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Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan verkkolehtien lukijoita ja sitä, kuinka he käyttävät

verkkolehtiä tiedonhankintaan. Tutkimuksessa selvitetään verkkolehtien roolia

nuorten aikuisten tiedonhankinnan kanavana: kuinka nuoret aikuiset käyttävät

sähköisiä sanomalehtiä? Tutkimuksessa pyritään saamaan vastauksia seuraaviin

kysymyksiin: (1) missä tilanteissa ja kuinka usein verkkolehtiä luetaan, (2)

käytetäänkö verkkolehtiä tiedonlähteenä, (3) millaista tietoa verkkolehdistä etsitään ja

löydetäänkö tarvittava tieto, (4) millaisiin ongelmiin ja esteisiin tiedonhakija

verkkolehdissä törmää sekä (5) millaisia vahvuuksia ja heikkouksia sähköisillä

lehdillä tiedonlähteenä on. Näiden lisäksi tutkimuksessa luokitellaan verkkolehtien

käyttäjätyyppejä.

Tutkimusmenetelminä tutkimuksessa käytettiin henkilökohtaisesti ja sähköisesti

suoritettuja haastatteluja. Tutkimuksessa haastateltiin 10 verkkolehtien käyttäjää.

Kohderyhmänä olivat 20-30 vuotiaat suomalaiset nuoret aikuiset. Tutkimusaineisto

kerättiin touko-syyskuussa vuonna 2003.

Henkilökohtaisesti kerätty haastatteluaineisto litteroitiin. Tämän jälkeen

tutkimusaineisto analysoitiin. Aineistoa tarkasteltiin ja analysoitiin sekä

tutkimuskysymysten, aikaisemman tutkimuskirjallisuuden että viestinnän ja

tiedonhankinnan teorioiden pohjalta. Viestinnän teorioiden osalta tutkimuksessa

keskityttiin käyttösyy- ja tarkoitusteorioihin ja tiedonhankinnan osalta Sense making

–teoriaan.

Tärkeimmät tutkimustulokset osoittavat, että verkkolehtiä luetaan eniten työ- tai

opiskelupaikalla. Kotona sähköisten lehtien lukeminen ei ole niin yleistä.

Verkkolehtien lukeminen painottuu aamupäivään. Verkkolehtien kautta tapahtuu
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paljon orientoivaa tiedonhankintaa, eli lukijat haluavat olla perillä maailman

tapahtumista ja tietää missä juuri nyt mennään. Verkkolehtien kautta seurataan paljon

reaaliaikaisia uutistapahtumia. Myös viihteellä on keskeinen merkitys sähköisen

sanomalehden käyttäjille. Viihdettä käytetään paljon rentoutumistarkoituksiin

kiireisen päivän lomassa. Verkkolehdillä on joitakin vahvuuksia painettuihin

sanomalehtiin ja muihin tiedonlähteisiin verrattuna. Verkkolehden tarjoama tieto on

esimerkiksi ajantasaista, globaalisti saatavilla ja luotettavaa. Tiedonhankintaa

verkkolehden kautta hankaloittavat useat eri tekijät, joita ovat mm. verkkolehtien

käyttäjätunnukset ja salasanat, tietokoneen näytöltä lukeminen, verkkolehden

liikuteltavuus ja tekniset ongelmat. Tutkimuksessa on luokiteltu verkkolehtien

lukijoita. Informantit olivat korkeasti koulutettuja tai opiskelijoita. Myös ulkomailla

asuvien suomalaisten osuus verkkolehtien lukijoista on merkittävä. Tutkimuksessa

tyypiteltiin lukijoita esimerkiksi tiedonlähteen ja tiedonhankintatavan mukaan;

aamukahvittelijaan, rentoutujaan, ilmoitusten selaajaan ja arkiston käyttäjään.

Tulevaisuuden suhteen lukijat uskovat, että verkkolehti ei syrjäytä painettua

sanomalehteä vaan lehdet tulevat elämään rintarinnan toisiaan täydentäen. Sähköisten

lehtien lukemisen uskotaan muuttuvan maksulliseksi tulevaisuudessa. Verkkolehdet

tulevat olemaan tarjolla eri muodoissa esimerkiksi plastisen näytön, mobiililaitteen ja

digitaalitelevision kautta. Sisältö tulee myös monipuolistumaan.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että nykyajan nuoret aikuiset ovat liian kiireisiä

lukemaan painettuja sanomalehtiä tai heillä on joku muu syy olla lukematta niitä. He

käyttävät tiedonhankintaansa uutta viestintäteknologiaa mm. verkkolehtiä.

Sanomalehtitalojen tulee tuntea verkkolehtien lukijansa hyvin. Ellei sähköinen

sanomalehti täytä lukijoidensa toiveita, sanomalehtitalot eivät saa pidettyä nuorista

lukijoistaan kiinni ja menettävät lukijansa muille medioille.
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1. Verkkolehti -reaaliaikaisen arkitiedon aarrearkku
1.1 Johdanto

Sanomalehdellä on pitkään ollut arvostettu asema suomalaisessa yhteiskunnassa: sitä

on pidetty luotettavana kanavana hankkia tietoa ja seurata maailman tapahtumia.

Kuitenkin uuden viestintä- ja informaatioteknologian aikakaudella on ennustettu

perinteisen sanomalehden menettävän asemaansa. Tämä väite on osittain

osoittautunut perusteettomaksi, sillä sanomalehtiä luetaan yhä, vaikka uudet mediat

tarjoavat uutisten seuraamiseen ja tiedon hankkimiseen muitakin kanavia. Tästä

huolimatta perinteisten sanomalehtien tilaajaluvut ovat viime vuosina laskeneet.

Sanomalehtien levikit kasvoivat Suomessa 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen saakka

melko tasaisesti. Hetkelliset taantumavuodet, esimerkiksi 1970-luvun energiakriisit,

pysäyttivät levikin nousun, mutta heti kun talous lähti kasvuun, sanomalehdille alkoi

tulla lisää tilauksia. Näin kansantalous ja sanomalehtien lukeminen etenivät

käsikädessä, kunnes Suomi joutui laskusuhdanteeseen 1990-luvun alussa.

Bruttokansantuote aleni kolme vuotta jyrkästi, mitä ei ollut tapahtunut kertaakaan

sitten 1930-luvun laman. Työttömyys räjähti laajaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi,

ja velkaantuneet ihmiset joutuivat suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Tämä heijastui

nopeasti myös sanomalehtien tilaamiseen ja tätä kautta lukemiseen, vaikka osa

lehtitilauksen peruneista ihmisistä aluksi lukikin lehtiä kirjastossa tai tuttujen luona.

Seitsemänpäiväisiltä sanomalehdiltä hävisi neljässä vuodessa (1990-1993) 157 000

tilaajaa. Vuonna 1994 maan talous kääntyi jo nousuun, mutta sanomalehdet

menettivät vielä vuonna 1994-1997 yhteensä 114 000 tilaajaa. (Mervola 1998, 62.)

Tilaajamäärien lasku näyttää jatkuneen tähän vuoteen 2003 saakka. Varsinkin nuorten

aikuisten osuus sanomalehtien tilaajista on nykyisin erittäin pieni.

Samankaltaisia havaintoja kantautuu myös Yhdysvalloista; sanomalehtien lukeminen

on keski-ikäisten ja sitä vanhempien harrastus. Nykypäivän nuoret haluavat

monipuolisempaa tiedonvälitystä päivittäisiin rutiineihinsa eivätkä sanomalehdet

pysty täyttämään heidän tarpeitansa. Pitkään jatkunut sanomalehtien painosmäärien

laskeminen Yhdysvalloissa on johtunut sanomalehtien lukijoiden siirtymisestä lähinnä

television katsojiksi. Uudet sukupolvet ovat kasvaneet elektronisten medioiden

keskellä, eivätkä he juuri lue sanomalehtiä.



7

Havainnot tilaajalukujen laskusta tulevat esille myös Saksassa, jossa sanomalehtien

tilaajaluvut vuodesta 1987 vuoteen 1997 laskivat 83 prosentista 80 prosenttiin. 14-19-

vuotiaiden nuorten kohdalla lasku oli jopa 11 prosenttia. Näyttää siis sille, että

sanomalehdet ovat kadottamassa ”huomisen lukijoitaan”. (Neuberger et al. 1998.)

Teollisuusmaiden sanomalehdet eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota pitkään

jatkuneeseen hitaaseen, vajaan prosentin levikinlaskuun. EU:n alueella sanomalehdet

menettivät vuonna 2002 yhteensä 1,5 miljoonaa ostajaa tai tilaajaa ja viidessä

vuodessa lehtien painokset ovat pienentyneet yhteensä 3,2 miljoonalla kappaleella.

(Outila 2003.)

Sanomalehtitalot ovat tästä syystä erityisen kiinnostuneita uuden viestintä- ja

informaatioteknologian tarjoamista mahdollisuuksista välittää luotettavaa tietoa ja

tuoreita uutisia. Erityisesti ne pohtivat, kuinka ylläpitää suhdetta nuoriin aikuisiin,

jotka eivät aina ole painetun sanomalehden tavoitettavissa. Sanomalehtitalojen pitäisi

pyrkiä käyttämään Internetiä ja mobiileja palveluja viisaasti hyväkseen, siten että

niiden kautta houkuteltaisiin uusia nuoria lukijoita painettujen sanomalehtien

käyttäjiksi, toteaa sanomalehtikustantajien maailmanjärjestön WAN:in pääjohtaja

Timothy Baldingin (Outila 2003).

Sähköinen viestintä on kasvava alue, joihin sanomalehtitaloissa on viime vuosina

panostettu yhä enemmän. Verkkolehtiä on syntynyt Suomessa tiheään tahtiin.

Varsinkin 1990-luvun loppupuolisko näyttää olleen verkkolehtien kulta-aikaa. Nyt

voidaan olettaa, että tämä ”sähköisten lehtien alkuhuuma” on jo ohitettu, sillä lähes

jokainen suomalainen sanomalehti on verkossa tavalla ja toisella. Alkuinnostuksen

jälkeen on syytä tarkastella arkea; ketkä verkkolehdet ovat ottaneet huuman jälkeen

osaksi elämäänsä, mistä syystä ja miten niitä käytetään? Suomen Gallupin tekemän

tutkimuksen mukaan 12 prosenttia suomalaisista lukee verkkolehtiä ainakin kerran

viikossa. Verkkolehdet ovat vakiinnuttaneet asemaansa tiedonvälityskanavana.

(Hiljanen 2001.)

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan verkkolehtien lukijoita ja sitä, kuinka he käyttävät

verkkolehtiä tiedonhankintaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää verkkolehtien
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roolia nuorten aikuisten tiedonhankinnan kanavana: kuinka nuoret aikuiset käyttävät

sähköisiä sanomalehtiä? Tutkimuksessa pyritään saamaan vastaus seuraaviin

kysymyksiin: (1) missä tilanteissa ja kuinka usein verkkolehtiä luetaan, (2)

käytetäänkö verkkolehtiä tiedonlähteenä, (3) millaista tietoa verkkolehdistä etsitään ja

löydetäänkö tarvittava tieto, (4) millaisiin ongelmiin ja esteisiin tiedonhakija

verkkolehdissä törmää sekä (5) millaisia vahvuuksia ja heikkouksia sähköisillä

lehdillä tiedonlähteenä on. Näiden lisäksi tutkimuksessa pyritään luokittelemaan

verkkolehtien käyttäjätyyppejä.

Ensimmäisen kappaleen toisessa luvussa esitellään tutkimuksen kannalta keskeisiä ja

merkittäviä käsitteitä, jotka ovat sanomalehti, verkkolehti. tiedonhankinta ja

tiedonlähde. Tutkimusraportin toinen luku muodostuu kirjallisuuskatsauksesta. Siinä

tutustutaan sekä viestinnän että tiedonhankinnan teorioihin, syvennytään aiempiin

tutkimuksiin verkkolehdistä ja kartoitetaan aiemmin käytettyjä tutkimusmenetelmiä

verkkolehtitutkimuksissa. Kolmannessa luvussa perehdytään tutkimuksen

tarkoitukseen esittelemällä sekä tutkimusaihe, -kysymykset, -menetelmä että -aineisto

ja sen analyysi. Neljännessä luvussa esitellään tämän verkkolehtitutkimuksen

keskeiset tulokset. Lopuksi tehdään yhteenveto ja keskustellaan tutkimuksesta.

1.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet

1.2.1 Sanomalehti

Sanomalehti on säännöllisesti ilmestyvä painotuote, joka on yleisesti saatavissa oleva

ja julkinen lehti. Sanomalehdessä käsitellään monenlaisia faktapohjaisia,

ajankohtaisia ja yleisesti kiinnostavia asioita. Johdonmukaisuuden ja ulkoasun

selkeyden vuoksi sanomalehden aineisto on jaettu eri aihepiirejä käsitteleviin

osastoihin kuten kotimaan uutisiin, ulkomaan uutisiin, urheiluun, talouteen,

kulttuuriin jne. Vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyviä sanomalehtiä ovat

valtakunnallinen sanomalehti, maakuntalehti, aluelehti ja paikallislehti. Näiden lehtien

nimet viittaavat sanomalehden levikkialueeseen. Paikallislehti leviää yhteen tai vain

muutamaan kuntaan tai kaupunkiin. Paikallislehti kertoo miltei yksinomaan

levikkialueensa aiheista. Aluelehden levikkialue on talousalue tai useita kuntia, mutta

se on pienempi kuin maakuntalehdellä, jonka levikkialue on maakunta.

Valtakunnallisen sanomalehden levikkialue on koko maa.
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Sanomalehdet voidaan erottaa myös päivälehtiin, iltalehtiin ja erikoissanomalehtiin.

Erikoissanomalehti keskittyy johonkin tiettyyn alaan kuten esimerkiksi talouteen,

tekniikkaan tai kirkollisiin asioihin. Tällainen lehti on esimerkiksi Kauppalehti.

Päivälehti ilmestyy joka päivä. Esimerkiksi Aamulehti ja Savon Sanomat ovat

päivittäin ilmestyviä sanomalehtiä. Iltapäivälehtiä myydään ainoastaan irtonumeroina.

Iltasanomat ja Iltalehti ovat Suomessa ilmestyvät iltapäivälehdet.

1.2.2 Verkkolehti

Perinteinen sanomalehti on melko helppo määritellä sillä perusajatuksella, että se

voidaan määritellä sekä sisällön että ulkoisen olemuksen mukaan.  Painettu

sanomalehti on valmistettu paperista. Verkkolehtien osalta määritelmä

monimutkaistuu ja raja eri medioiden välillä hämärtyy: onko esimerkiksi

televisioyhtiön tarjoama Internet-palvelu verkkolehti? Tai ns. portaalipalvelut, jotka

tarjoavat sekä ajankohtaista tietoa ja uutisia että jäsennellyn portin Internetin erilaisiin

palveluihin? Jos näin on, voidaan verkkolehden käsite määritellä koskemaan lähes

kaikkia säännöllisesti tai joissain tapauksissa myös epäsäännöllisesti ilmestyviä

Internet-sivustoja, joissa julkaistaan uutisia, reportaaseja ja muita ajankohtaisia tai

vähemmän ajankohtaisia artikkeleita. Verkkolehden käsitteen laajuudesta seuraa se,

että Internetissä ilmestyviä verkkolehtiä on todella monen tyyppisiä ja lehtien jaottelu

muodostuu erittäin hankalaksi.

Englannin kielessä verkkolehdestä käytetään termejä “electronic newspaper” ja

“electronic journal”. Suoraan suomennettuna termit tarkoittavat sähköisiä

sanomalehtiä. Puhuttaessa sähköisistä lehdistä ymmärretään, että lehti on sähköisessä

muodossa, mutta termi ei kerro vielä mitään sen jakelukanavasta. Sähköinen lehti voi

olla luettavissa esimerkiksi levykkeen, cd-romin tai tietoverkon kautta.

Tietoverkoissa, esimerkiksi Internetissä, jaettavia lehtiä nimitetään puolestaan

verkkolehdiksi. Tässä tutkimuksessa verkkolehdillä tarkoitetaan nimenomaan

Internetissä julkaistavia sanomalehtiä, joista käytetään tutkimuksen yhteydessä myös

nimityksiä sähköiset lehdet ja verkkolehdet. Joissakin tutkimuksissa (mm. Saari 1996)

myös tekstitelevisio on luokiteltu sähköiseksi sanomalehdeksi. Tässä tutkimuksessa

tekstitelevisiota ei kuitenkaan ymmärretä sähköiseksi sanomalehdeksi mm. siitä

syystä, ettei tekstitelevision uutisia toimita sanomalehtitalo.



10

Perinteiset sanomalehdet ja verkkolehdet eroavat toisistaan monella tavalla.

Perinteiset sanomalehdet painetaan musteen avulla paperille. Verkkolehdet julkaistaan

digitaalisina julkaisuina Internetissä. Myös lehtien rakenteissa on eroja.

Eroja on lisäksi sanomalehden ja verkkolehden julkaisuympäristöissä ja

levitystavoissa. Sanomalehti julkaistaan tietyllä levikkialueella, toimitetaan

myytäväksi irtomyyntiin ja lähetetään perinteisenä postina lehden tilaajille.

Verkkolehti toimitetaan Internetiin, minkä jälkeen se on kaikkien käyttäjien

luettavissa.

1.2.3 Tiedonhankinta

Tiedonhankinta-termi viittaa prosessiin, joka virittyy tiedontarpeista ja päätyy

hankitun tiedon käyttöön. Tiedonhankintaa voidaan tyypitellä eri perusteilla.

Keskeinen jakoperuste on jakaa se ammatilliseen ja ei-ammatilliseen

tiedonhankintaan. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, liittyykö tiedonhankinta

työtehtävien suorittamiseen tai opiskeluun. Ei-ammatillinen tiedonhankinta palvelee

esimerkiksi harrastuksia ja työn ulkopuolisten ongelmien ratkaisemista. (Savolainen

1999.) Ei-ammatillinen tiedonhankinta voi olla esimerkiksi tiedon etsiminen

lemmikkieläinten hoitamiseen tai ruokaohjeiden selaileminen perheen ruuan

laittamiseen.

Tiedonhankintaa tarkasteltaessa voidaan myös kiinnittää huomiota palveleeko

tiedonhankinta yksittäisen ongelman ratkaisemista vai hankitaanko tietoa yleisen

mielenkiinnon vuoksi. Edellistä tiedonhankintatapaa nimetään praktiseksi tiedon

hankinnaksi ja jälkimmäistä orientoivaksi tiedon hankinnaksi. Praktisesta

tiedonhankinnasta on kyse esimerkiksi silloin, kun selvitetään, kuka oli Suomen

pääministeri vuonna 1997. Orientoiva tiedonhankinta palvelee pidemmän aikavälin

tarpeita ja voi liittyä esimerkiksi harrastuksiin. Tämän tyyppinen tiedonhankinta voi

olla verrattain vakiintunutta, esimerkiksi sanomalehden lukeminen

aamupalapöydässä. Toisaalta orientoivan tiedon hankinnan sisällöissä ja

intensiivisyydessä voi esiintyä suurtakin vaihtelua sen mukaan, mitkä asiat koetaan

kulloinkin kiinnostavimmiksi. (Savolainen 1999).

Tiedonhankinta voidaan laajasti ymmärtää prosessiksi, joka alkaa tiedontarpeista ja

päättyy hankitun tiedon käyttöön. Lähtökohtana on tällöin jonkin ongelman tai
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tehtävän tuottama tiedontarve ja tämän tarpeen tunnistaminen.

Tiedonhankintaprosessissa tiedontarpeiden tunnistamista seuraa tiedonlähteiden

valinta, joka pohjautuu tiedonhakijan aiempiin kokemuksiin. Tiedonhakija hakeutuu

hyväksi havaitsemansa tiedonlähteen puoleen, josta saadun aineiston hän punnitsee ja

arvioi. Arviointia seuraa relevanssin aineiston omaksuminen. Aineiston käytöstä

saadut kokemukset saattavat johtaa tehtävän tai ongelman uudelleenarviointiin, joka

saattaa tuottaa uusia tiedontarpeita. (Savolainen 1999.)

Tiedonhankintaa määrittää usein tiedonlähteiden ns. vaivaton tavoitettavuus.

Tiedonhankinta riippuu siitä, kuinka vaivalloiseksi se koetaan ja miten vaivannäkö

suhteutuu hankittavan tiedon arvoon. Henkilöiden tiedonhankintaan pätee usein

"vähimmän vaivan laki", jonka mukaan ihmiset eivät ole taipuvaisia ponnistelemaan

sen enempää kuin tehtävät keskimäärin edellyttävät, ottaen huomioon

lähimenneisyyden kokemukset ja lähitulevaisuuden vaatimukset. (Savolainen 1999.)

1.2.4 Tiedonlähde

Henkilö voi hankkia tietoa monista eri lähteistä. Yhtenä tiedonlähteenä voi olla

oppimisen kautta saatu kokemus. Monesti asioiden mieleenpalauttaminen on

luontevin ja usein myös riittävä tiedonhankinnan keino. Tietoa voi hankkia myös

havainnoimalla suoraan toimintaympäristöään ja tekemällä havaintojen pohjalta

päätelmiä. Jos muistinvarainen tai havainnoimalla saatu tieto ei riitä, on käännyttävä

muiden lähteiden puoleen. Ne voivat ensinnäkin olla henkilölähteitä, esimerkiksi

työtovereita tai eri alojen asiantuntijoita. Niiden lisäksi voidaan hyödyntää

dokumentoitua tietoa sisältäviä lähteitä, esimerkiksi sanomalehden artikkeleita.

