskelijoita
alueellisessa mediapajassa sekä tehnyt joitakin juttukokonaisuuksia itse
N3 = nainen n. 30 v, kansanopiston tiedotus- ja viestintälinja, aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä
uutena alalla. Sittemmin suorittanut media-assistentin ammattitutkinnon ja työskennellyt freelancetoimittajana televisiossa.
N4 = nainen, yli 60 v, työskennellyt 35 vuotta äänitarkkailijana, toimittajana ja verkkotoimittajana
Yleisradiossa.
N5 = nainen, n. 50 v, akateeminen loppututkinto, työskennellyt lehdissä, tiedottajana sekä freelancetoimittajana. Toimi Nettiradio Mikaelissa toimitussihteerinä.
N6 = nainen, alle 30 v., kansanopiston tiedotus- ja viestintälinja, aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä
uutena alalla. Sittemmin tehnyt työtä paikallislehdissä ja freelance-toimittajana juttuja aikakauslehtiin,
radioon ja verkkomediaan. Opiskelee alaa yliopistossa. Toiminut myös toimitussihteerinä Nettiradio
Mikaelissa.
N7 = nainen, n. 40 v, akateeminen loppututkinto, pitkän linjan lehtitoimittaja, joka on työskennellyt
myös tiedotustoimittajana sekä freelance-toimittajana. Nettiradio Mikaelin myötä perehtyi
radiotoimittajan työhön, verkkomediaan ja videoon sekä toimi toimitussihteerinä.
N8 = nainen, n. 40 v, akateeminen loppututkinto, pitkän linjan lehtitoimittaja ja päätoimittaja, jolla on
verkkomediakoulutusta ja kokemusta. Nettiradio Mikaelin myötä perehtyi radiotoimittajan työhön ja
videoon.
N9 = nainen, alle 30 v, akateeminen loppututkinto, kesätoimittajuuksia lehdissä. Sittemmin tehnyt työtä
paikallislehdissä ja tiedottajana.
N10 = nainen, n. 30 v, akateeminen loppututkinto, aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä uutena alalla.
Sittemmin kouluttanut alueellisessa mediapajassa ja tehnyt kolumneja maakuntalehteen.
N11 = nainen, alle 40 v, opiskelee sivutoimisesti, aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä uutena alalla.
Sittemmin tehnyt freelance-toimittajana juttuja paikallislehtiin, televisioon sekä ollut digitaalisen
median hankkeissa täysipäiväisenä projektityöntekijänä.
N 12 = nainen, n. 40 v, alempi akateeminen loppututkinto, aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä uutena
alalla. Sittemmin tehnyt freelance-toimittajana juttuja verkkomediaan ja lehtiin sekä opettanut
oppilaitoksissa ja järjestöissä.
M1 = mies, yli 40 v, akateeminen loppututkinto, aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä uutena alalla.
Sittemmin työskentelee täysipäiväisesti erikoisaikakauslehdessä.
M2 = mies, yli 60 v, radiotoimittaja, joka perehtyi verkkomediaan Nettiradio Mikaelin myötä.
M3 = mies, yli 30 v, alempi akateeminen loppututkinto, radiotoimittajan tausta, opiskelee edelleen alaa
ja työskentelee digitaalisen median tehtävissä.
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M4 = mies, yli 60 v, akateeminen tutkinto, viestinnän kouluttaja, joka perehtyi verkkomediaan
Nettiradio Mikaelin myötä.
M5 = mies, yli 30 v, media-assistentin tutkinto, paikallisradion toimittajan tausta, työskentelee
täysipäiväisesti IT-projektissa.
M6 = mies, n. 30 v, ammattikorkeakoulututkinto, aloittanut Nettiradio Mikaelin myötä digitaaliseen
mediaan liittyvän kouluttamisen alueellisessa mediapajassa. Työskentelee täysipäiväisenä kouluttajana.
M7 = mies, yli 50 v, televisiokuvaaja, joka perehtyi verkkomediaan Nettiradio Mikaelin myötä.
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LIITE 9.