(Savolainen 1999.)

Tiedonlähteet voidaan jakaa primaari- ja sekundaaritiedonlähteisiin.

Primaaritiedonlähteellä tarkoitetaan niitä tiedonlähteitä, joissa saadaan ensikertainen

selostus asiasta. Tällaisia tiedonlähteitä ovat esimerkiksi asiakirjat, esitelmät ja

primaarijulkaisut. Primaaritiedonlähde on julkaisu, jossa tutkimustulokset tai muu

kirjallinen tuote ensimmäistä kertaa julkaistaan. Sekundaaritiedonlähde on

tiedonlähde, johon on koottu, tiivistetty, muokattu tai luokiteltu aineisto primaareista

tiedonlähteistä. Ne ovat tyypillisesti hakemistoja, joiden tarkoituksena on ohjata

tiedonhakija primaaritiedon lähteille. (Vakkari 1999.)
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2. Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan viestinnän ja tiedonhankinnan tutkimuksen

teorioita. Ensimmäiseksi esitellään viestinnän käyttösyyteoria, viestinnän sovitemalli

ja reseptiotutkimus. Näiden jälkeen esitellään tiedonhankinnan teorioiden osalta Sense

making –malli.

Kirjallisuuskatsauksen seuraavassa osiossa perehdytään aiemmin tehtyihin

tutkimuksiin sähköisistä sanomalehdistä. Tämän osion tarkoituksena on selvittää ja

tutustua siihen, mitä verkkolehdistä on aiemmin tutkittu ja kuvailla tutkimusten

keskeisiä tuloksia. Tavoitteena on esitellä ilmiö ja kartoittaa, mitä on jo tutkittu ja

mitä jo tiedetään. Katsaus luo pohjan sille, mitä kannattaa vielä tarkastella ja tutkia

verkkolehti-ilmiön parissa. Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä kappaleessa kootaan

yhteen verkkolehtitutkimuksissa käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Sähköisiä

sanomalehtiä tutkittaessa on käytetty mm. kyselyitä, teemahaastatteluja, verkkolehtien

sisällön tarkastelua ja lukijoiden havainnointia.

2.1 Viestintäteoriat

Viestintäteoriat selittävät erilaisia viestinnän menetelmiä ja vaikutuksia. Niiden

taustalla on oletus siitä, että viestinnän tekninen menetelmä vaikuttaa itse

tapahtumaan ja tapahtuman seurauksiin. (Wiio 1992, 158.) Mitään yhtenäistä tai yhtä

ainoata selitysteoriaa ei ole yleisesti hyväksytty. Seuraavaksi esitellään juuri tämän

tutkimuksen kannalta relevantteja viestintäteorioita kuten käyttösyyteoria, sovitemalli

ja reseptiotutkimus. Käyttösyymalli on kelpoinen, kun halutaan keskittyä selittämään

viestimen käyttöä, tehtäviä ja toimintoja. Sovitemalli on puolestaan laaja-alaisempi,

sillä se pyrkii ottamaan huomioon mahdollisimman monta viestintätapahtumaan

vaikuttavaa tekijää. Reseptiotutkimus tarkastelee toisaalta vastaanotettujen ohjelmien

tulkintatapoja ja toisaalta viestintävälineen asemaa ja merkitystä ihmisten

elämäntavassa.

2.1.1 Käyttötarkoitustutkimus

Käyttäjätutkimuksessa huomion kohteena ei ole median passiivinen yleisö tai

vastaanottaja vaan aktiivinen ja mediasuhteeseen itse vaikuttava median käyttäjä.
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Onkin tutkittu yhä enemmän erilaisten mediankäyttäjien mediasuhdetta ja selvitetty,

mihin minkinlaiset ihmiset käyttävät mediaa. Erityisesti uusmedia ja sen keinoin

tuotettu virtuaalitodellisuus on alue, joka kirvoittaa paljon uutta käyttäjätutkimusta.

(Mustonen 2001.)

Tutkittaessa, mitä ihminen tekee medialla, on lähtökohtana aina aktiivinen ihminen,

joka tekee mediavalintoja omien tarpeidensa pohjalta. Keskeisiä tutkimuskohteita

ovat tällöin mediankäyttötarkoitukset ja motiivit. Näitä kysymyksiä selvitetään mm.

käyttötarkoitustutkimuksella. Käyttötarkoitustutkimuksessa selvitetään, mitä ihmiset

tekevät välineillä, sen sijaan että tutkittaisiin, mitä välineet tekevät ihmiselle. 1960-

luvulla arvosteltiin aikaisempia joukkoviestinnän malleja siitä, että ne perustuivat

lähinnä kysymykseen, miten viestimet vaikuttavat yleisöön. Joukkoviestinnän tutkijat

halusivat tämän lisäksi saada myös vastauksia kysymyksiin, miten vastaanotettua

viestiä käytetään ja mihin sitä tarvitaan. Tämän ongelmanasettelun pohjalta syntyivät

käyttösyy- ja käyttötarkoitusmallit, joiden tarkoituksena on tutkia mm. miksi yleisö

lukee lehtiä, katsoo televisiota tai kuuntelee radiota.

Käyttötarkoitusmallin mukaan joukkotiedotusvälineen käyttöä tutkitaan viestin

vastaanottajasta käsin.  Lähtökohtana on se, että joukkotiedotusvälineen kuluttaja

valitsee tietoisesti ja perustellusti käyttämänsä välineen tarjolla olevista kanavista ja

sisällöistä (McQuail 1996, 318). Käyttäjä valikoi mediasisältöjä omien tarpeidensa

pohjalta tehden tekstille ja tarinalle mitä itse haluaa. Motiivit suuntaavat

mediavalintoja ja edelleen medioiden vaikutuksia. (Mustonen, 2001.) Tässä

tutkimuksessa kysytään syitä siihen, minkä perusteella kuluttaja valitsee

verkkosanomalehdet esimerkiksi painettujen sanomalehtien sijaan.

Tunnetuksi on tullut television katselumotiiveja tutkineen Rubinin (1984, tässä

Mustonen 2001) jaottelu välineellisiin ja rituaalisiin käyttösyihin. Välineellinen

television katselu on yleensä päämäärätietoista ja pohjautuu haluun saada tietoa.

Rituaalinen katselu on valikoimatonta ja tapahtuu tottumuksesta tai ajankuluksi, eikä

suuntaudu mihinkään erityiseen mediasisältöön.

Yksinkertainen tiivistys ihmisten mediatarpeista on kolmen päämotiivin malli, jossa

motiiviryhmiä ovat emotionaaliset, kognitiiviset ja sosiaaliset motiivit (Mustonen
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1997). Esimerkiksi television katselussa sosiaalisia motiiveja ovat esimerkiksi ”tv-

ystävien” luominen, puheenaiheiden saaminen ja seuran vuoksi katselu. Medialla on

merkitystä myös identiteettityölle, erityisesti minäkuvaa rakentavat nuoret käyttävät

mediaa saadakseen tietoa muiden ihmisten tavoista toimia ja ajatella.

Tietoisen valinnan ajatus nojaa yhteen käyttötarkoitustutkimuksen peruslähtökohtaan,

jotka Fiske (1993) on muotoillut. Yleisö on Fisken mukaan aina aktiivinen. Se ei ota

vastaan mitä tuutista kulloinkin sattuu tulemaan, vaan se valikoi ohjelmia ja

hyödyntää niiden sisältöjä. Toinen peruslähtökohta käyttötarkoitustutkimukselle on

Fisken mukaan se, että yleisö valitsee itse ne viestimet ja ohjelmat, jotka soveltuvat

sen tarpeiden tyydyttämiseen. Eri ihmiset voivat käyttää samaa televisio-ohjelmaa tai

sanomalehtiartikkelia erilaisten tarpeiden tyydyttämiseen, eivätkä ohjelmien tekijät tai

artikkelien kirjoittajat ole välttämättä selvillä näistä käyttötarkoituksista. Kolmantena

lähtökohtana on oletus siitä, etteivät viestimet ole ainoita tarpeentyydytyksen

välineitä. Lomailu, urheileminen, tanssiminen jne. toimivat samalla tavalla kuin

viestimetkin. Neljäs perusolettamus on se, että ihmiset ovat joissakin tapauksissa

tietoisia omista eduistaan ja vaikuttumistaan, tai heidät voidaan ainakin saada

tietoisiksi niistä. Fisken viides peruslähtökohta käyttötarkoitustutkimukselle on

joukkoviestimien kulttuuristen merkitysten arvoarvostelmien jättäminen omaan

arvoonsa. Hänen mukaansa ei ole mitään mieltä sanoa jonkun sarjafilmin olevan

roskaa, sillä siitä on hyötyä, jos se pystyy tyydyttämään useiden miljoonien ihmisten

tarpeita. (Fiske 1993.)

Käytännön tasolla käyttötarkoituksen luokittelussa Fisken (1993, 201) mukaan varsin

tyypillisiä ovat McQuailin neljä luokkaa, jotka ovat rentoutuminen, henkilökohtaiset

suhteet, oma identiteetti ja tiedonhankinta. Rentoutuminen viittaa tarpeeseen paeta

arjen rutiinien ja ongelmien keskeltä sekä tunteiden laukaisemiseen.

Henkilökohtaisilla suhteilla viitataan puolestaan sosiaaliseen kanssakäymiseen

muiden henkilöiden kanssa, sillä mediavälineet tarjoavat seuraa ja antavat

keskustelunaiheita. ”Oma identiteetti” -luokka viittaa tarpeisiin vertailla omia

kokemuksia, puntaroida todellisuutta ja vahvistaa arvoja. Näiden lisäksi käyttösyynä

voi olla tiedonhankinta, jota usein pidetään itsestään selvänä mediavälineen

käyttötarkoituksena.
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Käyttösyymallin mukaan joukkoviestinnän seuraaja etsii joukkoviestimestä hyötyä ja

palkkioita; lehdenlukija saa jonkin palkkion lukemastaan uutisestaan. Käyttäjän

saama hyöty voi olla aineellista tai aineetonta. Aineellinen hyöty voi olla esimerkiksi

sanomalehdessä nähty alennusmyynti-ilmoitus, jonka johdosta lukija ostaa tuotteen.

Aineeton hyöty voi olla tiedon saaminen työpaikalla tapahtuvaan viestintään.

Tällainen hyöty on sosiaalista hyötyä. Palkkiot puolestansa voivat olla välittömiä tai

viivästyneitä. Välitön palkkio on esimerkiksi huumorin tarjoama mielihyvä.

Viivästynyt palkkio on esimerkiksi sanomalehdessä ollut veroilmoituksen tekemisen

ohje viikkoa ennen ilmoituksen tekemistä. (Wiio 1992.)

Käyttösyymallissa on usein käytetty viitekehyksenä Maslow’n (tässä Wiio 1992, 161)

tarvehierarkiaa, jonka mukaan tarpeet voidaan jaotella viideksi tarvetasoksi:

säilymisen, turvallisuuden, yhdessäolon, arvostuksen ja kehittymisen tarpeet.

Esimerkiksi Rosengren (1974, tässä Wiio 1992) käyttää tätä mallia oman teoriansa

viitekehyksenä. Hän pitää kolmea ensimmäistä Maslow’n tarveryhmää, eli

säilymisen, turvallisuuden ja yhdessäolon tarpeita, viestinnän pääasiallisina

käyttösyinä. Rosengrenin käyttösyysmalli on esitetty kuviossa 1.
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Kuvio 1. Rosengrenin käyttösyymalli (1974, tässä Wiio 1992, 162)

Malli olettaa, että ihminen on päämäärää kohti suuntautunut ja aloitteellinen

mediasisältöjen valikoija ja että myös yksilölliset psykologiset tarpeet ja tavoitteet

muokkaavat motivaation sisältöä ja antavat kimmokkeen median käytölle (Mustonen

2001). Rosengrenin käyttösyymallin mukaan yksilön ominaisuudet ja hänen

ympäristönsä synnyttävät ongelmia tarpeiden tyydyttämisessä. Ongelmien ratkaisu

saattaa johtaa joukkoviestinnän käyttöön. (Rosengren 1974, tässä Wiio 1992.)

Toinen yleisesti käytetty käyttösyymalli on Palmgreenin (et al. 1985) esittämä teoria.

Tämän teorian lähtökohtana on odotus- ja arvomallia, jonka mukaan ihmiset arvioivat

Inhimilliset

perustarpeet

Yksilön sisäiset ja

ulkoiset ominaisuudet

Yhteiskunnan ja

viestinnän rakenne

Hyödyn tai palkkion etsintä

Eri tavoin koettuja henkilökohtaisten ongelmien yhdistelmiä

Näiden ongelmien ratkaisuja

Erilaisia virikkeitä hyödyn ja ratkaisun etsimiseen

Erilaiset joukko-

viestinnän käyttötavat

Muun käyttäytymisen

muodot

Hyödyllisyyden ja

hyödyttömyyden muodot

Vaikutukset

Yksilön omiin ominaisuuksiin

Joukkoviestinnän rakenteeseen sekä yhteiskunnan

sosiaaliseen, poliittiseen, taloudelliseen että

kulttuuriseen rakenteeseen
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ympäristöään tiettyjen odotusten mukaan. Näille odotuksille on asetettu tietty arvo.

Yksilö arvioi joukkoviestinnän arvon/hyödyn odotusten ja saannin erotuksena.

2.1.2 Sovitemalli

Kokonaisteorioiden avulla viestintä pyritään näkemään osana laajempaa

kokonaisuutta. Viestintä liitetään yhteiskunnan eri toimintoihin: taloudellisiin,

teknisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin. Joukkoviestinnän valinnan sovitemalli on yksi

kokonaisteorioista, joka pyrkii huomioimaan mahdollisimman monta

joukkoviestinnän valintaan vaikuttavaa tekijää. Mallin nimi viittaa siihen, että

viestintä on sovitettava tilanteeseen ja rajoituksiin. Sen mukaan viestintä on

informaation käsittelyjärjestelmä, jossa informaatiota vaihdetaan järjestelmien tai

osajärjestelmien välillä. Viestintätapahtumaan vaikuttavat monet samanaikaiset

viestintäjärjestelmän sisäiset ja ulkoiset rajoitukset, jotka määräävät informaation

käsittelytapahtuman ehdot. Viestinnän rajoitukset riippuvat kulloisestakin tilanteesta.

Erilaisissa tilanteissa viestintäjärjestelmien osien ja ympäristön kytkennät ovat

toisistaan poikkeavia ja aiheuttavat erilaisia sovituksia.  Viestintäjärjestelmät ovat

muuttuvia ja eläviä tapahtumia. Ne ovat aikaan sidottuja tapahtumasarjoja eli

prosesseja. Wiion joukkoviestinnän sovitemalli on esitetty kuviossa 2. (Wiio 1994.)
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Kuvio 2. Wiion joukkoviestinnän valinnan sovitemalli

Sovitemalli lähtee sekä viestinnän tarkoituksesta ja tilanteesta että viestinnän

tavoitellusta vaikutuksesta. Mallissa tarkastelleen vastaanottajan suorittamaa

joukkoviestinnän valintaa. Tämä teoria ottaa huomioon useita eri tekijöitä, jotka

voivat vaikuttaa joukkoviestimen valintaan. Näitä tekijöitä ovat sekä joukkoviestimen

saatavuus että tilannetekijät kuten vuodenaika, kellonaika, paikka, sosiaalinen tilanne,

Joukkoviestimen
valinta

Joukkoviestintä

Muu toiminta
(ei viestintä)

Keskinäisviestintä

Saatavuus Ei-saatavuus

Tilannetekijät:
• vuodenaika
• kellonaika
• paikka
• sosiaalinen

tilanne
• psykologinen

tilanne
• kanava ja sen

tekniikka

Muu toiminta

Sisältötekijät:
• psykologinen
• sosiaalinen tai
• aineellinen

hyöty

Viestintäjärjestelmä
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psykologinen tilanne ja kanava ja sen tekniikka. Näiden tekijöiden lisäksi myös

sisällölliset piirteet voivat vaikuttaa joukkoviestimen valintaan. Sisältötekijöitä ovat

psykologinen, sosiaalinen tai aineellinen hyöty. Sovitemalli painottaa viestinnän

tapahtuman monimuuttuja luonnetta ja tapahtuman ainutkertaisuutta, sillä se kuvaa

viestintätapahtumaan liittyviä useita tekijöitä.

2.1.3 Reseptiotutkimus

Reseptiotutkimuksesta käytetään myös nimitystä vastaanottotutkimus. Se ei ole

mikään yhtenäinen kokonaisuus, vaan se sisältää erilaisia lähestymistapoja ja

tutkimusotteita. Reseptiotutkimuksena voidaan yhtäältä pitää sellaista tutkimusta, joka

pyrkii selvittämään, miten ihmiset tulkitsevat esimerkiksi lukemiaan

sanomalehtiartikkeleita tai katsomiaan televisio-ohjelmia. Toisaalta

reseptiotutkimusta voidaan pitää sellaisena tutkimuksena, joka tarkastelee

viestintävälineiden asemaa ja merkitystä ihmisten elämäntavassa. Tässä tutkimuksessa

keskitytään jälkimmäiseen ja laajempaan vaihtoehtoon eli pyritään tarkastelemaan

verkkolehden asemaa ja merkitystä nuorten aikuisten elämäntavassa.

Reseptiotutkimuksissa esimerkiksi televisiota ei ole tarkasteltu pelkästään erilaisia

viestejä välittävänä laitteena, vaan mm. perheen arkea strukturoivana elementtinä.

Viime vuosina on yritetty tutkia vastaanottoa ja käyttöä muistakin yhteisöllisistä

konteksteista kuin suppeissa perhekonteksteissa ja saada samalla otetta muidenkin

välineiden kuin vain television reseptioon (Tiihonen 1995, 129).

Olennaisinta reseptiotutkimuksissa on (…) niiden ihmiskäsitys, hahmotelma

aktiivisesta vastaanottajasta, joka osallistuu sanoman jäsentämiseen eikä suinkaan

suostu mediapomputuksen sätkynukeksi, joskin kokemus ja ympäristö tekevät jotkin

luentatavat houkuttelevammiksi kuin toiset (Kivikuru 1995, 122).

2.2 Tiedonhankinnan teoriat

Tiedonhankintaan vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. Näiden tekijöiden kuvaamiseen ja

selittämiseen on tähdätty tiedonhankinnan teorioita luomalla. Mitään yhtenäistä tai

yhtä ainoata tiedonhankintateoriaa ei ole yleisesti hyväksytty. Tämän tutkimusraportin

puitteissa esitellään Sense Making –teoria, koska se on käyttökelpoinen tämän

tutkimuksen tulosten analysoinnissa. Sense Making -teoriaa voidaan hyödyntää
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tutkimuksessa tarkasteltaessa esteitä ja ongelmia, jotka hankaloittavat verkkolehden

kautta tapahtuvaa tiedonhankintaa.

2.2.1 Sense Making -teoria

Sense Making- eli merkityksellistämisteoria on yhdysvaltalaisen viestintätutkija

Brenda Dervinin luoma teoria tiedonhankinnasta vuodelta 1972. Se mallintaa

tiedonhankintaa kuvaamalla sen askeltamisesta tilanteesta toiseen. Sense Making –

teoria on esitetty kuviossa 3. Teoriaa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi

tarkasteltaessa tiedon ja informaatiojärjestelmien käyttöä. Dervinin teoria on

monitieteinen teoria, sillä siinä on elementtejä niin viestintätutkimuksesta,

kognitiotieteistä, sosiologiasta kuin informaatiotutkimuksestakin. Teoria auttaa

ymmärtämään, miten tiedollinen toiminta luo merkitystä ja miten ihmiset

merkityksellistävät jokapäiväisiä kokemuksiaan. Teorian avulla voidaan tutkia kaikkia

niitä tilanteita, joissa tapahtuu viestintää. (Dervin 1992.)

Sense Making-termi tarkoittaa merkityksellistämistä, eli eräänlaista toiminnan

tekemistä ymmärrettäväksi. Merkityksellistäminen on ennen kaikkea

kommunikatiivista käyttäytymistä, jonka keskeisiä toimintoja ovat tiedonhankinta,

tiedon muokkaus, tiedon luominen ja tiedon käyttö.  Dervinin tiedonhankinnan teoriaa

voidaan kuvata “tilanne – kuilu – käyttö” –mallilla. Tiedonhankinnan lähtökohtana on

ongelmallinen tilanne, jossa yksilö joutuu testaamaan aiemmat tietonsa toteamalla ne

puutteellisiksi. Tällaisessa tilanteessa yksilö joutuu pysähtymään ns. kognitiivisen

kuilun eteen. Kohdattu kuilu viittaa tilanteessa heränneisiin kysymyksiin ja

ongelmiin. Kysymyksiin ehdotetut vastaukset merkitsevät yritystä rakentaa siltaa

kuilun yli. Tätä sillan rakentamista voidaan verrata tiedonhankintaan. Tiedonkäyttö

viittaa niihin tapoihin, joilla tiedontarpeet voidaan tyydyttää hankitun tiedon avulla ja

jossa yksilö arvioi menestystään sillan rakentamisessa kuilun yli. (Dervin 1992.)
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Kuvio 3. Brenda Dervinin (1992, 68) Sense Making -teoria tiedonhankinnasta

Tiedon käyttötarkoitukset voivat ilmetä usealla tavalla. Tiedonkäyttö voi olla

Savolaisen (1999) mukaan asioiden ymmärtämistä, asioiden suunnittelua, toiminnan

motivointia, hallinnan saavuttamista, epämiellyttävien asioiden välttämistä,

rentoutumista tai kontaktien luomista. Asioiden ymmärtäminen viittaa siihen, kuinka

hankittu tieto auttaa ideoiden tai käsitysten muodostumisessa tai edistää asioiden

ymmärtämistä. Asioiden suunnittelulla Savolainen puolestaan tarkoittaa, kuinka tieto

helpottaa asioiden suunnittelua ja valmistelua tai auttaa päätöksenteossa.

Kolmanneksi tiedon avulla voidaan saavuttaa jonkin asian tai tilanteen hallinta. Sen

avulla voidaan myös välttää epämiellyttäviä asioita ja tilanteita. Rentoutuminen

puolestaan viittaa epämiellyttävän tilanteen saamiseen pois mielestä tiedon avulla.

Tieto voi myös auttaa eristyneisyyden murtamisessa ja kontaktien luomisessa muihin

ihmisiin.

2.3 Katsaus verkkolehtitutkimuksiin

Tutkimusta verkkolehdistä on tehty paljon mm. Tampereen yliopiston Tiedotusopin

laitoksella ja Jyväskylän yliopiston Mediainstituutissa. Tutkimus verkkolehdistä on

keskittynyt enemmän toimituksen näkökulmaan. Käyttäjälähtöinen painopiste on

jäänyt huomattavasti vähemmälle huomiolle. Näissä osioissa kartoitetaan niitä

näkökulmia, joista verkkolehtiä on jo tutkittu. Tämän kautta saadaan selville, mitä on

vielä tutkimatta. Verkkolehtien tutkimuksen voimakkainta aikaa näyttää olleen 1990-

luvun loppupuolisko.
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2.3.1 Verkkolehtien vahvuudet

Heinonen (1997c) muistuttaa sanomalehden keskeisestä tehtävästä toimia

yhteiskunnallisesti tärkeän tiedonjakajana ja -kantajana. Hänen mukaansa sähköiset

sanomalehdet ylläpitävät ja jopa lisäävät entisestään tätä tehtävää. Verkkolehtiä voi

ainakin periaatteessa lukea missä ja milloin vain, joten tietoa on saatavissa juuri

silloin kuin lukijalle itselle parhaiten sopii. Tämä ei kuitenkaan ole käytännössä aina

mahdollista, sillä verkkolehden lukeminen edellyttää aina tietokoneen ja

verkkoyhteyden.

Ekholmin, Haasion ja Heinisuon (1995, 219) mukaan verkkolehtien etuihin kuuluvat

mm. nopeutunut julkaisuprosessi ja vertaisarviointi, nopea lukija-asiantuntija-palaute,

alhaisemmat tuotanto- ja julkaisukustannukset ja se, että lehtien jakelu ei ole

rajoittunut ajallisesti eikä maantieteellisesti. Verkkolehtien eduiksi sanomalehtiin

verrattuina he mainitsevat myös perinteisten lehtien antikvaarisuuden, kalliin hinnan

ja nopean vanhenemisen. Helsingin Sanomien Verkkoliitteen lukijat pitivät julkaisun

parhaimpina ominaisuuksina nopeutta, selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä,

ajankohtaisuutta ja saatavuutta (Lindgren 1999).

Eerola (1999) tarkastelee sanomalehtien portaaleja liiketoiminnan kannalta. Hän

erittelee sanomalehden ja Internetin vahvuuksia ja puutteita pohtien, mitä annettavaa

niillä on toisillensa esimerkiksi verkkolehden muodossa. Hänen mielestään

“Internetin avulla sanomalehden on mahdollista nostaa asemaansa niin tiedotus- kuin

mainosvälineenä. Se kykenee lisäämään maantieteellistä ja ajallista peittoaan sekä

ulottamaan toimintansa paremmin kattamaan eri toimijoiden tieto- ja

tiedotustarpeita.”  Saksalaistutkimuksen mukaan jopa neljännes verkkolehden

lukijoista ei ole paikallisia henkilöitä vaan Internetissä olevia saksalaislehtiä luetaan

esimerkiksi Yhdysvalloista tai Kanadasta käsin (Neuberger & al. 1998).

Toisaalta Mäkisen (1998a) haastatteleman Ari Heinosen mukaan “verkkolehtien

ensimmäisiksi eduiksi mainittiin maailmanlaajuinen toiminta, jota valtioiden rajat

eivät häiritse. Se on yhä verkkoviestinnän etu, mutta verkkolehtien tapauksessa on

havaittu, että yleisö on kiinnostunut arkipäiväisistä asioista. Siis asioista, jotka ovat

heille läheisiä.”
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Valtiovarainministeriön (1998) Sähköiset lehdet -hankkeessa on pyritty selvittämään

virkamiesten sähköisten lehtien käyttötarvetta ja käytettävyyttä valtioneuvostossa.

Tutkimuksessa selvisi, että yleisin syy verkkolehtien käyttämiseen oli tiedonhankinta.

Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat ajankohtaisen aineiston seuraaminen ja julkaisun

tuttuus. Muina syinä tutkittavat henkilöt mainitsivat mm. arkistojen

käyttömahdollisuuden, tärkeyden työn kannalta, omalta päätteeltä lukemisen

mahdollisuuden ja paperiversion puuttumisen. Verkkolehtien vahvuuksina pidettiin

mm. arkistojen käyttömahdollisuutta, sisällön asiallisuutta, nopeaa päivittyvyyttä ja

helppolukuisuutta. Sähköiset lehdet –hankkeessa ilmenneet verkkolehtien vahvuudet

viittaavat  kaikki tiedonhankinnan eri osa-alueisiin.

Pulkkinen (1997) toteaa, että verkkolehden vahvuudet ovat siellä, missä tiedon

tuoreus on vastaanottajalle tärkeää. Hän on haastatellut artikkelissaan MSNBC

(http://www.msnbc.com) nimisen uutispalvelun tuottajaa Bob Sullivania. MSNBC on

uutispalvelu, joka tarjoaa Internetin kautta NBC:n uutisia käyttäen hyväksi

Microsoftin teknologista osaamista. Sullivan kertoo kolmesta heille tärkeästä

osaamisalueesta verkkolehdessä. Ensinnäkin työnhakijoille on tärkeää saada nopeasti

tieto uusista työpaikoista, koska nopea reagointi voi vaikuttaa työpaikan saantiin.

Toisaalta myös mahdollisuus seurata omien osakkeiden hintoja on nykypäivänä yhä

useammalle tärkeää ja kolmantena hän painottaa urheilu- ja pelitulosten nopeaa

saatavuutta.

KAMU:n kuluttajatutkimuksissa (Virola 1998, 118) todettiin, että reaaliaikaisuutta

pidetään tärkeänä, vaikkakin sitä tarvitaan lähinnä vain silloin, kun on tapahtunut

jotakin erityisen merkittävää. Tiedon tuoreus ja reaaliaikaisuus tulivat myös esille

Tahkokallion (1996) näkemyksessä verkkojulkaisusta korjausten teon väylänä. Jos

paperilehdessä on huomattu virhe painoon viennin jälkeen, se on voitu korjata

nopeasti verkossa. Tämän olettamuksen mukaan paperilehden käyttäjät lukisivat myös

päivän aikana verkkolehteä.

2.3.2 Sähköisen lehden lukemisen ongelmat ja esteet

Paperilehden ja verkkojulkaisun lukeminen poikkeavat toisistaan selkeästi. Siinä kun

sanomalehden voi vain levittää pöydälle silmäiltäväksi täytyy verkkojulkaisuun
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päästäkseen tehdä paljon enemmän, tietokoneen käynnistämisestä alkaen. (Lindgren

1999, 30.) Lindgren väittää, että tiedonhankinta sanomalehden kautta on

vaivattomampaa, koska lehden “voi vain levittää pöydälle silmäiltäväksi”.

Tällä hetkellä käytetyn tekniikan monimutkaisuus, kömpelyys ja epäluotettavuus

pitävät verkossa olevan informaation sellaistenkin ihmisten ulottumattomissa, joille

siitä saattaisi olla hyötyä. Useissa tiedonhankintaan tai viihdekäyttöön liittyvissä

pikkukysymyksissä tietokoneen kytkeminen päälle, käyttöjärjestelmän ja

sovellutusohjelmien käynnistäminen ja verkkoyhteyden muodostaminen

puhelinlinjoja käyttäen on turhan monimutkainen prosessi monille niillekin, joilla on

ollut varaa hankkia kotiinsa henkilökohtainen tietokone ja modeemi. (Järvinen &

Mäyrä 1999, 15.)

Esimerkiksi Katajamäen (2002) mukaan sanomalehtien tilaajamäärät ovat olleet viime

vuosina laskussa. Nämä antavat viitteitä siitä, ettei sanomalehden lukeminen ole enää

niin vaivatonta kuin mm. Lindgren (1999) tutkimuksessaan esittää, sillä lehtihän

täytyy ensin hankkia jostakin, koska se ei tule tilattuna kotitalouteen. Kuluttajan

täytyy siis ostaa sanomalehti esimerkiksi lehtikioskilta tai mennä lukemaan sitä

kirjastoon. Internet-yhteyksien määrä on taas yleistynyt huimaa vauhtia, joten pääsy

verkkolehden tarjoaman tiedon äärelle saattaa ollakin nykyisin vaivattomampi

vaihtoehto kuin perinteisen lehden lukeminen.

Savolainen (1998) on tutkinut tietoverkkojen käytön ongelmia ja esteitä.

Verkkopalveluiden käytön tiellä voi olla lukuisia esteitä, jotka saattavat olla

taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia tai tietoteknisiä. Voisi olettaa, että verkkolehtien

käyttöön vaikuttavat samat taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja tekniset ongelmat

ja esteet kuin tietoverkkojen käyttöön.

Sähköiset lehdet -tutkimushankkeessa syyksi olla käyttämättä verkkolehtiä mainittiin

niiden tarpeettomuus, eli lehtiä ei koettu hyödylliseksi työtehtävien kannalta. Muita

keskeisiä syitä käyttämättömyydelle olivat ajanpuute, paperilehden helppo saatavuus

ja käytettävyys, tekniset ongelmat, muiden julkaisujen tehokkuus ja kiinnostuksen

puute. Verkkojulkaisujen heikkoutena pidettiin käyttäjätunnusten ja salasanojen

käyttöä. (Valtiovarainministeriö, 1998.) Ekholm, Haasio ja Heinisuo (1995) pitävät
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verkkolehtien ongelmina mm. niiden mahdollisia teknisiä ongelmia, saavutettavuutta,

luotettavuutta ja pysyvyyttä.

KAMU:n eli Kansallisen multimediaohjelman kuluttajatutkimushankkeessa on

selvitetty henkilöiden asenteita ja aikomuksia verkkopalveluiden suhteen.

Haastateltujen mielestä ihanteellinen verkossa tarjottava uutispalvelu antaisi

mahdollisuuden tutustua helposti ja nopeasti kiinnostaviin aiheisiin. Nykyiset

verkossa olevat uutispalvelut eivät kuitenkaan useimmiten vastaa näitä odotuksia, ja

niiden käyttö jää melko vähäiseksi, koska perinteisten medioiden tarjontaa pidetään

riittävänä. Verkossa tarjottavien uutispalveluiden ei katsota tarjoavan ainakaan vielä

lisäarvoa perinteisiin medioihin verrattuna. Uutispalveluiden käyttö olikin

kuluttajatutkimushankkeeseen osallistujilla useimmiten satunnaista selailua. Lisäksi

esimerkiksi paperisen lehden lukeminen tuntuu olevan varsinkin vanhemmille

haastatelluille vakiintunut tapa, josta ei luovuta. (Virola 1998.)

2.3.3 Verkkolehtien lukijat

Sanomalehden lukijoille tarve pysyä ajantasalla maailman tapahtumista on noussut

yhä keskeisemmälle sijalle. Aamuisin luetaan painettu sanomalehti ja päivän aikana

seurataan uutisia sähköisen lehden kautta. Lukijat suorastaan janoavat tuoreita uutisia

ja uutta tietoa. (Runett, 2002.) Keitä ovat sitten nämä lukijat, joiden täytyy hankkia

tietoa myös sähköisen lehden kautta?

Heinosen tutkimuksen mukaan yleisösuhteen näkökulmasta verkkolehtien avulla

sanomalehdet voivat tavoittaa nykyistä paremmin nuoria. Useissa

käyttäjätutkimuksissa on huomioitu, että valtaosa verkkolehtien lukijoista on hyvin

koulutettuja ja keskitasoa paremmin toimeen tulevia 25-40-vuotiaita miehiä.

(Heinonen 1997a, 14.)

Myös ulkomaalaisissa tutkimuksissa on päädytty hyvin samanlaisiin tuloksiin.

Esimerkiksi NAA:n (Newspaper Association of America) tutkimus osoitti, että

sähköisten sanomalehtien lukijat ovat paremmin toimeentulevia ja korkeammin

koulutettuja kuin tavalliset Internetin käyttäjät (Hernandez 2002). Savolainen (1998)

on tutkimuksessaan huomannut, että verkonkäyttäjien koulutustaso on keskimääräistä
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korkeampi, he ovat keskimääräistä nuorempia ja miehet hyödynsivät naisia useammin

verkkopalveluja.

Lindgren väittää, että verkkolehden lukijoita luonnehtii enemmän heidän tekemänsä

työn tyyppi kuin yleisimmät sosiodemografiset ominaisuudet. Sähköisiä sanomalehtiä

luetaan tyypillisesti työpaikalta, joten on todennäköistä, että lehtien lukijoita ovat ne,

joiden työtilanne sallii moisen ylellisyyden. Myös opiskelupaikat ovat yleinen

verkkolehden lukuympäristö. (Lindgren 1999.) Myös Tahkokallion (1996)

tutkimuksen mukaan verkkolehtiä luetaan useimmiten työpaikalla ja verkkolehden

lukemisajankohta painottuu selvästi aamupäivään. Saksalaistutkimus osoitti

puolestaan, että tyypillinen aika lukea sähköistä sanomalehteä on kello 18.

Tutkimukseen osallistuvien mukaan kello 18 mennessä lehteä oli päivän mittaan

päivitetty useamman kerran. Tämän lisäksi verkossa oleva versio oli kuitenkin

luettavissa ennen seuraavan aamun sanomalehden ilmestymistä. (Neuberger & al.

1998).

NAA:n (Newspaper Association of America) tutkimusraportin mukaan henkilöt, jotka

lukevat sähköisiä sanomalehtiä, ovat useimmiten Internetin tehokäyttäjiä (”power

users”), jotka kuluttavat enemmän aikaa ja rahaa sähköiseen viestintään kuin tavalliset

Internetin käyttäjät. Verkkolehtien lukijat käyttävät muita Internetin käyttäjiä

useammin myös sähköisiä ostospalveluita. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että mitä

kauemmin henkilö on ollut online-palveluiden käyttäjä (”online user”), sitä useammin

hän kääntyy verkkolehtien puoleen hankkiakseen tietoa ja seuratakseen uutisia.

(Hernandez 2002.)

Saksalaistutkimuksen mukaan sähköisiä sanomalehtiä ei lueta vielä yhtä paljon kuin

painettuja versioita. Vain 29 prosenttia verkkolehtien käyttäjistä lukee niitä päivittäin.

70 prosenttia käyttäjistä lukee sähköistä lehteä kuitenkin useamman kerran viikossa.

Sähköisiä sanomalehtiä luetaan harvemmin kuin perinteisiä lehtiä. Lisäksi niiden

yhtäjaksoinen lukemisaika on lyhyempi. (Neuberger & al. 1998.)

Ihlström, Lundberg ja Perdrix (2003) tekivät vertailevan tutkimuksen kolmen eri

maan verkkolehtien lukijoiden piirteistä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, keitä

verkkolehtien lukijat ovat, millaisia heidän lukutapansa ovat ja kuinka he suhtautuvat
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teknologiaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin ruotsalaisia, slovakialaisia ja espanjalaisia

verkkolehtien lukijoita. Ruotsissa verkkolehtien lukijoiden joukossa oli

keskimääräistä enemmän yli 55-vuotiaita seniorilukijoita. Espanjassa puolestaan

nuorten alle 25-vuotiaiden lukijoiden määrä oli keskimääräistä suurempi. Ruotsalais-,

espanjalais- ja slovakialaislukijoista yli kolmasosa lukee verkkolehtiä kerran päivässä

tai useamman kerran viikossa. (Ihlström, Lundberg & Perdix 2003.)

Yhdysvalloissa Midwestern universityn opiskelijoista vain harva lukee sähköisiä

sanomalehtiä. He lukevat mielummin ja useammin sekä kampuksella ilmestyviä

ilmaisjakelusanomalehtiä että muita painettuja sanomalehtiä. (Bressers & Bergen,

2002.)

Ruotsissa on tehty tutkimus verkkolehtien lukijoista. Tämä lukijatutkimus tehtiin

vuosina 2000-2002. Siinä tarkasteltiin sekä lukijoiden demografisia ominaisuuksia

että lukutapoja. Lisäksi verkkolehtiä koskevat tulevaisuuden kysymykset olivat

tarkastelun kohteena. Verkkolehtien lukijakunnasta suurin osa on miehiä. Tässä

tutkimuksessa luokiteltiin myös kaksi tavanomaista lukijatyyppiä. Toinen lukijatyyppi

lukee ainoastaan verkkolehtiä, toinen tilaa myös painettuja sanomalehtiä. Näiden

lukijatyyppien lukemistottumukset eroavat toisistaan. Sanomalehden tilaaja lukee

painetun lehden aamuisin ja päivän mittaan hän käyttää sanomalehden verkkoversiota.

Ensisijaisesti hän lukee verkkolehdestä päivitetyt uutiset. Tämän lisäksi hän seuraa

sähköisen lehden kautta urheilu-uutisia ja paikallisia tapahtumia. Päivän aikana

lukeminen tapahtuu pääsääntöisesti työpaikalta ja illalla verkkolehtiä luetaan vielä

kotoa käsin. Demografisia piirteitä tarkasteltaessa tämän luokituksen mukainen lukija

on mies, joka työskentelee kokopäiväisesti tai opiskelee. Iältään lukija on yli 35-

vuotias. (Lundberg 2002.)

Sanomalehteä tilaamaton lukijatyyppi on myös mies, joka työskentelee

kokopäiväisesti tai opiskelee. Iältään hän on kuitenkin nuorempi kuin sanomalehden

tilaaja. Hän on alle 35-vuotias. Painettujen sanomalehtien lukeminen on satunnaista.

Verkkolehtiä hän lukee tavallisesti aamupäivällä työpaikalla tai kotona. Lehteä

seurataan pitkin päivää. Ensisijaisesti verkkolehdestä luetaan paikallisia ja päivitettyjä

uutisia. Paikalliset uutiset ovat tälle lukijatyypille tärkeämmässä asemassa kuin
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painetun lehden tilaajalle. Näiden lisäksi urheilu-uutiset ja maailman laajuiset

tapahtumat kiinnostavat sanomalehteä tilaamatonta lukijatyyppiä. (Lundberg 2002.)

Nämä lukijatyypit eroavat toisistaan iältään ja kiinnostukseltaan paikallisiin uutisiin.

"Ei tilaaja" -tyypit lukevat verkkolehden ensimmäisen kerran aikaisin aamulla, kun

taas sanomalehden tilaajat käyttävät aamupäivisin painettuja lehtiä. Kummatkin

lukijatyypit seuraavat päivän mittaan tapahtumia verkkolehden kautta. Illalla

lukeminen painottuu selvästi verkkolehtiin molemmilla lukijatyypeillä. Verkkolehden

lukijat ovat hyvinkoulutettuja miehiä, jotka joko opiskelevat tai työskentelevät

kokopäiväisesti. Verkkolehdet tavoittavat parhaiten nuoremman sukupolven, joka

lukee niistä ennen kaikkea paikallisia ja päivitettyjä uutisia useamman kerran

päivässä. (Lundberg 2002.)

Mäkinen (1998a) on pohtinut verkkolehden yleisöä sen aktiivisuuden ja passivisuuden

näkökulmasta. Hän pohtii haluaako verkkolehden käyttäjä olla mieluummin

passiivinen lukija, jolle journalisti seuloo tietomassasta relevantin tiedon ja näin ollen

lehti toimisi tiedonsuodattimena vai haluaako lukija olla mielummin aktiivinen

henkilö, joka osallistuu sisällön tuotantoon?

KAMU:n (Virola 1998, 117) mukaan verkon uutispalveluiden käyttäjät näyttävät

jakaantuvan kahteen ryhmään:

1. henkilöt, jotka eivät koe lehtien lukemista ja uutisten seuraamista ylipäätäänkään

kovin tärkeäksi itselleen

2. uutisten suurkuluttajat.

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla verkko voisi korvata esimerkiksi paperiset lehdet.