Nettiradio Mikaeli -tutkimuskysymykset
Toivon, että voisit kirjoittaa vapaamuotoisesti suhteestasi Nettiradio Mikaeliin niin, että sivuat omasta
näkökulmastasi jossakin määrin kaikkia yläotsikoiden aihepiirejä. Koska kysymys on
tutkimusmateriaalista, vastaukset voivat olla laajoja ja pohdiskelevia.
Oma taustasi
- minkälainen oli oma taustasi, kun aloitit juttujen tekemisen Nettiradio Mikaeliin
(koulutuspohja, kokemus toimittajana, muu elämäntilanne, ikä)? Kuinka päädyit mukaan
tuottamaan verkkomediajuttuja?
Osaamisesi
- Miten olet hankkinut osaamisen verkkomediajuttujen tuottamiseen? Mihin sait
koulutusta Nettiradio Mikaelissa ja mitä jäit kaipaamaan? Mistä oppia olisi voinut
saada?
Nettiradio Mikaelin organisoituminen
- Miten Nettiradio Mikaelin toimitus oli organisoitunut, kun aloitit työskentelyn?
Miten organisaatio on muuttunut? Onko jotakin onnistuneita käytäntöjä unohtunut
matkan varrelle? Miten kehittäisit organisaatiota lähitulevaisuudessa?
Oma juttutuotantosi
- Minkälaista aihepiireistä olet tuottanut juttuja? Oletko ideoinut itse vai tehnyt
tilauksesta juttuja? Minkälaisia juttuja tekisit mieluiten? Minkälaiset jutut ovat
jääneet toteuttamatta ja miksi? Minkälaisia juttuja näkisit mieluiten Nettiradio
Mikaelissa lähitulevaisuudessa?
Oma työprosessisi
- Minkälainen on oma työprosessisi, kun teet juttuja Nettiradio Mikaeliin? Kuvaa
ideointia, aineiston keruuta, käsikirjoittamista, editointia ja tiedottamista jutun valmistumisesta. Mistä
saat onnistumisen kokemuksia? Mikä vaikeuttaa työskentelyä? Kuinka kauan aikaa sinulta menee
juttujen tuottamiseen?
Nettiradio Mikaelin juttuformaatti
- Minkälainen Nettiradio Mikaelin juttuformaatti oli silloin, kun teit
ensimmäiset juttusi? Miten formaatti on mielestäsi muuttunut tähän päivään mennessä?
Onko formaatin muuttuminen vaikuttanut omaan työskentelyysi? Kerro, mitä sinä muuttaisit juttujen
rakenteessa ja ulkomuodossa. Perustele.
Nettiradio Mikaelin kävijät
- Minkälainen käsitys sinulla on Nettiradio Mikaelin kävijöistä? Kuinka hyvin kävijät
pääsevät mielestäsi hyödyntämään ääntä, kuvaa, tekstiä ja videota sisältäviä
juttukokonaisuuksia? Kerro kentällä ihmisiltä kuulemiasi käsityksiä, kokemuksia
ja palautetta Nettiradio Mikaelista.
Suhteesi EU-projektina toimimiseen
- Vaikuttiko Nettiradio Mikaelin toimiminen EU-projektina jotenkin sinun journalistiseen
työskentelyysi? Näkyikö verkostoituminen omassa arjessasi? Entä itäsuomalainen
painotus? Vaikuttiko harjoitustoimituksena toimiminen sinun työskentelyysi?
Ammatillinen kehittyminen
- Vaikuttiko mukana oleminen sinun ammatilliseen kehittymiseesi? Mitä olet
toimittajana mahdollisesti oppinut Nettiradio Mikaelin myötä? Vaikuttiko mukana
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oleminen toimeentuloosi? Minkälaisia kokemuksia haluaisit välittää muille
verkkomedian käynnistämistä pohtiville?
Nettiradio Mikaelin tulevaisuus
- Mitä mietit Nettiradio Mikaelin nykyvaiheista? Minkälaisena näet Nettiradio
Mikaelin tulevaisuuden? Mitä mahdollisuuksia jakelukanavien kehittyminen tuo tullessaan?
Missä piilevät lähitulevaisuuden sudenkuopat?
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