He ovat henkilöitä, jotka eivät halua tutustua uutisiin kovin syvällisesti vaan kokevat

pelkät otsikot ja lyhyet tiivistelmät riittäviksi. Verkkouutisten tämän hetkiset lukijat

näyttävät kuuluvat pääosin tähän ryhmään. Toiseen ryhmään kuuluvilla uutisten

suurkuluttajille verkko lähinnä täydentää muiden medioiden tarjontaa. He lukevat

yleensä paljon sekä sanoma- että aikakauslehtiä ja käyttävät usein myös

tekstitelevisiota. He toivovat verkossa tarjottavien uutisten sisältävän runsaasti

taustatietoja, joiden avulla aiheeseen voi tarvittaessa tutusta syvällisemmin.  (Virola

1998.)
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Oksman (1998) hahmottelee tutkimuksessaan trendejä median käytössä. Hän

luokittelee median käyttäjien profiilit lähitulevaisuudessa tiedon tuottajiksi,

tietokonefriikeiksi, kiireisiksi käyttäjiksi ja huvittelijoiksi. Tiedon tuottajien työtä

ohjaa nopea tiedon tarve. Heidän ammattinsa pohjautuvat tiedon prosessointiin ja

uuden tiedon tuottamiseen. Tiedon tuottajiin kuuluvat matkustavat paljon työnsä

puolesta, tekevät luovaa työtä ja ajoittain etätyötä. Heidän tehtävänsä on poimia

tietotulvasta olennainen informaatioaines ja päivittää se. Tiedon tuottajat tarvitsevat

työssään välineitä, joilla voidaan esimerkiksi leikata uutisartikkeleita, liittää niitä

muihin dokumentteihin ja lähettää verkon välityksellä eteenpäin. Tähän ryhmään

kuuluu myös opiskelijoita.

Tietokonefriikit ovat tekniikan edelläkävijöitä. He käyttäjät paljon aikaa erilaisten

medioiden parissa. He esimerkiksi pelaavat tietokonepelejä, vierailevat

virtuaalimaailmoissa ja keskustelevat chat-ryhmissä. Tietokonefriikit ovat hyvin

perillä uusista virtauksista tietotekniikan alalla ja osaavat käyttää uutta tekniikkaa

tiedon hakemiseen. Myös tietotekniikan hyötykäyttö on viihteen ohella korkealle

arvostettua tässä ryhmässä. He käyttävät tietotekniikkaa paljon työssään,

opiskeluissaan ja harrastuksissaan.

Kiireiset käyttäjät ovat ammattilaisia, joilla on tarve olla yhteydessä missä tahansa ja

minne tahansa multimediaa käyttäen. Suurin osa kiireisistä käyttäjistä ovat työelämän

johtavissa asemissa. Eniten tämä ryhmä hankkii ja kuluttaa talouselämään liittyviä

tietoja. Kiireiset käyttäjät liikkuvat työnsä puolesta paljon. Johtajat ovat liian kiireisiä

aktiiviseen ja aikaavievään tiedonhakuun. Verkon kautta saatavien mediapalvelujen

kehittyessä nopeammiksi, helpoimmiksi ja täsmällisimmiksi palveluja tulevat

todennäköisesti juuri käyttämään johtotason kiireiset käyttäjät.

Huvittelijat muodostavat tulevaisuuden massamarkkinat sähköisen viestinnän

puolella. Huvittelijoilla viestintä on enimmäkseen kotikäytössä. Tämän ryhmän

ihmiset etsivät viihdettä ja käytännöllistä tietoa, joka on helppo omaksua.  Nämä

”sohvaperunat” käyttävät television katsomiseen noin 3-5 tuntia päivittäin.

Huvittelijat toivovat yksinkertaista interaktiivisuutta mediaan. Tiedon hakemisessa he

ovat suhteellisen passiivisia.
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2.3.4 Verkkolehtien käyttötarkoitukset

Varsinaista tutkimusta verkkolehtien käyttösyistä ja –tarkoituksista on tehty hyvin

vähän. Tämän tutkimuksen painopiste alue onkin juuri tämä näkökulma. Internetin

käyttö on tutkittu huomattavasti enemmän. Internetin käyttötutkimus voi antaa

viitteitä myös verkkolehtien käyttösyiksi.

Keskeinen syy lukea verkkolehteä on painetun sanomalehden puuttuminen. Ellei

painettua sanomalehteä ole mahdollista lukea, käännytään sähköisen lehden puoleen.

(Newspaper association of America, 2002.)

Yhdysvaltalaisselvitys verkkolehden käytöstä osoitti, että se, mitä lukijat haluavat

verkkolehdestä, kuinka usein he sitä lukevat ja miksi he sitä lukevat, vaihtuu

vuorokauden aikana. Aamulla lukijat ovat kiinnostuneita käyttämään verkkolehtiä

uutisten hankkimiseen. Iltapäivään mennessä käyttösyyt muuttuvat

viihdepainotteisemmiksi. Myös tuoreiden uutisten seuraaminen korostuu iltapäivällä.

Myöhäisempää iltaan siirryttäessä verkkolehden lukijalle syntyy kulutustarpeita. Hän

suosii iltaisin esimerkiksi sähköisiä ostospalveluita. (Mori research 2003.)

Marko Lindgren (1999) tarkastelee pro gradu-tutkimuksessaan Helsingin Sanomien

Verkkoliitteen lukijoita. Hänen pyrkimyksenään on selvittää Verkkoliitteen lukijoiden

käyttötarkoituksia. Yleisin syy lukemiseen oli ajankohtaisen tiedon helppo saatavuus.

Toiseksi yleisin käyttötarkoitus oli mahdollisuus silmäillä päivän lehden tarjonta ja

syventyä kiinnostaviin artikkeleihin myöhemmin kotona. Verkkoliitettä selailtiin

myös huvin vuoksi.

Yhdysvalloissa Midwestern university:ssa toteutetussa tutkimuksessa sähköisten

sanomalehtien lukemisesta ilmenee, että ylivoimaisesti yleisimpiä käyttösyitä

Internetin käytölle ovat sähköpostin lukeminen ja tiedon hankkiminen. Myös

avoimien työpaikkojen etsiminen, verkko-ostaminen, pelaaminen, chattailu ja

keskusteleminen ovat yleisiä syitä käyttää Internetiä. (Bressers &Bergen 2002.)

Standfordin yliopistossa ja Poynter intituutissa on tutkittu, mihin lukijat suuntaavat

katseensa kun he lukevat sähköisiä sanomalehtiä. Lukijat aloittavat lukemisen
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katsomalla päivän polttavimmat uutiset ensimmäiseksi. He kiinnittävät enemmän

huomiota itse tekstiin kuin www-sivuilla oleviin kuviin tai taulukoihin. Tutkija

Marion Lewnstein toteaa, että ”ihmiset lukevat sähköisiä lehtiä samalla tavalla kuin

painettuja sanomalehtiä”. (Johnson 2001.)

Tutkimus digitaalisen tieteellisen informaation käytöstä ja käytön esteistä Saksan

yliopistoissa ja muissa korkeamman asteen oppilaitoksissa esiteltiin EUSIDIC

syysseminaarissa Baden-Badenissa lokakuussa vuonna 2001. Internetiä käytetään

Saksassa paljon tiedonhankinnassa. Opiskelijat ovat omatoimisesti oppineet

käyttämään sitä tiedonhankintaan "yritys ja erehdys" -menetelmän avulla. (Laamanen

2001, 37.)

2.3.5 Verkkolehtien sisällölliset piirteet

Internet tuli täynnä lupauksia uusista mahdollisuuksista, joissa kuva, video ja ääni

yhdistetään tekstiin. Mutta miten on käynyt? Onko verkko sittenkään rikastuttanut

viestintää parhaalla mahdollisella tavalla? Tällä hetkellä valtaosa www-sivujen

tiedoista on edelleen tekstiä, eikä kuvia, videoita ja ääniä ole juurikaan hyödynnetty

www-julkaisemisessa.

Heinonen (1998a) on raportissaan kartoittanut sisällöllisiä piirteitä, joita tietoverkot

julkaisuvälineenä antavat journalismille. Verkkolehtien sisältö on pitkälti hyvin

samanlainen kuin paperilehtien. Heinonen kutsuukin verkkolehtiä “lapiolehdiksi”,

sillä ne eivät käytä hyväkseen Internetin tarjoamia mahdollisuuksia, kuten

multimediaalisuutta, hyperlinkitystä, vuorovaikutteisuutta, rajatonta tilaa ja aikaa,

arkistomaisuutta, haettavuutta, simulointia, reaaliaikaisuutta ja globaalisuutta.

Kuusisto ja Pippuri (1998) ovat tutkimuksessaan päätyneet samaan kuin Heinonen

sisällön tarkastelun osalta. Verkkojulkaisujen jutut hakevat vielä omaa muotoaan.

Pohdittaessa sisältöä, joka sopii verkkoon, Mäkinen (1998b) toteaa, että “kevyt juttu

tyyppi näyttää sopivan verkkoon. Sisältö sopii verkkoon, koska yleisöllä on kiire, eikä

pitkiä, taustoittavia tekstejä mielellään lueta”. Tässä yhteydessä olisi syytä selvittää,

kuinka paljon aikaa verkkolehden lukija käyttää lukemiseen ja minkä tyyppisiä juttuja

hän sieltä lukee, koska päinvastaisiinkin tuloksiin on päädytty mm. Mäkisen (1998a)

haastattelema Heinonen viittaa taustoittavien tekstien tarpeellisuuteen.
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Jäppinenkin (1999) toteaa, että varsinaista välineen mahdollisuuksia hyödyntävää

verkkojournalismia on nykyisissä verkkolehdissä varsin vähän. Suurin osa jutuista on

siirretty paperilta verkkoon. Yleisöä ei houkutella esimerkiksi äänellä, liikkuvalla

kuvalla tai kontekstoivilla linkeillä. Paperin ja bitin synergia on niin ikään vähäistä.

Harva sanomalehti hyödyntää verkkolehteään sijoittamalla sinne lisäaineistoa jutusta

ja kertomalla siitä paperilehdessä. Myös Hannu Vanhasen (Jäppinen 1999) mielestä

monet verkkojulkaisut ovat sulautumisen kompromisseja eikä uusmedian

verkkomaisia ominaisuuksia vielä juurikaan hyödynnetä verkkolehdissä.

Filenius (1998) on havainnut, että paperilehteen verrattuna sähköisessä

sanomalehdessä on uutisia vähemmän. Ne ovat yleensä hyvin lyhyitä, mutta sanasta

sanaan kopioituja paperilehdestä. Onko verkossa ilmestyvässä sanomalehdessä

tarjolla tiedonetsijälle vähemmän tietoa kuin sanomalehden painetussa versiossa?

Vuoden 1999 Sanomalehtien Liiton järjestämässä verkkolehtikilpailussa Helsingin

Sanomat sai kiitosta siitä, ettei verkkolehti ole "pelkkä lehti" vaan se palvelee lukijaa

hyvin ja valtakunnallisena lehtenä toteuttaa verkkopalvelua. Kiitosta Helsingin

Sanomien Verkkoliite sai myös siitä, että päivän keskeiset uutiset löytyvät verkosta

otsikon, ingressin ja linkkien kautta. Verkkoliitteen sisällön monipuolisuutta

arvostettiin. Verkkolehti Kalevaa kiitettiin vahvasta maakunnallisesta ja paikallisesta

sisällöstä. Sen sisältötarjonta on laaja. Hyvänä lisäpiirteenä pidettiin laajaa linkkilistaa

lehden ulkopuolellekin. Iltalehti sai kilpailussa arvostusta helppokäyttöisyydestään ja

palvelevuudestaan. Sen ulkoasu oli muista poikkeava. Lehden etusivulla on kuvalinkit

artikkeleihin. Reaaliaikaisten palveluiden ja laajojen hakuominaisuuksien puolesta

kiitosta saivat verkkolehtikilpailussa talouslehdet; Kauppalehti ja Verkko

Taloussanomat. Valmiiksi rajautuvan kohderyhmän takia ne voivat käyttää verkon

tarjoamia mahdollisuuksia tehokkaammin kuin laajaa yleisöä palvelevissa sähköisissä

sanomalehdissä on mahdollista. (Jäppinen 1999.)

2.3.6 Verkkolehdet tiedonlähteenä ja tiedonhankinnassa

KAMU:n kuluttajatutkimuksissa (Virola 1998, 117) on selvinnyt, että verkosta

luetaan melko runsaasti sellaisia lehtiä, joita haastatelluille ei tule tilattuna, ja

suhtautuminen niihin oli positiivista. Melko monet haastatellut kertoivat myös
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lukevansa verkosta ulkomaisia lehtiä. Tällöin verkon eduksi mainittiin se, että sieltä

lehdet voi lukea jo ennen kuin ne ovat saatavilla kioskeista. Standfordin yliopiston ja

Poynter instituten tutkimus puolestaan osoittaa, että on tutustunut verkkolehteen

entuudestaan tutun ja paikallisen sanomalehden verkkoversion kautta (Johnson 2001,

11).

NAA:n (Newspaper Association of America) tutkimus vuodelta 2002 osoitti, että

sanomalehtien verkkosivut ovat tiedonlähteenä suosituin muoto etsittäessä tietoa

paikallisista uutisista ja tapahtumista. Ne osoittautuivat suosituimmiksi kuin muiden

paikallisten tahojen tarjoamat www-sivut tai kansainvälisten brandien, kuten Yahoon,

uutispalvelut. Myös maailmanlaajuiset uutiset ja urheilu-uutiset kiinnostivat

verkkolehden lukijoita. (Hernandez 2002.)

Saksalaistutkimus osoitti, että perinteiset sanomalehtien osiot kiinnostavat myös

sähköisissä sanomalehdissä. Kaikkein suosituimpia uutisia olivat paikalliset

tapahtumat. Sähköisten lehtien kautta etsitään päivitettyä tietoa paikallisista uutisista.

Myös maan kansalaiset, jotka asuvat syystä tai toisesta eri maassa, käyttävät ahkerasti

verkkolehtiä kotimaan paikallisen tiedon hankintaan. Politiikan ja talouden

päivittyneet tiedot kiinnostavat verkkolehden lukijoita. Myös tiede ja teknologia ovat

suosittuja osioita sähköisissä lehdissä. Viihteelliset uutiset ja mahdollisuus antaa

palautetta uutisesta eivät puolestaan verkkolehden lukijoita kiinnostaneet. (Neuberger

& al. 1998.) Ruotsalaislukijat ovat kaikkein kiinnostuneimpia tuoreimmista uutisista,

mutta myös paikalliset tapahtumat kiinnostavat (Lundberg 2002).

Internetin kautta tapahtuvan sähköisen tiedonhaun suosituimpia aihealueita ovat

koulutus, uutiset, viihde, urheilu, säätiedot, matkustaminen ja tietotekniikka. Tämän

Yhdysvaltojen Midwestern universityssa toteutetun tutkimuksen mukaan kaikkein

suosituimmat sähköisen tiedonhaun aihealueet ovat hyvin pitkälle samoja kuin

painettujen sanomalehtien osiot. (Bressers & Bergen 2002.)

Tiedonhankinnan osalta Standfordin ja Poynter instituutin tutkimus osoitti, että

verkkolehdestä etsitään tietoa sota-aiheisista uutisista. Myös rikos- ja katastrofiuutiset

kiinnostavat lukijoita. Kansainväliset uutiset kiinnostavat enemmän kuin paikalliset

tapahtumat. (Johnson 2001.)
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Ruotsissa, Espanjassa ja Slovakiassa tehdyn verkkolehtitutkimuksen mukaan kaikissa

tutkimukseen osallistuneissa maissa luetaan sähköisistä verkkolehdistä eniten

tuoreimpia ja paikallisia uutisia. Kaikissa näissä kolmessa maassa miehet lukivat

urheilu-uutisia huomattavasti enemmän kuin naislukijat. Maiden välillä oli kuitenkin

pieniä eroja. Ruotsalaislukijat olivat kaikkein kiinnostuneimpia urheilu-uutisista,

espanjalaiset puolestaan kulttuuriuutisista kun taas slovakialaislukijoita kiinnosti

kaikkein eniten kotimaan paikalliset tapahtumat. (Ihlström et al. 2003.)

NAA:n (Newspaper Association of America 2002) tutkimus online-kuluttajista

selvitti, miksi henkilöt käyttävät mielummin sanomalehden sähköistä versiota

painetun version sijaan. Tutkimus osoitti päivittyneiden uutisten tärkeyden.

Sähköisten lehtien kautta hankitaan tuoretta informaatiota ja seurataan uutisia.

Seuraavaksi tärkeimmäksi verkkolehden ominaisuudeksi lukijat nostivat

tiedonhankinnan mm. sanomalehden arkiston kautta. Verkkolehdistä etsittiin myös

tietoa, joka taustoittaa esimerkiksi päivän painetun sanomalehden uutistarjontaa.

Taustatietojen hankkiminen sähköisen sanomalehden kautta oli hyvin yleistä.

Verkkolehden lukijat olivat huomanneet, ettei kaikkia tietoja saa painetun lehden

kautta vaan informaatio on saatavissa ainoastaan sähköisen lehden kautta. Tutkimus

osoitti, että Internetin tarjoamat multimedialliset ominaisuudet (esimerkiksi ääni ja

video) ja interaktiiviset piirteet (kuten keskustelufoorumit) eivät olleet merkittäviä

syitä valita sähköinen sanomalehti luettavaksi painetun lehden sijaan.

Mäkinen (1998a) ehdottaa, että “sähköinen lehtijuttu olisi eräänlainen sisällysluettelo

tai johdanto verkossa olevaan muuhun sisältöön”, jonka puoleen lukija voisi lisätietoa

halutessaan kääntyä. Tämän myötä lukijalle tarjottaisiin mahdollisuus tutustua samaan

materiaaliin kuin toimittajalla.

Verkkolehdet ovat kuitenkin vielä rakennettu suljetuiksi journalistisiksi paketeiksi

ilman yhteyksiä muualle. Ne eivät ole kehittyneet porteiksi Internetin tiedonlähteille

tai edes lehtien omille arkistoille. Toisin sanoen taustatietojen tarjoamiseen ei ole

verkkolehdissä panostettu, sillä lukija jätetään pelkän artikkelin tarjoaman tiedon

varaan. (Heinonen 1997c).



35

Saari (1996) kuvailee “sähköistä sanomalehteä informaatiosuodattimeksi. Se on

tietoverkoista käyttäjän tarpeisiin tietoa suodattava ohjelmanpätkä, joka myös koostaa

halutun profiilin mukaisen tietopaketin”. Tällöin lehtiartikkeli voisi toimia

sisällysluettelon tai johdannonomaisena viitteenä Internetissä olevaan muuhun

tietoon. Filenius (1998) painottaa myös käyttäjäprofiilin merkitystä verkkolehtien

kautta tapahtuvassa tiedonhankinnassa, sillä tällöin lukija saa häntä eniten

kiinnostavimmat tiedot ja uutiset, niin että kaikki “ylimääräinen ja turha” aineisto

voidaan sivuttaa. Tässä näkökulmassa oletetaan, että lukijalla on aina sama praktinen

tiedontarve, jonka hän pyrkii tyydyttämään verkkolehden kautta. Esille nouseekin

kysymys orientoivasta tiedonhankinnasta, jolloin henkilö seuraa maailmantapahtumia

pysyäkseen perillä asioista. Onko käyttäjäprofiilin luominen orientoivan

tiedonhankinnassa tarpeellinen tai edes käyttökelpoinen ratkaisumalli?

Sähköisen sanomalehden roolista informaatiosuodattimena on tehty tutkimuksia myös

Yhdysvalloissa MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) medialaboratoriossa,

jossa on tutkittu uutta informaatioteknologiaa ilmaisun ja tiedonvälityksen

apuvälineenä. News in the Future -tutkimusryhmässä on kehitetty tulevaisuuden

uutisia. Tutkimuksien pohjalta on päädytty korostamaan erityisesti välitettävän tiedon

relevanssia uutisten vastaanottajalle. Tiedonvälityksestä halutaan tehdä

mahdollisimman hyödyllistä lukijalle lisäämällä henkilökohtaisesti kiinnostavan

tiedon määrää. Yhtenä esimerkkinä MIT:ssä on kehitetty  fishwrap, henkilökohtainen

sanomalehti. Tämän kokeilun ideana on lisätä tiedon relevanssia määrittelemällä

lukijalle kiinnostusprofiili, jonka perusteella sähköinen sanomalehti kootaan.

Kiinnostusprofiili voi muuttua tilanteen mukaan. Esimerkiksi matkustaessa johonkin

tiedontarve muuttuu, kun halutaan lisätietoja ja ajankohtaisia uutisia paikan päältä.

Fishwrap on henkilökohtaisen sanomalehden prototyyppi, jonka muutoksia on

käytössä esimerkiksi Wallstreet Journalilla. (Molkentin-Matilainen 1996, tässä

Oksman 1998)

Heinonen (1997b, 48-49) katsoo, että verkkojulkaisun tehtävä saattaakin olla

muuttumassa siihen suuntaan, että niiden tekijät valikoivat tietoa, tarjoavat

tiedonperusaineksia yleisölle ja kertovat, mistä löytyy aiheesta lisätietoa, kommentteja

ja keskustelua. Tiedonhankinnan näkökulmasta Heinosen tutkimuksessa on keskeinen

havainto se, että “yleisö edelleen haluaa toimitettua tietoa, vaikka verkkojen kautta
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olisi mahdollista luoda suora yhteys tietolähteiden ja vastaanottajan välille.

Sanomalehtien eduksi nähdään juuri se, että sanomalehdissä tieto on järjestetty,

mukavassa muodossa ja tärkeysjärjestyksessä (15)”.  Verkkotie-lehden toimittajana

toimineen Riitta Hankosen mielestä verkkolehtien etu sanomalehtiin verrattuna on

mahdollisuus pitkäjänteiseen prosessien seuraamiseen ja lukijan kannalta tiedon

hakeminen yhdestä ja samasta paikasta (Hiljanen 2001, 1).

Enemmistö Pynnösen (2000, 90) haastatelluista pitää Aamulehden Internet-arkistoa

luotettavana tiedonhakuväylänä. Vastauksista heijastuu haastateltujen asenne

Aamulehteä ja sen julkaisemia uutisia kohtaan. Sanomalehteä voidaan pitää heidän

mukaansa luotettavana tiedonvälittäjänä. Koska Aamulehteä ja sanomalehdistöä

yleensäkin pidetään luotettavana tiedonvälittäjänä, niiden voisi olla syytä käyttää tätä

valttia myös verkkolehden kehittämisessä, koska lehteen valittu tieto on valittu ja

seulottu eri lähteistä, kun taas Internetin tarjoaman tiedon laadusta ja alkuperästä ei

ole takeita.

Myös ulkomaalaisissa tutkimuksissa on tullut esille sähköisten sanomalehtien

luotettavuus tiedonlähteenä. Standfordin yliopiston tutkija Marion Lewensteinin

mukaan lukijat luottavat verkkolehtien tarjoamaan tietoon, sillä toimittajat ovat

valinneet sen Internetin valtavasta tietomäärästä. (Johnson 2001.)

Sähköisen tiedonhankinnan näkökulmasta myös Tampereen yliopiston

tietoyhteiskuntainstituutin tutkimus kannettavien tietokoneiden käytöstä on

mielenkiintoinen, sillä tulevaisuudessa voisi olettaa yhä useamman verkkolehden

lukemisen ja sähköisen tiedonhankinnan tapahtuvan muualla kuin kiinteän pöydällä

olevan tietokoneen äärellä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kannettava

tietokone auttaa johtavissa asemissa olevia heidän työssään. Tutkimuksessa ilmeni

sähköpostin ja Internetin käytön lievää kasvua. Kuitenkaan kannettavien

tietokoneiden kautta tapahtuva sähköinen tiedonhankinta lähinnä tuki muita

tiedonhankinnan kanavia. Tutkimuksessa arvioidaan, että kannettavien tietokoneiden

käyttäminen tiedonhankintaan riippuu ensi sijassa käyttäjien tietotekniikan

käyttötavoista ja tottumuksista. Kannettavien käyttö tiedonhankinnassa ja viestinnässä

lisää kuitenkin joustavuutta työhön ja vähentää riippuvuutta ajasta ja paikasta. (Lintilä

1997, 3-13.)
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Yhdysvaltojen Midwestern universityssa toteutettu tutkimus yliopisto-opiskelijoiden

verkkolehtien lukemisesta on mielenkiintoinen juuri tiedonhankinnan osalta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin niitä viestintäkanavia, joita opiskelijat käyttävät,

etsiessään tietoa aivan tavallisista arkipäivän asioista, kuten (1) elokuvateatterin

ohjelmistosta, (2) lentolippujen ja hotellihuoneiden varaamisesta, (3)

syntymäpäiväonnittelujen toivottamisesta, (4) seuraavien päivien säätietojen

tarkastamisesta, (5) luentojen pitopaikoista ja (6) vaalituloksista. Kyseisen

tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä kanavat opiskelijat valitsevat

tiedonhankintaan ja millainen asema Internetillä on näiden kanavien joukossa. Puhelin

tiedonhankinnan välineenä oli ehdottomasti suosituin, kun kyse oli kolmesta

ensimmäisestä tiedontarpeesta. Säätietojen hankkimiseen käytetään puolestaan

televisiota. Myös vaalituloksia seurataan television kautta. Tarkastelun kohteena oli

myös Internetin rooli tiedonlähteenä. Tutkimus osoitti, että Internetiä käytetään

suhteellisen paljon lento- ja hotellivarausten tekemiseen ja säätietojen tarkistamiseen.

Elokuvatietojen ja vaalitulosten etsimiseen sitä ei käytetä lainkaan. Nämä tiedot

hankitaan yleensä painetusta sanomalehdestä. (Bressers & Bergen 2002, 41.)

Saksalaistutkimuksessa on selvitetty verkkolehtien käyttötapoja tarkastellen

lukutekniikoita kuten sitä, miten tietoa sähköisistä sanomalehdistä haetaan linkkien ja

sivun vierittämisen (”scroll”) avulla. Yleisesti tunnettu ongelma Internetin käytössä

tiedonhankintaan on käyttäjien ”eksyminen hyperavaruuteen”. Tämän vuoksi on

tärkeää tuntea käyttäjien tiedonhakutapoja, jotta eksyminen Internetin maailmaan

voitaisiin välttää ja käyttäjälle voitaisiin tarjota relevanttia tietoa vaivattomasti.

Tutkimus osoitti, että tieto löytyi nopeiten, kun halutulle tiedonlähteelle johtava linkki

esiintyi välittömästi aloitussivulla. Tiedon etsiminen sivuja vierittämällä tai sivulta

toiselle siirtymällä linkkien avulla vei huomattavasti enemmän aikaa. Näillä tavoilla

myös relevantin lähteen tunnistaminen jäi huonommaksi. Tiedon etsiminen sivuja

alaspäin vierittämällä vei kaikkein eniten aikaa ja hakutulos oli huonompi kuin

linkkejä käyttäen. (Oostendrop & Nimwegen 1998.)

2.3.7 Verkkolehtien tulevaisuus

Tietoverkkojen ja verkkolehtien tulevaisuudesta on vaikea sanoa muuta varmaa kuin,

että teknologinen kehitys tulee jatkumaan. Lähes mahdotonta on sen sijaan arvailla,
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mitä sisällöllisiä muutoksia tietoverkkojen kehitys tuo mukanaan. Muutoksia varmasti

tulee myös verkkolehtiin. Seuraavaksi esitellään, millaisia muutoksia alan

asiantuntijat ennustavat verkkolehtien tulevaisuuteen.

Heinonen (1997a) on tehnyt perusselvitystä sanomalehtien muutostrendeistä ja

sanomalehdistön suhtautumisesta Internetiin. Heinonen on tutkinut Internetin

vaikutusta sanomalehtialan tulevaisuuteen neljästä näkökulmasta käsin: journalismin,

liiketoiminnan, yleisösuhteen ja teknologian näkökulmista. Journalismin kannalta

sanomalehdistössä suhtaudutaan Internetiin pikemminkin mahdollisuutena kuin

uhkana. Sanomalehdistö ei myöskään koe Internetiä uhkaksi lehtien liiketoiminnan

kannalta.

Springerin johtaja Arnold de Kempin mukaan julkaisemisen ja kustannustoiminnan

muutos on vasta alkua. Hänen mukaansa ennusteita kymmenen vuoden tähtäimellä on

mahdoton tehdä. On kuitenkin mahdollista, että verkkojulkaiseminen on vain kokeilua

ja ainoastaan eräänlainen välivaihe. Hän varoittelee luottamasta liikaa sähköiseen

julkaisemiseen. (Laamanen 2001.)

Myös sanomalehtikustantajien maailmanjärjestön WAN:in pääjohtajalla Timothy

Baldingilla on hyvin saman suuntaisia mielipiteitä verkkolehtien tulevaisuudesta.

Hänen mielestään puheet uutisvälityksen painopisteen siirtymisestä Internetiin ja

mobiileihin päätelaitteisiin ovat ennenaikaisia eivätkä perustu käytännön kokemuksiin

uusien välineiden kannattavuudesta. "Bill Gates ennusti viisi vuotta sitten, että

sanomalehdet kuolevat vuonna 2000. Sanomalehti on kuitenkin tähän asti

menestynein tiedonsiirtomuoto. Se on erittäin luettava, erittäin mukava ja erittäin

mobiili. En uskokaan, että sanomalehtiä tulee Internetin vuoksi kuolemaan meidän

elinaikanamme", ennustaa Balding. (Uotila 2003.)

Lokakuussa vuonna 1999 Yhdysvaltojen, Kanadan ja Euroopan suurimmat lehtialan

ammattilaiset kokoontuivat Restoniin American Press Instituten seminaariin

”Newspaper Design: 2020” pohtimaan sanomalehtien tulevaisuuden näkymiä.

Samankaltainen seminaari oli järjestetty vuonna 1988, jolloin oli pohdittu vuoden

2000 tilannetta sanomalehtien osalta. Vuoden 1988 seminaarissa oletettiin, että

suurimmat muutokset sanomalehdissä tapahtuisivat perinteisen lehden ulkoasussa;



39

värejä käytettäisiin rohkeammin, graafinen ilmaisu lisääntyisi, jutut lyhenisivät ja

sanomalehtien koko pienenisi. Vain harva pystyi edes kuvittelemaan nykyisen

kaltaista sähköistä sanomalehteä. Ajatukset sähköisestä sanomalehdestä tyrmättiin

eikä ajatus herättänyt laajempaa keskustelua. (Fidler 1999.) Vuonna 2003 sähköiset

sanomalehdet ovat tosiasia ja lähes jokaisella suomalaisella sanomalehdellä on

sähköinen julkaisu muodossa tai toisessa Internetissä. Nyt lehtialan ammattilaiset

pohtivat jo tulevaisuuden näkymiä; mitä on odotettavissa vuonna 2020?

Fidler näkee, että vuonna 2005 sähköisellä julkaisemisella Internetissä on kaksi

vallitsevaa muotoa – online-tv/web-pohjaiset palvelut ja offline- dokumenttityyppiset

aikakausjulkaisut. Online-palvelut on suunniteltu nopeille verkkoyhteyksille ja ne

tarjoavat paljon interaktiivisuutta. Nämä palvelut ovat enemmän televisiotarjonnan

kaltaisia videoita, animaatioita ja ääniä sisältäviä viihdyttäviä kokonaisuuksia.

Offline-palvelut on suunniteltu nopeiksi ja yksinkertaisiksi. Ne ovat ammattilaisten

toimittamia aikakauslehtityyppisiä julkaisuja, joiden noutamiseen tarvitaan

verkkoyhteys, mutta esimerkiksi lukeminen tapahtuu offline-tilassa. (Fidler 1999.)

Vuoden 2005 jälkeen perinteisten sanomalehtien koko ja sivujen määrä tulee

romahtamaan huomattavasti. Perinteisten mainosten määrä, pörssikurssit ja monet

muut perinteisen lehden osa-alueet siirtyvät pääsääntöisesti television ja Internetin

sähköisiin palveluihin. (Fidler 1999.)

Fidlerin mukaan sanomalehtitalot käyvät ennen vuotta 2020 taistelua ei niin

perinteisten julkaisutahojen kanssa yleisöistä. Uutisyleisöstä kilpaillaan niin

Microsoftin, CNN:n ja eBayn kanssa. Kuka pystyy tarjoamaan lukijalle sen kaikkein

relevanteimman tiedon ja missä muodossa informaatio on tarjolla? (Fidler 1999.)

Vuoteen 2020 mennessä suuri osa maailman lehtitaloista ei enää julkaise

sanomalehteä joka arkipäivä paperisena versiona, Fidler uskoo. Päivittäiset uutiset,

yleinen tieto ja mainokset tullaan julkaisemaan sähköistä kanavaa hyväksi käyttäen.

Paperiset sanomalehtiversiot eivät yksinkertaisesti kykene kilpailemaan sähköisen

lehden kanssa esimerkiksi välittömyydessä ja tarkoituksenmukaisuudessa. Ainoastaan

viikonloppunumerot säilyvät tarjoamalla yleistä mielenkiintoa ylläpitävää tietoa ja

vapaa-ajanlukemista. (Fidler 1999.)
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Vuonna 2020 tulee olemaan yhtä monta digitaalista verkkolehteä kuin nykyisin on

painettuja sanomalehtiä. Melkein jokainen julkaisu on räätälöity palvelemaan tietyn

kohdejoukon tarpeita. Globalisaatio johtaa kansainvälisten ja suurten

verkkosanomalehtien syntymiseen, joilla jokaisella on noin 200 miljoonaa lukijaa

maailmanlaajuisesti. (Fidler 1999.)

Vuonna 1999 järjestetyn kansainvälisen sanomalehtialan seminaarin tulevaisuuden

näkymät olivat edellä kuvailtujen kaltaisia. Vuoden 1988 seminaarin ennusteet

tulevaisuuden sanomalehdistä menivät totaalisesti pieleen ja ajatukselle nykyisen

kaltaisesta sähköisestä sanomalehdestä ainoastaan naurettiin. Jääkin nähtäväksi,

menevätkö vuoden 1999 ennusteet yhtä pahasti pieleen ja mitä tulevaisuus tuo

tullessaan sanomalehtialan maailman laajuiselle toimintakentälle?

2.4 Verkkolehtitutkimusten menetelmien tarkastelu

2.4.1 Kyselytutkimukset

Kyselytutkimus on ehkä laajimmin levinnyt muoto hankkia sellainen

tutkimusaineisto, joka kuvaa laajojen joukkojen käsityksiä, mielipiteitä, asenteita jne.

Se on tyypillinen muuttujien välisiä suhteita tarkasteleva menetelmä. Kyselyt

soveltuvat parhaiten erilaisten tilanteiden, käytänteiden ja olosuhteiden kartoitukseen

ja vertailujen tekemiseen. Kyselytutkimus on suhteellisen taloudellinen tapa hankkia

tietoa suurelta määrältä ihmisiä, mutta kyseltävän tiedon määrä on samalla jokseenkin

rajoitettu. Kyselyllä koottua tietoa on käsiteltävä suhteellisen puhtaana tutkijan

tulkinnoista, joten datalle asetetaan tiettyjä luotettavuusvaatimuksia ja se käsitellään

usein numeeriseen muotoon muutettuna. Ongelmana on myös se, etteivät kaikki

vastaajat välttämättä halua tai viitsi vastata moniin heille tuleviin kyselyihin, joten

kato saattaa olla suuri.

Kyselytutkimuksia on käytetty paljon verkkolehtitutkimuksen parissa. Seuraavaksi

esitellään muutamia tutkimuksia, joissa kyseistä menetelmää on hyödynnetty

tutkimusaineiston keräämisessä. Tarkastelun kohteena on erityisesti tutkittavien

henkilöiden määrä ja tiedon keräämisen onnistuminen. Muun muassa Lindgren (1999)

on tutkinut Helsingin Sanomien Verkkoliitteen lukijoita lähettämällä

kyselylomakkeen 300 Verkkoliitteen lukijalle. Tutkimusajankohtana Verkkoliite vaati



41

rekisteröitymistä, joten tästä syystä kaikkien lukijoiden yhteystiedot olivat helposti

saatavilla. Lindgren poimi kaikista lukijoista satunnaisotannalla ennalta määriteltyjen

ehtojen mukaisen kohderyhmän, jolle kysymyslomakkeet sitten lähetettiin. Vastauksia

kertyi 126 kappaletta eli 42 % kyselyn saaneista vastasi. Lindgrenin laatima

lukijakysely perustui pitkälti luvussa 2.1 esiteltyihin käyttötarkoitusteorioihin.

Tulosten vertailukohtana käytettiin sanomalehtien käyttötarkoituksesta tehtyjä

tutkimuksia.

Myös Ronkainen (2000) on hyödyntänyt kyselytutkimusta, sillä hän on tutkinut

lukijoiden toiveita verkkojulkaisujen sisällöistä postikyselyllä. Kysely lähetettiin 200

opiskelijalle Jyväskylässä. Kyselyjä lähettäessään Ronkainen huomioi, että puolella

henkilöistä olisi ilmainen verkkoyhteys ja puolella ei. Hän huomioi myös sen, että

kyselyn saajista puolet olivat naisia ja puolet miehiä. Kysymykset olivat strukturoituja

ja niiden pohjalta tehtiin kvantitatiivinen analyysi. Kyselyyn vastasi määräaikaan

mennessä 32,5 % kyselyn saaneista. Ronkaisen tutkimuksessa naiset olivat

aktiivisempia vastaajia kuin miehet.

Uusitalo (2000) suoritti tutkimuksen maakuntalehden verkkojulkaisun lukijoiden

kokemuksista sähköpostikyselyjen avulla. Kysymykset olivat strukturoimattomia,

koska Uusitalon tavoitteena oli saada mahdollisimman laajoja vastauksia.

Tutkimukseen osallistui 5 henkilöä, jotka eivät olleet aikaisemmin käyttäneet

tutkimuksessa tarkasteltavaa verkkojulkaisua. Tutkimukseen osallistuvien määrä oli

todella pieni, eikä näin ollen tutkimustuloksia voida yleistää. Haastattelija pyysi

haastateltavia lukemaan Pohjolan Sanomien verkkoliitettä viitenä arkipäivänä.

Lukemansa perusteella tutkittavat henkilöt vastasivat haastattelijan sähköpostitse

lähettämiin kysymyksiin. Tutkijan saatua vastaukset hän lähetti heille uudet

kysymykset siten, että jokaiselle tutkimuspäivälle oli omat kysymyksensä.

Usein tutkimukseen osallistuvien tausta- ja perustietoja kartoitetaan

kyselylomakkeiden. Esimerkiksi Hujanen (2000) on tutkinut sanomalehtien ei-tilaajia

sekä lomaketutkimuksien että syvähaastattelun avulla. Lomakekyselyn avulla hän

kartoitti ei-tilaajien demografisia perustietoja eli mm. keitä he olivat iältään,

sukupuoleltaan, koulutukseltaan ja ammattiasemaltaan. Jos lomake on suunniteltu

huolellisesti, nämä tiedot saadaan kerätty nopeasti ja vaivattomasti. Perustietojen



42

lisäksi Hujanen keräsi kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä vastauksia ei-

tilaajien mediakäyttäytymiseen. Vastauksia kertyi runsaat 400 kappaletta.

Myös Oostendrop ja Nimwegen (1998) käyttivät kyselylomakkeita hyväkseen

kerätessään tietoja mm. tutkimukseen osallistuvien Internetin käyttökokemuksista.

Esimerkiksi Internetin käytön runsautta tiedusteltiin kysymyksellä ”kuinka usein

käytätte Internetiä”, johon vastaukset annettiin väliltä ”en koskaan” (=1) ja ”todella

usein” (=5).

2.4.2 Teemahaastattelu

Teemahaastattelu on runsaasti aikaa vievä menetelmä, mutta tulokseksi saadaan

hyvinkin tarkkoja vastauksia, koska haastattelijalla on mahdollisuus haastattelun

edetessä aina tarkentaa ja tehdä ylimääräisiä kysymyksiä. Haastattelija voi myös

samalla valistaa haastateltavaa käsiteltävistä asioista. Tämä voi olla joko eduksi tai

haitaksi vastausten luotettavuudelle. Eduksi siinä tapauksessa, että kysyttävät asiat

ovat niin vaikeasti ymmärrettäviä, että lisätietoa tarvitaan ja haitaksi, jos tämä

vaikuttaa liiaksi vastaajan mielipiteisiin. Lisäksi henkilökohtaisen haastattelun

vastausten luotettavuuteen vaikuttaa sanaton vuorovaikutus haastattelijan ja

haastateltavan välillä. Haastattelun periaatteena on, että vastaajalla on enemmän

vapautta vastata omalla tavallaan ja vapaus itsekin tehdä kysymyksiä. Tämä voi

vaikeuttaa suuren otoksen analysointia ja yhtenäisyyksien löytämistä, jolloin

johtopäätösten perustelut voivat jäädä hyvinkin suppeiksi.

Tutkimusmenetelmistä teemahaastatteluja on verkkolehtitutkimuksessa käytetty vielä

varsin vähän. Sen käyttö on jäänyt vähäiseksi johtuen ehkäpä juuri sen vaativuudesta

ja aikaa vievyydestä. Muiden viestintävälineiden käyttäjätutkimuksissa

teemahaastattelu on aina ollut keskeisellä sijalla. Esimerkiksi Hujanen (2000) käytti

tutkimuksessaan sanomalehtien ei-tilaajista hyväkseen teemahaastattelua

kyselytutkimuksen lisäksi. Ei-tilaajatutkimuksessa haastateltiin 24 ei-tilaajaa ja

tarkoituksena oli selvittää sekä heidän elämänpiiriään ja -sisältö että median

kulutustapoja. Tässä tapauksessa kysyttävä asia oli hyvin laaja ja jopa vaikeasti

ymmärrettävä, joten teemahaastattelu oli oikea valinta tutkimusmenetelmäksi, sillä

haastattelija voi tarvittaessa valistaa haastateltavaa tutkittavasta asiasta.
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Myös Savolainen (1998) käytti verkkopalveluiden tutkimuksessa hyväkseen

teemahaastatteluja. Tutkimusta varten tehtiin 21 haastattelua pääasiassa Pirkanmaalla.

Näiden lisäksi kahta henkilöä haastateltiin sähköpostitse. Savolainen totesi, että

tutkittavien henkilöiden löytäminen haastatteluja varten oli hankalaa, koska

tutkimusaineiston keruun aikoihin vasta noin viisi prosenttia suomalaisista voitiin

luokitella verkkopalveluiden aktiivikäyttäjäksi.  Savolainen huomasi informantteja

rekrytoidessaan, että Aamulehden verkkoversion ilmoitus osoittautui tehokkaimmaksi

keinoksi hankkia haastateltavia. Aamulehden julkaisemaan haastattelupyyntöön

vastasi myös toistakymmentä ulkomailla asuvaa suomalaista mm. Ruotsista,

Australiasta ja Yhdysvalloista. Teemahaastatteluja näiden henkilöiden kanssa ei voitu

toteuttaa matkakustannusten vuoksi.  Savolainen tarjosi heille mahdollisuutta

osallistua sähköpostihaastatteluun, mutta tämä vaihtoehto ei kuitenkaan saanut

kannatusta haastattelun työläyden vuoksi. Tämä esimerkki osoittaa yhden

teemahaastattelun heikkouden; teemahaastattelu voi olla kallis toteuttaa.

2.4.3 Sisällön analyysi

Sisällön analyysi viittaa minkä tahansa henkisen tuotteen - puhutun, kirjoitetun,

piirretyn, kuvatun tai esitetyn - sisällön tieteelliseen tutkimukseen. Menetelmää

voidaan käyttää esimerkiksi päiväkirjojen, kirjeiden, puheiden, dialogien, raporttien,

kirjojen, artikkeleiden ja muun kirjallisen materiaalin analyysiin. Sen avulla voidaan

analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällön analyysi on keino

järjestää, kuvailla ja luokitella tutkittavaa ilmiötä. Sen avulla tutkitaan lähinnä

kielellistä aineistoa, jossa tutkija pyrkii erilaisten sisällöllisten luokittelujen avulla

analysoimaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä sisältöjä ja rakenteita.

Heinonen on käyttänyt tätä menetelmää tarkastellessaan verkkolehtien sisältöä

erittelemällä 47:n verkkojulkaisun sisältöjen piirteitä. Heinosen pyrkimyksenä oli

tarkastella mahdollisimman laaja kirjo verkkojulkaisuista. Julkaisujen sisältöjä

eriteltiin lomakkeella, jossa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin: julkaisun

perustietoihin, julkaisun luonteeseen, sisällön tyyppiin, julkaisun ajateltuun yleisöön,

julkaisun ajateltuun maantieteelliseen kattavuuteen, multimediaominaisuuksiin,

hypertekstin käyttöön, interaktiivisiin piirteisiin, arkistoihin, hakuominaisuuksiin,

jakelujärjestelmiin ja “verkkomaisuuteen” (linkit muualle Internetiin). (Heinonen

1998b, 13-14.)
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2.4.4 Havainnointi

Havainnoinnin avulla selvitetään toimintaa; mitä tutkimuskohde tekee tai mitä siinä

tapahtuu. Tieteellinen havainnointi merkitsee systemaattista tietojen keräämistä ja

tieteelliseen työskentelyyn suuntautunutta toimintaa. Havaintojen tekemisen tulee olla

suunniteltua ja saatava tieto tulee koota systemaattisesti. Havaintojen teossa aisteja

käytetään tarkemmin kuin tavallisissa arkielämän tilanteissa. Havainnoimalla

kerättävän tiedon tulee noudattaa ongelmanasettelua ja olla sekä luotettavaa että

tarkkaa. Havaintoja tehdään tavallisesti todellisissa elämäntilanteissa ja siksi

observointimenetelmältä edellytetään erityistä ennakkosuunnittelua, jotta tietojen

kokoaminen on järjestelmällistä ja koottava tieto on luotettavaa ja tarkkaa.

Havainnointimenetelmän etuna on se, että voidaan tehdä havaintoja todellisuudesta,

silloin kun asiat tapahtuvat.

Saksalaistutkimuksessa verkkolehtiä tarkasteltiin tiedonhaun kontekstista

selvittämään niitä tapoja ja tekniikoita, joilla tietoa sähköisen lehden sivuilta etsittiin.

Tähän tarkoitukseen valittiin 20 opiskelijaa, joilla oli kokemusta tietotekniikan ja

Internetin käytöstä. Opiskelijoiden taustatiedot kerättiin kyselylomakkeilla, mutta

varsinaisena tutkimusmenetelmänä käytettiin havainnointia. Tutkimukseen

osallistuville annettiin 12 hakutehtävää. Tarkoituksena oli löytää relevantti

verkkolehden artikkeli mahdollisimman nopeasti. Tiedonhaut nauhoitettiin

videokameralla. Jokaisen tiedonhaun aika mitattiin ja hakutuloksen tarkkuus

huomioitiin. (Oostendrop & Nimwegen 1998.)

3. Tutkimuskysymykset, -menetelmät ja -aineisto
3.1 Tutkimuskysymyksen muotoilu

Tutkimusaiheena on verkkolehdet tiedonhankinnan kanavana. Tutkimuksessa

selvitetään verkkolehtien suhdetta muihin viestintävälineisiin tiedonhankinnan

näkökulmasta, kartoitetaan tutkittavien nuorten henkilöiden elämäntapaa ja

elämäntilannetta ja viestinnän osuutta heidän arkielämässään. Ensisijaisesti

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita verkkolehden suhteesta perinteiseen

sanomalehteen ja sen tarjoamiin tietoihin. Haastateltavilta kysyttiin, (1) käyttävätkö

he sähköisiä sanomalehtiä, (2) missä tilanteissa ja kuinka usein he lukevat
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verkkolehtiä, (3) käyttävätkö he verkkolehtiä tiedonlähteenä, (4) millaista tietoa he

verkkolehdistä etsivät ja löytävätkö he tarvittavan tiedon, (5) millaisiin ongelmiin ja

esteisiin he ovat tiedonhakijoina törmänneet ja (6) millaisia vahvuuksia ja heikkouksia

heidän mielestään verkkolehdillä on tiedonlähteenä. Näiden kysymysten kautta

pyrittiin hahmottamaan erilaisia verkkolehtilukijoita. Tavoitteena oli selvittää, miten

nuoret aikuiset lukevat verkkolehtiä ja kuinka sähköisistä sanomalehdistä hankitaan

tietoa.

3.2 Tutkimusmenetelmän valinta

Tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään kvalitatiivista

aineistoa, joka pohjautuu sekä henkilökohtaisesti että sähköpostitse tehtyihin

haastatteluihin. Ensimmäinen tutkimusaineistona käytettävä haastattelu suoritettiin

vuoden 2003 huhtikuun alussa. Tähän haastatteluun osallistui neljä henkilöä; kaksi

naista ja kaksi miestä. Sähköpostihaastattelut toteutettiin elo- ja syyskuussa.

Viimeinen haastattelu suoritettiin syyskuun alussa. Sähköpostitse haastateltiin kuutta

henkilöä; 4 naista ja 2 miestä. Tutkimuksessa käytetyt teemahaastattelurunko,

sähköpostihaastattelurunko ja taustatietolomake ovat tutkimusraportin liitteinä 1,2 ja

3. Haastattelujen ja taustatietolomakkeiden tarkoituksena oli selvittää, miten

haastateltavat käyttävät sähköisiä sanomalehtiä. Haastattelutilanteessa pyrittiin

kartoittamaan verkkolehtien lukutapoja kuvaamalla yksityiskohtaisesti verkkolehtien

lukutilanteita ja –tottumuksia.

Haastattelumenetelmään päädyttiin, koska tutkimuksen tarkoituksena on saada selville

nuorten aikuisten motiiveja ja syitä käyttää verkkolehteä tiedonhankintaan. Koska

tutkimuksen tavoitteena on saada näinkin syvällistä tietoa informanteilta, haastattelu

on otollisin vaihtoehto. Kyselyillä saadaan kerättyä melko pintapuolista tietoa

verkkolehden käyttäjistä. Tiihonen (1995) toteaa, että käyttötarkoituksia koskevan

tiedon hankinnassa voidaan käyttää avoimen haastattelun menetelmää, jotta saataisiin

selville esimerkiksi syyt, joiden vuoksi katsellaan televisiota, käydään elokuvissa,

käytetään kirjastoa jne. Ryhmähaastattelut ovat käyttökelpoisia selvitettäessä, mitä

osallistujat ajattelevat tutkittavasta aiheesta, mutta ne ovat myös erinomaisia

tarkasteltaessa syitä ajattelutapojen takaa: miksi osallistujat ajattelevat niin kuin he

ajattelevat (Morgan 1988, 25).
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Myös reseptiotutkimuksissa, joissa tarkastellaan viestintävälineiden asemaa ja

merkitystä ihmisten elämäntavassa, tiedon keräämisen metodeina on käytetty usein

teemahaastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Osallistuva havainnointi ei

kuitenkaan ole kovin helppo menetelmä, koska tutkijan on paitsi päästävä seuraamaan

tutkittavien elämää myös kyettävä salaamaan heiltä tutkimuksen todellinen tarkoitus.

Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että tässä tutkimuksessa päädytään käyttämään

haastattelumenetelmiä. Kun haastattelut tehdään taitavasti, päästään niidenkin avulla

selvittämään sitä, miten ihmiset käyttävät välineitä arjessaan ja mitä merkityksiä he

niille antavat (Tiihonen 1995, 130).

Alunperin tarkoituksena oli kerätä aineisto käyttäen ainoastaan

ryhmähaastattelumenetelmää. Tutkimusprosessin aikana eteen tuli kuitenkin esteitä,

joiden vuoksi ryhmähaastattelumenetelmän käyttäminen ei tullut mahdolliseksi.

Ensinnäkin täysipainoinen tutkimusaineiston kerääminen osui kesä-elokuulle, jolloin

osoittautui hankalaksi ja jokseenkin mahdottomaksi toteuttaa haastattelua ryhmässä,

sillä ihmisten kesälomat ja muut menot sekoittivat aikatauluja. Aikataulujen

yhteensopimattomuudesta johtuen ryhmähaastatteluja ei saatu toteutetuksi kuin yksi

kappale.

Toinen ongelma, johon haastatteluja tehdessä törmättiin, oli haastateltavien

asuinpaikka ja sijainti. Suuri osa haastateltavista asui muualla kuin

tutkimuspaikkakunnalla ja jopa muualla kuin Suomessa. Tutkimusbudjetista johtuen

näitä henkilöitä oli mahdotonta haastatella muutoin kuin sähköpostitse.

Teemahaastatteluja henkilökohtaisesti ei voitu toteuttaa matkakustannusten ja

kiireellisen aikataulun vuoksi, joten näille henkilöille tarjottiin mahdollisuutta

osallistua tutkimukseen sähköpostitse. Henkilöt olivat kiinnostuneita osallistumaan

tutkimukseen sähköpostihaastattelun välityksellä sen työläydestä riippumatta. Edellä

esitetyistä seikoista johtuen 6 henkilöä haastateltiin sähköpostin välityksellä.

Ryhmähaastattelutilanne nauhoitettiin kasettinauhurilla. Ryhmähaastattelussa

aihepiirit oli ennalta määritelty, mutta kysymysten muoto oli täysin avoin. Kyseessä

oli puolistrukturoitu ryhmähaastattelumuoto. Sähköpostihaastattelussa kysymykset oli

muotoiltava hieman tarkemmiksi, koska haastattelijalle ei ollut samanlaista

mahdollisuutta vaikuttaa kysymyksen esittämiseen ja teeman ymmärtämiseen kuin
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henkilökohtaisessa haastattelutilanteessa. Kysymykset pyrittiin kuitenkin pitämään

mahdollisimman laajoina ja avoimina, jotta vastaajan omille tulkinnoille, ajatuksille,

kokemuksille ja mielipiteille jäisi tilaa, eikä haastattelija johdattelisi informanttia

vastausten antamisessa. Sähköpostihaastattelurunko on liitteenä 2. Sähköpostitse

tapahtunut aineiston kerääminen oli kuitenkin muodoltaan haastattelu eikä kysely.

Ensinnäkin haastatteluissa kysymyksen muoto on avoimempi kuin kyselyissä.

Haastattelurunkoon pyrittiin laatimaan mahdollisimman avoimia kysymyksiä, jotta

informantilla olisi enemmän vapautta vastata kysymykseen omalla tavallaan. Toiseksi

haastateltaville tehtiin täydentäviä kysymyksiä vielä varsinaisen haastattelun jälkeen

tietyistä aiheista, jos jokin vastaus jäi epäselväksi ja kaipasi täydennystä.

Haastattelijalla on sähköpostiviestinnän edetessä mahdollisuus aina tarkentaa ja tehdä

ylimääräisiä kysymyksiä informantille. Myös informantit saattoivat kysyä

haastattelijalta tarkentavia kysymyksiä, jos he eivät ymmärtäneet teemaa tai

kysymystä.

Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa käytettiin myös kyselylomaketta, jolla kerättiin

haastateltavien taustatietoja eli ns. faktatietoja kuten tutkittavien henkilöiden ammatti,

siviilisääty, ikä jne. Tavoitteena ei ollut kuitenkaan kerätä tilastollisesti merkittävää

aineistoa vaan kyselyiden tarkoituksena oli antaa tukea haastatteluaineiston

analysoimiseen.

3.3 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineiston muodostavat neljän henkilön (kahden naisen ja kahden miehen)

ryhmähaastattelu ja kuuden henkilön (kahden miehen ja neljän naisen)

haastatteleminen sähköpostin välityksellä. Lisäksi näiden henkilöiden taustatiedot

kerättiin kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksessa on käytetty aineistona lisäksi

vuoden 2003 elokuussa käytyä keskustelua Internetissä. Iltasanomien

(http://www.iltasanomat.fi) keskustelupalstalla käytiin elokuun 18. ja 19. päivä

"Nettilehdet maksullisiksi?" -keskustelua. Tämä ei ole kuitenkaan koko tutkimuksen

kannalta oleellinen aineisto vaan keskittyy  yhteen tutkimusteemaan. Tätä keskustelua

on käytetty tutkimusaineistona ja analysoitu verkkolehtien maksullisuusteeman

yhteydessä, joka nousi keskeisesti esille myös tutkimushaastatteluissa.
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Tutkimus toteutettiin haastattelulla. Haastattelut suoritettiin sekä henkilökohtaisesti

että sähköpostitse. Tutkimukseen osallistui 10 henkilöä; 6 naista ja 4 miestä.

Aineiston keräämisessä käytettiin hyväksi teemahaastattelua ja taustatietolomaketta.

Haastattelurunko, sähköpostihaastattelu ja taustatietolomake ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

Henkilökohtaisesti haastattelemalla saatu aineisto litteroitiin ja analysoitiin.

Sähköpostihaastattelut analysoitiin. Taustatietolomakkeiden tiedot tilastoitiin.

Tutkimuksen tavoitteena oli ennen kaikkea kuvata yksittäisten henkilöiden

verkkolehtien lukemiskäytäntöjä ja tapaa, miten he lukevat sähköisiä lehtiä.

Haastatellut henkilöt eivät kuitenkaan ole edustava otos esimerkiksi Suomen kansasta,

eikä tähän edustavuuteen tässä tutkimuksessa pyrittykään. Tutkimusaineiston myötä

saadaan ennakkokäsityksiä tarkempi ja kattavampi kuva verkkolehtien roolista

tiedonlähteenä nuorten aikuisten elämässä. Tämän vuoksi on tärkeää saada

mahdollisimman yksityiskohtaisia kuvauksia nuorten aikuisten verkkolehtien

lukutilanteista, -tavoista ja käytännöistä. Haastateltavilta pyydettiin mm. kertomaan

mihin aikaan ja missä he sähköisiä sanomalehtiä lukivat.

Tutkimukseen valitut haastateltavat kerättiin tuttavien kautta. Ryhmähaastattelu

järjestettiin Tampereen yliopiston tiloissa, eikä haastateltaville maksettua

tutkimukseen osallistumisesta erityistä korvausta. Sähköpostihaastattelut toteutettiin

elo- ja syyskuussa vuonna 2003.

Tutkimukseen osallistui 10 henkilöä; neljä miestä ja kuusi naista. Nuorin

tutkimukseen osallistunut henkilö oli 20-vuotias nainen ja vanhin tutkimukseen

osallistunut oli 30-vuotias mies.  Haastateltavat olivat keskimäärin 25 vuotiaita.

Naiset olivat keskimäärin 23 vuotiaita ja miehet 27 vuotiaita. Viisi informanteista oli

opiskelijoita, kolme oli työntekijöitä ja kaksi toimihenkilöitä. Opiskelijoista kaikki

opiskelivat korkeakoulussa tai yliopistossa. Heillä oli taustalla jo ylioppilastutkinto.

Työntekijöistä ja toimihenkilöistä kaikilla paitsi yhdellä informantilla oli

korkeakoulututkinto suoritettu tai vielä keskeneräinen. Yhdellä työntekijällä oli

ammattikoulututkinto.

Kaikki informanteista asuivat joko yhden tai kahden henkilön kotitalouksissa.

Kenelläkään ei ollut vielä lapsia. Puolella informanteista oli kotitaloudessa Internet-
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yhteys ja puolella ei. Lähes kaikki  informanteista (9/10) käyttivät eniten Internetiä

opiskelu- tai työpaikalta käsin. Heillä, joilla oli kotona Internet-yhteys, käyttivät myös

Internetiä melko usein myös kotona. Koti oli toissijainen käyttöpaikka kaikilla paitsi

yhdellä henkilöllä.

Tutkittavat käyttivät Internetiä päivittäin tai useamman kerran viikossa. Arkipäivisin

Internetin käyttäminen on yleisempää kuin viikonloppuisin. Myös verkkolehtien

lukeminen on joka arkipäiväistä puuhaa lähes kaikille informanteista (8/10). He, jotka

eivät lukenee verkkolehteä joka päivä, eivät omistaneet Internet-yhteyttä kotona tai

heillä ei ollut mahdollisuutta käyttää Internetiä päivittäin.

3.4 Tutkimusaineiston analyysi

Koska tutkimusaineisto perustui haastatteluihin, teemoihin ja avoimiin kysymyksiin,

se voidaan analysoida kuten laadullinen aineisto tavallisesti analysoidaan eli

käsittelemällä kerätty data tutkimuksen teoreettisten taustaoletusten,

tutkimuskysymysten ja –ongelmien antaman viitekehyksen pohjalta.

Tutkimusaineiston analysoiminen alkoi kasettinauhojen litteroimisella eli

aukikirjoittamisella. Litteroinnin yhteydessä tutkijalla oli mahdollisuus hahmottaa

tutkimusaineiston kokonaisuus ja tunnistaa aineistosta avainasioista ja keskeisiä

teemoja. Ryhmähaastattelulla kerätty tutkimusaineisto litteroitiin ja koodattiin siten,

että jokaiselle informantille annettiin tunnus, joka kertoi haastateltavan

järjestysnumeron (V1-VX; vastaaja 1 jne.), haastattelupäivämäärän (esimerkiksi

270503) haastateltavan sukupuolen (F tai M) ja iän (esim. 24). Tämä helpotti

myöhemmässä analysointivaiheessa henkilöiden tunnistamista.

Ryhmähaastatteluaineisto litteroitiin eli puhuttu aineisto saatettiin kirjalliseen

muotoon sana sanalta. Tämä tapahtui kirjoittamalla puhuttu aineisto hyvin tarkasti

kirjalliseen muotoon kaikkia vivahteita myöten. Litteroiminen oli hyvin aikaavievää

puuhaa, sillä haastattelunauhat purettiin sanatarkasti ottaen huomioon, että myös muu

haastatteluaineisto, eikä ainoastaan lausutut sanat, tulivat huomioiduksi.

Litteroinnin jälkeen kaikki litteraatit luettiin huolellisesti läpi useaan kertaan.

Lukemalla tekstit läpi ja kuuntelemalla haastattelunauhoja pyrittiin siihen, että
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aineisto ja haastateltavat tulisivat mahdollisimman tutuiksi. Näin saatiin myös esiin

keskeisiä teemoja tutkimusaineistosta. Aluksi tutkija siis luki paljon litteroituaan

aineistoaan ja merkitsi aineistoa koskevia huomioitaan muistiin. Tavoitteena oli

ymmärtää tutkimusaineiston todellinen sisältö. Nämä muistiinpanot johtivat eteenpäin

tutkimusaineiston analyysin seuraavassa vaiheessa.

Tämän jälkeen aineistoa lähdettiin tarkastelemaan tutkimuskysymysten, aikaisemman

tutkimuskirjallisuuden ja luvussa kaksi esitettyjen teorioiden pohjalta. Litteraatioista

etsittiin vastauksia edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Näiden pohjalta

poimittiin ylös esiin tulleita yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia informanttien

keskuudesta.

Ryhmähaastattelun lisäksi myös sähköpostihaastattelut analysoitiin. Nämä haastattelut

koodattiin samaan tapaan kuin ryhmähaastattelut, eli informanteille muodostettiin

koodi. Sähköpostihaastattelut luettiin läpi useaan kertaan. Aineistosta nostettiin näin

esiin keskeisiä teemoja ja aineistolle esitettiin kysymyksiä. Sähköpostiaineistoa

tarkasteltiin hyvin samaan tapaan kuin ryhmähaastatteluaineistoa

tutkimuskysymysten, aikaisemman tutkimuskirjallisuuden ja viestintäteorioiden

kautta. Vaikka tutkimusaineistot oli kerätty eri menetelmillä, eivät aineistojen

analyysit juurikaan eronneet toisistaan muun kuin litteroinnin osalta.

Koko tutkimusaineiston analyysiprosessin ajan tutkija esitti aineistolle kysymyksiä,

kuten kuka lukee verkkolehtiä, miksi hän lukee verkkolehtiä, missä hän lukee

verkkolehtiä jne. Näihin kysymyksiin pyrittiin löytämään vastauksia. Analyysin

aikana aineistosta pyrittiin löytämään teemoja, jotka kuvasivat verkkolehden

lukemista; lukemishistoriaa, lukemistilanteita ja –paikkoja, mitä lehdestä luetaan,

käyttösyitä ja –tarkoituksia, vahvuuksia ja heikkouksia, lukijatyyppejä ja

tulevaisuuden näkymiä. Tutkimusaineistoa analysoitiin tutkimuskysymysten ja

haastatteluissa nousseiden teemojen mukaisesti. Lukijatyyppejä muodostettaessa

tavoitteena oli tunnistaa ja määritellä erilaisia verkkolehden lukemistyyppejä. Tässä

pyrittiin löytämään erilaisia yhdistäviä tekijöitä edellä esitettyjen kysymysten ja

teemojen kautta. Lukijatyypeille pyrittiin löytämään yhteisiä ominaisuuksia.
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Haastattelujen lisäksi myös taustatietolomakkeet analysoitiin hyvin yksinkertaisesti.

Taustatietolomakkeita analysoidessa selvitettiin tutkimusaineistoa kuvaavia

ominaispiirteitä esimerkiksi henkilöiden ikää, sukupuolta, koulutustasoa yms.

koskevia tietoja. Tällä tavalla pyrittiin antamaan kokonaiskuva tutkimusaineistosta ja

saamaan esille siinä mahdollisesti esiintyviä piirteitä.

4. Tutkimustuloksia
4.1 Sanomalehtien lukemishistoria

Tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä tiedusteltiin heidän sanomalehtien

lukemishistoriaansa. Tämän kautta pyrittiin hahmottamaan, missä vaiheessa sähköiset

sanomalehdet ovat korvanneet perinteiset paperiset sanomalehdet tai tulleet elämään

niiden rinnalle. Verkkolehtien nykyisen roolin lisäksi pyrittiin selvittämään, millainen

rooli perinteisillä painetuilla lehdillä informanttien elämässä tällä hetkellä on.

Kaikkien tutkimukseen osallistuvien henkilöiden lapsuuden koteihin oli tullut

perinteinen sanomalehti. Kotiin oli tilattu yleensä paikallinen aluelehti kuten

esimerkiksi Länsi-Suomi tai Savon Sanomat, josta saatiin selville paikalliset uutiset ja

tapahtumat. Myös Helsingin Sanomien tilaaminen oli yleistä kotitalouksiin, jotka

eivät sijainneet pääkaupunkiseudulla.

Sanomalehtien lukeminen aloitetaan jo varsin nuorena. Viimeistään ala-asteella

sanomalehtiä ruvetaan seuraamaan säännöllisesti. Sanomalehden lukemisesta tuli pian

tämän jälkeen jokapäiväinen rituaali. Aluksi sanomalehdistä luettiin vain sarjakuvat ja

katsottiin televisio-ohjelmat. Myöhemmin lukeminen laajenee koko sanomalehden

läpi selailemiseen.

”Lapsuudenkotiini tuli Lapin Kansa ja olen itse asiassa ensimmäisen kerran

osannut lukea jonkin sanan juuri kyseisestä lehdestä tyyliin ”äiti, lukeeko

tuossa kukka?”. Tuolloin olin viisivuotias. Luin kyllä sanomalehteä usein,

suhteellisen säännöllisesti varmaan noin 12-vuotiaasta: tv-ohjelmat,

sarjakuvat, urheilusivut ja mainokset olivat suosikkejani. Myöhemmin myös

politiikka ja ulkomaat alkoivat kiinnostaa.” Tiina, 25 v
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Vain harvalle informanteista tuli kotitalouteen tilattu sanomalehti. Tutkimukseen

osallistuneista ainoastaan kahdelle henkilölle saapui tilattu sanomalehti. Kotiin

tilattiin joko Helsingin Sanomat tai Aamulehti. Kumpikin tilaajista olivat naisia.

Heille sanomalehden lukemisesta oli muodostunut rituaali, josta he eivät

yksinkertaisesti osannut luopua. Heille oli tullut aina tilattu lehti kotiin, joten siitä oli

muodostunut hyvin pysyvä tottumus. Muuten sanomalehden tilaamista perusteltiin

tarpeena pysyä ajan tasalla.

Muiden henkilöiden sanomalehden lukeminen oli vähentynyt huomattavasti kotoa

poismuuttamisen ja itsenäistymisen myötä 18-vuoden paikkeilla. Kun

lapsuudenkodista muutettiin pois omaan asuntoon, sanomalehteä ei enää tilattu

kotitalouteen. Satunnaiset tilausjaksot olivat kuitenkin hyvin yleisiä nuorten aikuisten

keskuudessa. Näiden satunnaisten tilausten syinä olivat niin lahjatilaukset kuin hyvät

tarjoukset. Näiden tilausjaksojen jälkeen kotiin tilattua sanomalehteä ei kuitenkaan

koettu niin tarpeelliseksi, että sen tilaamista olisi jatkettu. Sanomalehtien

tilaamattomuutta perusteltiin ennen kaikkea kalliilla hinnoilla. Jos kulutusmenoja

täytyi karsia, lehtien tilaaminen osoittautui ensimmäiseksi säästämisen kohteeksi.

Tämä tuli esille tutkimusaineistossa, jossa kaikki tutkimukseen osallistujat olivat

melko matalatuloisia henkilöitä kuten opiskelijoita ja vastavalmistuneita.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että tulojen kasvaessa sanomalehtien tilaamista

kotitalouteen mahdollisesti harkittaisiin.

Hujasen (2000) tutkimus sanomalehtien ei-tilaajista osoitti, että ei-tilaajat ovat

matalatuloisia ja perheettömiä tai nuoria perheitä. Nämä ei-tilaajien piirteet tulevat

myös esille tässä tutkimusaineistossa, sillä kaikki sanomalehteä tilaamattomat

henkilöt olivat edellä kuvatun kaltaisia ei-tilaajatyyppejä.

Muiden kuin sanomalehtien tilaaminen nuorten aikuisten kotitalouksiin oli puolestaan

hyvin tavanomaista. Tutkimus osoitti, että niihin kotitalouksiin, joihin sanomalehteä

ei tilattu, tilattiin puolestaan muita lehtiä kuten esimerkiksi Aku Ankkaa,

Cosmopolitania ja Pelit–lehteä. Näiden lehtien tilaamista perusteltiin mm. sillä, että

lehdestä olisi hyötyä myös opiskeluelämässä, tilaamista oli suunniteltu jo pidemmän

aikaa ja kotitalouteen haluttiin saapuvan muutakin postia kuin ainoastaan laskuja ja

mainoksia. Näiden tilattujen lehtien lisäksi ilmaisjakelulehdet kuten Tamperelainen
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koettiin tärkeäksi tiedonlähteeksi. Ilmaisjakelulehtiä seurattiin säännöllisesti

paikallisuutisten seuraamisen vuoksi.

”Muitakin lehtiä on toisinaan tullut tilattua, syynä lähinnä se, että on hauskaa

saada muutakin postia kuin laskuja ja mainoksia. Joskus sorruin tilapäisessä

mielenhäiriössä ottamaan Cosmopolitanin puoleksi vuodeksi, lisäksi olen

tilannut Trendi-lehteä ja Sport-lehteä.” Tiina 25, v

Tyypillisiä paikkoja lukea sanomalehtiä olivat sekä kahvilat, opiskelu- ja työpaikat,

vanhempien kodit että lentokentät ja -koneet. Kahviloiden ja kirjastojen kohdalla

kuitenkin kritisoitiin, etteivät sanomalehdet olleet helposti saatavilla tai näyttävästi

esillä. Tästä johtuen näissäkin paikoissa luettiin useimmiten muita lehtiä kuin

sanomalehtiä. Paljon matkustaville henkilöille oli tavanomaista lukea sanomalehtiä

matkustettaessa. Luetuimmat painetut sanomalehdet olivat Helsingin Sanomat,

Aamulehti, Iltasanomat ja Iltalehti. Myös joitakin ulkomaalaisia sanomalehtiä luettiin

johtuen informanttien asuinpaikasta ulkomailla.

Nuoret aikuiset eivät ostaneet sanomalehtiä esimerkiksi lehtikioskeilta.

Iltapäivälehtien ostaminen esimerkiksi junamatkoille oli satunnaista, mutta muuten

niiden ostamista vältettiin. Muita sanomalehtiä kuin iltapäivälehtiä ei ostettu

milloinkaan.

Tyypillinen tapa lukea sanomalehteä oli selaileminen. Lehti käytiin läpi otsikoiden

avulla ja ainoastaan todella kiinnostaviin juttuihin perehdyttiin tarkemmin.

Henkilöille, joiden kotitalouksiin tuli tilattuja sanomalehtiä, kertoivat, etteivät he

perehdy syvällisesti sanomalehden antiin vaan selailevat lehdet nopeasti läpi.

Viikonlopun sanomalehtiin perehdyttiin hieman perusteellisemmin. Sanomalehdet

halutaan lukea rauhassa ja ajan kanssa, mutta nykyajan kiireisessä elämänrytmissä

nuorille aikuisille ei jää aikaa sanomalehden lukemiselle ja perinteinen ”aamukahvi ja

sanomalehti” –lukemistyyli on hyvin harvinainen.  Informanttien mielestä

ihanteellinen tilanne olisi kuitenkin perehtyä lehden lukemiseen syvällisemmin

kaikessa rauhassa.
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Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että sanomalehtien tilaamisen vähenemiseen

ovat vaikuttaneet myös ihmisten ajankäytössä tapahtuneet muutokset. Vielä 1960- ja

1970-luvuilla ihmiset menivät toista tuntia aikaisemmin nukkumaan kuin 1990- (ja

2000-)luvulla. Toisaalta nykyisin ihmiset nukkuvat aamulla pidempään, joten

sanomalehden lukemiselle ei tahdo enää jäädä aikaa ennen työhön lähtöä.

Elämänrytmin muutos liittyy osalta mediatarjonnan muutokseen. Televisio on lisännyt

ihmisten iltavalvomista, mutta osaksi muutos saattaa liittyä myös kaupunkimaiseen

elämänmuotoon, jossa iltavalvominen ja aamunukkuminen on hyväksyttävämpää kuin

maaseutukulttuurissa. (Mervola 1998, 71.)

Tässä tutkimuksessa oli mukana jopa henkilöitä, jotka perustelivat vähäistä

verkkolehtien lukemista kiireisellä elämänrytmillä ja ajanpuutteella.

“... usein mä oon sit lukuhetkellä koulussa ja se nyt on ehkä viimesin, mihin sit

on aikaa ruveta jotain uutisii sielt lukemaan.” Pekka, 27 v

Sähköisiä sanomalehtiä on luettu ensimmäisen kerran noin viisi vuotta sitten 1990-

luvun loppupuolella, jolloin niitä alkoi syntyä Internetiin kuin sieniä sateella.

Tietotekniikan edelläkävijämiehet olivat tutustuneet verkkolehtiin jo muutama vuosi

muita aikaisemmin. Sähköisten sanomalehtien lukeminen oli alkanut ja yleistynyt

samaan aikaan kun tietokoneen käyttö elämässä oli lisääntynyt ja yleistynyt.

Tyypillinen tapaus oli, että kotitalouteen oli hankittu tietokone ja tämän vuoksi sen

käyttö oli kasvanut. Myös opiskelujen aloittaminen vaikutti merkittävästi tietokoneen

käyttöön ja tämän myötä myös verkkolehtien lukemisen lisääntymiseen.

”Joskus vuoden 1998 paikkeilla ollessani eräässä kansalaisopistossa

kursseilla. Tiedon lehdestä sain joltakin kurssikaverilta ja (lukemisen) syynä

oli kai lähinnä uteliaisuus” Tiina, 25 v

Tieto verkkolehtien olemassaolosta oli saatu yleensä läheisten ihmisten kautta tai

verkkolehtimainoksista perinteisten sanomalehtien sivuilta. Useiden oppilaitosten

opettajat suosivat sähköisiä sanomalehtiä mm. oppi- ja lähdemateriaalina, joten tämä

lisäsi tietoisuutta tarjolla olevista sanomalehdistä Internetissä.



55

Suosituimmat verkkolehdet olivat hyvin samoja kuin luetuimmat painetut

sanomalehdet. Helsingin Sanomat osoittautui suosituimmaksi verkkolehdeksi. Kaikki

informanteista lukivat Helsingin Sanomien Verkkoliitettä. Verkkoliite luettiin

tavanomaisesti joka aamu. Helsingin Sanomat koettiin ehdottomasti tärkeimmäksi ja

luotettavimmaksi verkkolehdeksi. Siitä ei kuitenkaan luettu maksullisia osioita. Myös

Iltasanomat oli suosittu verkkolehti. Sekin luettiin lähes joka arkipäivä. Iltalehden

lukeminen oli satunnaisempaa pakollisten käyttäjätunnusten vuoksi, mutta se

osoittautui kolmanneksi yleisimmäksi verkkolehdeksi. Aamulehti oli neljänneksi

suosituin verkkolehti. Tämänkin lehden lukijoita karsi pakollinen rekisteröinti. Muita

kotimaisia lehtiä luettiin satunnaisesti. Ulkomaalaisten lehtien osuus tuli esille

informanttien keskuudessa. Ulkomaalaisista verkkolehdistä luettiin esimerkiksi

Timesia, New York Timesia ja Aftonbladetia.

4.2 Verkkolehtien lukemistilanteet ja –tottumukset  

Perinteisten sanomalehtien lukemiseen näyttää liittyvän myös muita tekijöitä kuin

pelkkä tiedon hankkiminen. Tottumukset ja mieltymykset ohjaavat viestintävälineen

valintaa ratkaisevasti, ehkä jopa enemmän kuin usein tulemme ajatelleeksikaan.

Suomessa aamukahvin nauttiminen sanomalehteä lukien on vanha tottumus, josta

varsinkin vanhempien sukupolvien näyttäisi olevan vaikea luopua. Tässä

tarkastelemme verkkolehtien lukemistilanteita ja –tottumuksia. Onko verkkolehtien

lukijoille jo syntynyt joitakin tottumuksia ja mieltymyksiä, joista on vaikea irrottautua

arjen keskellä?

4.2.1 Työ- ja opiskelupaikat lukemisympäristönä

Tutkimuksen mukaan verkkolehtien lukeminen oli jokapäiväistä toimintaa. Sähköiset

sanomalehdet luettiin tyypillisesti opiskelutehtävien tai töiden lomassa.

Lukemispaikoista ylivoimaisesti suosituimpia olivat työ- ja opiskelupaikat.

Sähköisten sanomalehtien lukeminen kotona oli myös tavanomaista.

”Tavanomainen tilanne on aamupäivällä, kello on työpaikallani n. 9.30, olen

lukenut aamun sähköpostit ja vastaillut kiireisimpiin, haen kupin kahvia ja

avaan ensin Hesarin verkkosivut, sen jälkeen vuorossa ovat Iltasanomat ja

Aftonbladet. Iltalehden luen vasta klo: 11 jälkeen kun päivän numero on

ilmestynyt verkkoon.” Tiina, 25 v
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”Monta kertaa kotonakin sillai, että laittaa tietokoneen päälle, ku meil on

kiintee nettiyhteys, ettei siit mitään vaivaa oo, ni samalla tulee vilkastuu

päivän uutisotsikot ja sitte Viivi ja Wagner.” Matti, 26 v

”Yleensä sillai kotona, ku tekee jotain tehtäviä tai lukee sähköpostia, ni sillo

pistää auki ja otsikot ja sillai, jos kiinnostaa, ni lukee tarkemmin. En yleensä

kyl lue tarkemmin.” Maija, 21 v

Lindgrenin (1999) tutkimuksen mukaan verkkolehden lukijoita luonnehtii heidän

tekemänsä työn tyyppi. Verkkolehtien lukijat ovat sellaisia henkilöitä, joiden

työtilanne sallii moisen ylellisyyden. Lindgrenin tutkimuksessa kävi myös ilmi

opiskelupaikkojen tavanomaisuus lukemisympäristönä. Tahkokallion (1996) tutkimus

osoittaa myös samantapaisia tuloksia työpaikan yleisyydestä lukemisympäristönä.

Tämän tutkimuksen havainnot tukevat  Lindgrenin ja Tahkokallion tutkimustuloksia

verkkolehden lukemisympäristöistä, sillä yleisimmät lukemispaikat olivat selvästikin

työ- ja opiskelupaikat. Ihlströmin, Lundbergin ja Perdrixin (2003) tutkimus osoitti

päinvastaista, sillä tutkimuksessa ilmeni, että yleisin verkkolehden lukemispaikka

ruotsalais-, espanjalais- ja slovakialaislukijoiden keskuudessa oli koti.

Suomalaislukijoiden keskuudessa koti oli toissijainen lukemisympäristö työ- ja

opiskelupaikan jälkeen. Mitään muita lukemisympäristöjä ei informanttien

keskuudessa tullut ilmi.

Joukkoviestinnän valinnan sovitemallissa tarkastellaan syitä, jotka vaikuttavat

joukkoviestimen valintaan. Helppo saatavuus vaikutti kaikkein eniten verkkolehden

lukemiseen, sillä lehti oli saatavissa lähes missä ja milloin vaan. Tilannetekijöistä

myös paikka vaikutti verkkolehden valintaan joukkoviestimistä. Erityisesti työ- ja

opiskelupaikalla valittiin käytettäväksi joukkoviestimeksi verkkolehti. Jos jokin

toinen mediakanava on lukijalle tarjolla ja se on helposti saatavilla esimerkiksi

kotona, hän valitsee käytettäväksi viestintävälineeksi sen.

4.2.2 Aamupäivälukeminen

Verkkolehtien lukeminen oli joka arkipäiväistä toimintaa. Viikonloppuisin

verkkolehtiä ei luettu lainkaan. Verkkolehtien lukemattomuus viikonloppuisin tuli
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myös esille MORI:n (2003) tutkimuksessa, jossa havaittiin, että Internetin ja

verkkolehtien käyttäminen viikonloppuisin vähentyy merkittävästi. Jopa 30 prosenttia

verkkolehtien lukijoista ilmoitti, etteivät he lue sähköisiä lehtiä lainkaan

viikonloppuisin. Myös Internetin käyttö vähentyi jopa 15 prosentilla. Viikonloppuisin

television katselu puolestaan lisääntyi arkipäiviin nähden huomattavasti. (MORI

2003.)

Verkkolehtien lukemisajankohta painottui selvästi aamupäivään. Lehdet luettiin

aamupäivällä töihin tultaessa tai sähköpostin lukemisen yhteydessä. Samassa

aamupäiväisessä lukusessiossa luettiin tavanomaisesti useampi verkkolehti samassa

istunnossa.

”(Luen verkkolehtiä) ehkä useimmiten, ku aamupäivällä menee töihin siinä

sähköpostin lomassa.” Kaisa, 23 v

Tämä tulos tukee Tahkokallion tutkimusta, jossa kävi myös ilmi verkkolehtien

lukemisen aamupäiväpainotteisuus. Saksalaistutkimuksessa puolestaan todettiin, että

tyypillinen aika lukea sähköinen sanomalehti on kello 18 (Neuberger & al. 1998).

Tämä herättääkin kysymyksen, onko verkkolehden lukemistottumuksissa ja -

käytännöissä kulttuurisia tai alueellisia eroavuuksia?

4.3 Mitä verkkolehdistä luetaan ja mitä tietoa etsitään?

4.3.1 Reaaliaikaiset uutissähkeet

Verkkolehtien sisällön osalta ajantasalla olevien uutissähkeiden seuraaminen korostui

lukijoiden keskuudessa. Verkkolehtien uutissähkeistä seurattiin uusimmat ja

tuoreimmat uutiset. Ne luettiin verkkolehdestä ensimmäisenä tai ne saattoivat olla

myös ainoa asia, joka sähköisistä sanomalehdistä käytiin katsomassa. Uutissähkeitä

saatettiin käydä lukemassa verkkolehtien sivuilla päivän mittaan useampaankin

kertaan.

”Tärkein syy verkkolehtien lukemiseen omalla kohdallani on ajan tasalla

pysymisen tarve, joskus jopa pakonomainen. Jos jotain mielenkiintoista on

menneillään, huomaan joskus ravaavani uutissivuilla yhtenään.” Tiina, 25 v
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Reaaliaikaisissa uutisissa verkkolehden lukijoita kiinnostivat ennen kaikkea

maailmantapahtumat eikä niinkään paikalliset uutiset. Myös urheilutapahtumien

reaaliaikaiset tilannetiedot kiinnostivat lukijoita. Päinvastoin kuin NAA:n (Newspaper

Association of America) tutkimuksessa (Hernandez 2002) tai saksalaistutkimuksessa

(Neuberger et al. 1998) lukijat eivät etsineet verkkolehden kautta tietoa paikallisista

uutisista ja tapahtumista. Kaikkein suosituimpia uutisia eivät olleet paikalliset

tapahtumat eikä päivitettyä tietoa paikallisista uutisista etsitty verkkolehden kautta.

4.3.2 Kriisit ja katastrofit

Erilaiset kriisit ja katastrofit kiinnostivat verkkolehden lukijoita. Kriisejä ja niiden

uusimpia käänteitä seurattiin aktiivisesti verkkolehtien kautta. Esimerkiksi Irakin

sotaa seurattiin paljon kaikkien medioiden kautta keväällä 2003 ja Jäätteenmäki-

uutisointia alkukesästä 2003, mutta erityisesti verkkolehtien rooli korostui uusimman

tiedon saatavuuden vuoksi. Jos jokin suuri katastrofi oli tapahtunut, sitä saatettiin

seurata päivän mittaan verkkolehden sivuilta useammankin kerran. Tämä

tutkimustulos tukee KAMU:n kuluttajatutkimusten (Virola 1998, 118) havaintoa siitä,

että reaaliaikaisuutta pidetään tärkeänä silloin, kun on tapahtunut jotakin erityisen

merkittävää.

”Tänään viimeks tossa töiden lomassa Helsingin Sanomien verkkolehtee

selailin ja ulkomaan uutisia. Seuraan Irakin sotaa, että mitä siellä tänään on

tapahtunu.” Matti, 26 v

Toisaalta  tutkimuksessa tuli esille, ettei Irakin sotaa haluta enää seurata verkkolehden

kautta, koska sodasta saatiin tarpeeksi tai jopa liikaakin tietoa esimerkiksi tv-uutisten

kautta. Verkkolehdestä haluttaisiin tällöin lukea muita uutisia, joita ei esimerkiksi tv-

uutisissa käsitellä aikapulan vuoksi. Tällaisessa tilanteessa verkkolehden

personointimahdollisuus korostuisi; lukija itse päättäisi, mistä hän haluaisi saada

tietoa.

4.3.3 Viihde

Myös viihteellisellä sisällöllä näytti olevan merkittävä rooli verkkolehden lukijoille.

Viihteellisen sisällön rooli oli keskeisessä asemassa sähköisen lehden lukijalle.

Tutkimukseen osallistujista lähes kaikki kävivät esimerkiksi lukemassa sarjakuvia
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verkkolehden sivuilta. Helsingin Sanomien Verkkoliitteen Viivi ja Wagner-sarjakuva

luettiin päivittäin. Tätä sarjakuvaa seurattiin myös aktiivisesti arkiston kautta.

Viihteellisen sisällön osalta tärkeiksi koettiin myös viihteellisten uutisten

seuraaminen, horoskoopit, verkkolehtien nettiristikot, tietokonepeli- ja autoarvostelut.

Verkkolehtien keskustelupalstojen seuraaminen oli yleistä, mutta keskusteluun

osallistuminen oli harvinaisempaa.

”Viivi ja Wagner joka ikinen päivä. Se on must! Muutenkin aika paljon

viihdejuttuja. Katson päivän juoruja; kuka on eronnut ja kuka on kenenkin

kanssa tänään? Sitten nämä ristikot. Iltasanomissa on tosi nasta ristikko. Siitä

voi jopa voittaakin. Että tällästä hömppää luen aika paljon. Pakko kai se on

myöntää.” Päivi, 20 v

”Töissä on välillä hiljaisia hetkiä. Tällöin käyn selailemassa Hesarista Viivi

ja Wagner-arkistoa. Lisäksi täytän Iltasanomien nettiristikon viikoittain.”

Jaakko, 24 v

”Arvosteluja tulee seurattua jonkin verran; ainakin autoista ja teknisistä

vempeleistä. Ihan jo senkin kannalta kun ne kiinnostaa ja jos joskus sattuisi

ostamaan jotakin uutta, niin tietäisi vähän etukäteen jotakin. Tärkeintä

mulle on pysyä kärryillä näistä asioista.” Kimmo, 30 v

4.3.4 Koti- ja ulkomaan tapahtumat

Myös ulkomaisten verkkolehtien rooli oli merkittävä. Ulkomaisia verkkolehtiä luettiin

opiskeluiden, töiden ja yleisen mielenkiinnon vuoksi. Esimerkiksi jos tilapäisesti

asutaan toisessa maassa, kotimaan tapahtumat luonnollisestikin kiinnostavat. Myös

tilapäinen asuminen toisessa maassa johti usein siihen, että sen maan tapahtumat ja

uutiset kiinnostivat yhä kotimaahan paluunkin jälkeen. Näitä uutisia seurattiin paljon

sähköisten sanomalehtien kautta. Verkkolehtien etuna tällöin nähtiin se, että ne olivat

luettavissa ennen kuin ne oli saatavilla kioskista.

”Kuten jo sanoinkin, Suomen tapahtumia on tarpeen seurata verkon kautta.

Niitä ei oikein muista tiedonlähteistä ole mahdollista seurata.” Kimmo, 30

v
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”Sen jälkeen, kun muutin ulkomaille, on verkkolehdestä tullut elinehto

kotimaan uutisten ja asioiden seuraamista varten. En halua soittaa viikoittain

äidille ja kysyä, että ”hei mitä Suomessa tapahtuu?”. Puhelimessa puhutaan

henkilökohtaista asioista ja netistä seurataan uutisia.” Sanna, 27 v

Myös töiden vuoksi ulkomaisten lehtien seuraaminen saattoi olla tärkeää työtehtävän

kannalta. Osana toimen kuvaa saattoi olla ajankohtaisen tiedon seuraaminen ja

informaation hankkiminen organisaation käyttöön.

“Mä lueskelin siinä yhessä työssä aika moniakin ulkomaalaisia lehtiä, et just

Washington Postia ja New York Timesiä. Niihin tuli sillo perehdyttyy aika

hyvin. ” Matti, 26 v

4.3.5 Vaalit; vaalitulokset ja vaalikoneet

Verkkolehdet koettiin vuoden 2003 eduskuntavaalien aikana tärkeäksi kanavaksi

seurata esimerkiksi oman ehdokkaan tuloksia. Televisiosta ei saada tarkkoja tietoja

oman ehdokkaan sen hetkisestä tilanteesta, mutta verkkolehden kautta tieto koettiin

helpoksi saatavaksi ja se oli reaaliaikaista.

”Seurasin vaaleja just nimenomaan verkkolehdistä, että niistä sain nopeesti

luettua sellasen hyvän katsauksen tilanteesta, et teeveestä tulee sit liikaaki.

(Verkko)lehdessä saa hyvän kuvan siitä kätevässä muodossa.” Matti, 26 v

Myös verkkolehtien vaalikoneet olivat eduskuntavaalien aikaan ahkerassa käytössä.

Niiden kautta etsittiin tietoja sopivista ehdokkaista, vertailtiin ehdokkaiden ajatuksia

jne.

Tämä tutkimustulos tukee Pew Research Centerin tuloksia, joissa havaittiin, että

verkkolehtien kautta seurataan vaaliuutisia. Yhdysvalloissa sähköisten vaaliuutisten

lukijamäärä oli noussut vuodesta 1996 vuoteen 2000 merkittävästi. Jopa 18 prosenttia

yhdysvaltalaisista seurasi vuonna 2000 vaaleja verkkolehden kautta. Aikaisemmin

tämä luku oli ollut neljä prosenttia. Verkkolehden kautta seurattiin vaalituloksia,
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mutta etsittiin myös tietoa muista vaaliaiheisista sivustoista kuten ehdokkaiden omista

www-sivuista. Jopa 43 prosenttia vaaliuutisia seuranneista lukijoista kertoi lehdestä

saadun informaation vaikuttaneen äänestyspäätökseen. (Johnson 2000, 12.)

4.3.6 Urheilutulokset

Myös urheilutuloksia seurattiin verkkolehtien kautta hyvin aktiivisesti.

Suosikkijoukkueiden reaaliaikaisia pelituloksia, formulakuskien ajoaikoja ja

sarjataulukoita tarkistettiin Internetistä ja verkkolehtien sivuilta. Tämä tutkimustulos

tukee MSNBC:n uutispalvelun tuottaja Bob Sullivanin (Pulkkinen 1997) yhtä

näkemystä verkkolehtien vahvuuksista. Hänen painottaa urheilu- ja pelitulosten

nopeaa saatavuutta.

”Joskus katson, että mikä on pelin tilanne just nyt. Olisi ihan hyvä käyttää

tässä kännykkääkin, mutta se on niin kallista, joten netistä on kaikkein paras

katsoa tuloksia tai sitten tekstiteeveestä.” Päivi, 20 v

”Matkustan aika paljon, niin en aina pääse television ääreen katsomaan

urheilua. Tämän vuoksi tulee Internetistä tarkastettua tuloksia ja tilanteita;

kuinka Kimillä menee, onko Schumin auto hajonnut radalle jne. Myös fudis

kiinnostaa minua kovasti ja seuraan tuloksia netin kautta.” Kimmo, 30 v

Lukijat seurasivat hyvin paljon urheilu-uutisia ja -tuloksia sähköisten lehtien kautta.

Erityisesti urheilutulosten yhteydessä verkkolehtiin toivottiin videokuvaa esimerkiksi

hienoimmista maaleista. Useat urheilutuloksia seuraavat lukijat kokivat, että

urheilutapahtuman ratkaisuhetket olisi kiva saada muutenkin kuin lukemalla. Tämä

voisi olla verkkolehden osa, jossa esimerkiksi videokuvalla voisi olla potentiaalisia

käyttäjiä tuloksien mukaan.

4.3.7 Erikoisartikkelit

Verkkolehdissä, erityisesti Helsingin Sanomissa, esiintyy paljon erikoisartikkeleja,

jotka koettiin hyödyllisiksi opiskelujen kannalta hankittaessa aiheesta ajankohtaisinta

ja tuoreinta tietoa. Sähköisten sanomalehtien kautta opiskelutehtäviin haettiin tietoa

esimerkiksi tietotekniikasta ja digitaalisesta viihteestä. Myös poliittista tietoa etsittiin

verkkolehtien kautta. Myös saksalaistutkimuksessa (Neuberger & al. 1998)
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huomattiin, että verkkolehden osioista erityisesti sekä tiede ja teknologia että

politiikka kiinnostavat lukijoita. Erikoisartikkeleita etsitään lehden arkistoja hyväksi

käyttäen.

”... aika monta kertaa se on ollu semmosta, et jonkun koulutehtävien takia,

missä mä oon ihan konkreettisesti tarvinnu tarkempaa tietoo asiasta, et

hakemalla hakenu sitä. Harvemmin mä koskaan käväsen jossain

verkkosivustolla ja sit jään lukemaan jotain uutista.” Pekka, 27 v

4.4 Verkkolehtien käyttösyyt ja -tarkoitukset

Tutkimusaineistoa analysoitiin selvittämällä verkkolehtien käyttötarkoituksia, eli

miksi verkkolehtiä luetaan ja mihin tarkoituksiin niitä luetaan. Yhtenä

analysointikeinona verkkolehden käyttösyitä ja –tarkoituksia tutkittaessa käytettiin

luvussa kaksi esitettyä käyttösyymallia.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mediavalinnat ja median käyttötavat

ovat huomattavan pysyviä. Vaikka mieliala ja tilanteesta riippuvat tunnelmat

vaikuttavat mediankäyttöön, yksilöillä on johdonmukaisia taipumuksia valita

samantapaisia mediasisältöjä vuodesta toiseen. (Mustonen 2001.)

4.4.1 Tiedonhankinta

Keskeinen syy lukea verkkolehtiä oli ajankohtaisen ja tuoreen tiedon vaivaton ja

nopea saatavuus. Orientoiva tiedonhankinta oli lukijoiden yleisin syy seurata

verkkolehtiä. Verkkolehtiä luettiin ennen kaikkea ajan tasalla pysymisen vuoksi.

”Luen Keskisuomalaista tai Helsingin Sanomia netistä ihan vaan sen vuoksi,

että tiedän missä Suomessa mennään.” Sanna, 27 v

Praktinen tiedonhankinta tuli myös esille verkkolehden lukijoiden käyttösyitä

tarkasteltaessa. Praktinen tiedonhankinta oli kuitenkin selkeästi vasta toissijainen

käyttötarkoitus orientoivan tiedonhankinnan jälkeen. Lukijoiden praktinen

tiedonhankinta tuli esille opiskeluun ja työhön liittyvänä ammatillisena

tiedonhankintana.
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”Tossa pari kesää sitten yhessä työpaikassa toimenkuvaan kuulu se, että etti

jostain tietystä uutisesta tietoo.” Matti, 26 v

Tiedonhankinta verkkolehtien seuraamisen käyttösyynä oli oleellinen. Kuten edellä

kävi ilmi, verkkolehtien kautta tapahtuva tiedonhankinta oli ennen kaikkea

orientoivaa tiedonhankintaa, mutta myös praktinen tiedonhankinta verkkolehden

kautta oli tavanomaista. Verkkolehteä luettaessa erityisesti orientoiva tiedonhankinta

korostui, koska haluttiin seurata esimerkiksi kaikkein tuoreimpia uutissähkeitä.

Praktinen tiedonhankinta tuli esille opiskeluihin ja työhön liittyvänä tiedonhankintana.

Myös lisätiedon hankkiminen verkkolehden kautta oli merkittävä käyttösyy. Jos

jostakin toisesta lähteestä, esimerkiksi tekstitelevisiosta, oli luettu kiinnostava

uutinen, tapahtumasta etsittiin lisää tietoa sähköisestä sanomalehdestä. Verkkolehti oli

tiedonhankintakanava, jonka puoleen käännyttiin usein silloin, kun toisesta

tiedonlähteestä oli saatu viitteitä kiinnostavasta tapahtumasta.

Lukijoiden mielestä verkkolehtien kautta saatiin tarpeeksi tietoa, vaikka artikkelit

olivat perinteisesti hyvin lyhyitä. Jutun ydin saatiin esille ja tämä riitti useimmalle

lukijalle. Tämä havainto voi olla yhteydessä verkkolehden lukijoiden kiireiseen

elämänrytmiin, joka tuli aikaisemmin esille sanomalehtien lukemattomuuden syynä.

Henkilöillä ei ole aikaa lukea pidempiä juttuja vaan tietoa halutaan saada hyvin

nopeasti ja vaivattomasti.

”No ei niitten juttujen tartteekaan olla kovin pitkiä, et se on ihan riittävä

semmone” Matti, 26 v

”Niin, keskeinen sisältö siinä on kuitenki.” Kaisa, 23 v

Tampereen kaupunginkirjaston vastaava informaatikko Jaana Pakarinen on

huomannut, että verkon kautta Aamulehteä "käytetään varsin paljon etenkin

tiedonhaussa. Se on verraton ajankohtais-, paikallis- ja kulttuuritiedon lähde. Otollisin

kohderyhmä ovat esitelmät tekijät, koululaiset ja opiskelijat. Nuorista osa myös lukee

lehtensä mielellään verkon kautta."
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Käyttötarkoitusteorian lähtökohtana on se, että kuluttaja valitsee tietoisesti

käyttämänsä tiedotusvälineen tarjolla olevista kanavista. Tutkimus osoittaa, että syitä

valita tiedonlähteeksi verkkolehti olivat mm. saatavan tiedon tuoreus ja

ajankohtaisuus, vaivaton pääsy verkkolehteen ja mahdollisuus lukemiseen lähes

tulkoon missä ja milloin vaan.

4.4.2 Rentoutuminen

Käyttösyyt ja -tarkoitukset voidaan luokitella neljään ryhmään: rentoutuminen,

henkilökohtaiset suhteet, oma identiteetti ja tiedonhankinta. Verkkolehden käyttösyyt

kuuluvat näistä luokista sekä rentoutumiseen että tiedonhankintaan. Verkkolehden

lukeminen oli useille lukijoille tapa paeta hetkeksi pois arjen rutiinien ja ongelmien

keskeltä. Verkkolehteä luettiin usein työ- ja opiskelutehtävien lomassa, joten tämä

viittaa siihen, että verkkolehden yksi käyttösyy oli tarve hengähdystaukoon työ- ja

opiskelukiireiden keskellä. Rentoutumisen tarve tyydyttyi sähköistä sanomalehteä

selailemalla.

”Kuten jo sanoin; töissä on usein todella kiireistä. Silloin, kun on

mahdollisuus pieneen taukoon, niin luen joko tavallisia sanomalehtiä tai

verkkolehtiä. Nykyisin yhä useammin verkkolehtiä. Välillä töissä haluaa saada

vaan ajatukset pois kaikesta hälinästä. Verkkolehti on tähän todella oiva

ratkaisu.” Jaakko, 24 v

4.4.3 Vieraan kielen oppiminen

Edellä esitettyjen käyttösyiden lisäksi ulkomaisten lehtien seuraaminen itseopiskelun

vuoksi on ehkä yllättävänkin yleinen käyttö. Vieraan kielen oppimisen vuoksi oli

hyvin tavallista, että informantit lukivat ulkomaalaisia lehtiä.  Internetin kautta pääsee

helposti käsiksi vieraskieliseen materiaaliin. Verkkolehdet koettiin hyödylliseksi

kanavaksi oppia vieraan maan kieltä.

“... koulussa joskus jossain saksan tunnilla jotain saksalaisii (verkkolehtiä), et

oppii kieltä, mut vapaa-ajalla harvemmin.” Maija, 21v

”Viime keväänä luin (verkkolehtiä),  yritin opetella norjaa, ku menin sinne

töihin.” Kaisa, 23v
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4.4.4 Lukija saamat hyödyt ja palkkiot

Käyttösyymallin mukaan joukkoviestintävälineen käyttäjä etsii joukkoviestimestä

hyötyä ja palkintoja. Käyttäjän saama hyöty voi olla aineellista tai aineetonta.

Verkkolehden lukijoiden saamat hyödyt olivat suurimmalta osin aineettomia.

Aineellisina hyötyinä koettiin ”tilaa ilmaiseksi sanomalehti” -ilmoitukset Helsingin

Sanomissa Verkkoliitteessä. Ilmoituksen kautta lukija sai tilata Helsingin Sanomat

kotitalouteensa ilmaiseksi muutaman viikon ajaksi. Muita aineellisia hyötyjä lukijat

eivät saaneet verkkolehden kautta. Tietoa saatiin myös sosiaaliseen kanssakäymiseen,

sillä lukemalla verkkolehtiä pystyttiin osallistumaan sosiaalisissa tilanteissa

ajankohtaiseen keskusteluun vaikkapa työpaikan kahvitauolla. Verkkolehti tarjosi

keskusteluaiheita.

Palkkiot voivat olla puolestaan välittömiä tai viivästyneitä. Verkkolehden tarjoamat

palkkiot  olivat suurelta osalta välittömiä. Verkkolehden kautta saatiin välitöntä

mielihyvää ja tyydytystä esimerkiksi lukemalla Viivi ja Wagner-sarjakuvaa tai

täyttämällä nettiristikkoa. Myös tuoreiden uutisten seuraaminen tarjosi lukijoille

välittömiä palkkioita, koska verkkolehden lukijat kokivat uusimman ja tuoreimman

tiedon saamisen tärkeäksi syyksi lukea sähköisiä sanomalehtiä. Se, että uusin tietoa

saatiin välittömästi, eikä vasta myöhään, esimerkiksi iltauutisten kautta, antoi lukijalle

välittömän palkkion. Verkkolehdet eivät tarjonneet lukijoilleen viivästyneitä

palkkioita.

Lindgrenin (1999, 85-86)) tutkimuksessa Helsingin Sanomien Verkkoliitteen

lukijoista ilmeni, että viivästyneitä palkkioita tarjoavista jutun aiheista suosituimpia

olivat tieteen tapahtumiin, julkiseen talouteen ja terveyteen liittyvät jutut. Välittömiä

palkkioita tarjosivat jutut, jotka koskivat luonnonmullistuksia, urheilua ja huvituksia.

4.5 Verkkolehden vahvuudet tiedonlähteenä

4.5.1 Tiedon ajantasaisuus

Verkkolehtien vahvuus oli kaikkea niiden ajantasaisuus. Verkkolehdistä saatava tieto

oli ajantasaisempaa kuin painetuissa lehdissä. Sähköisten lehtien tietoa päivitetään

jatkuvasti ja tästä johtuen lukija sai reaaliaikaista tietoa. Painetut sanomalehdet
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tarjoavat tietoa ainoastaan aamuisin, eikä tiedon reaaliaikaisuudellakaan ole enää

takeita, koska lehti on painettu yön tunteina. Reaaliaikaisen ja tuoreen tiedon tärkeys

tuli esille esimerkiksi vaali- ja pelitulosten seuraamisessa verkkolehden välityksellä.

Tiedon tuoreus ja reaaliaikaisuus verkkolehtien vahvuutena on tullut myös esille

aikaisemmissa tutkimuksissa (mm. Virola 1998 ja Tahkokallio 1996).

”Työpaikalleni tulee kyllä useita sanomalehtiä, mutta en lue niitä juurikaan.

Ehkä syy on siinä, etten enää ”luota” niiden tietoihin. Nehän voivat olla jo

vanhentuneita. Uutiset saavat niin nopeasti uusia käänteitä. Haluan lukea

tuoreita ja ajantasaisia uutisia. En halua jäädä jälkeen maailman menosta”

Jaakko, 24 v

4.5.2 Tiedon globaali saatavuus

Myös verkkolehtien saatavuus koettiin positiiviseksi piirteeksi verrattaessa niitä

painettuihin sanomalehtiin. Verkkolehtien kautta tieto on saatavissa ainakin

periaatteessa missä ja milloin vain. Lehtien globaali saatavuus  oli ehdottomasti

verkkolehtien vahvuus lukijoiden mielestä. Jo Heinosen (1997c) tutkimuksessa kävi

ilmi, että verkkolehden vahvuudeksi koettiin se, että verkkolehti oli luettavissa missä

ja milloin vain, joten tietokin oli saatavissa juuri silloin kuin lukijalle itse sopi.

Heinonen toteaa, että verkkolehtien ensimmäisiksi eduiksi maailmanlaajuisen

toiminnan, jota valtioiden rajat eivät häiritse. Suomalainen verkkolehti ilmestyy yhtä

tuoreena toisella puolella maapalloa kuin Suomessa. Ulkomaalaisten verkkolehtien

eduksi mainittiin mm. se, että ne olivat luettavissa jo ennen kuin paperiversiot olivat

saatavilla kioskeista. (Mäkinen 1998a.) Tämä havainto tuli myös ilmi KAMU:n eli

kansallisen multimedia kuluttajatutkimushankkeen (Virola 1998)

verkkolehtitutkimuksissa.

“Voi kuvitella, että tämmöne globaali saatavuus, et jos matkustelee liikemies

paljo, mut haluu pysyä asioiden tasalla. Sittenhän se on ihan hyvä. Ei tarvii

sanomalehtiä tilata Lontooseen, et  kannettavasta lukee liikematkalla

uusimmat uutiset Suomesta.” Pekka, 27 v
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”Kotimaan tapahtumia on verkkolehtien avulla mahdollista seurata myös

ulkomailta käsin varsin tehokkaasti.” Tiina, 25 v

Vaikka tietokoneen näytöltä lukeminen koettiin vielä varsin epämiellyttäväksi,

mahdollisuus saada tietoa esimerkiksi kannettavan tietokoneen kautta nähtiin erittäin

positiiviseksi piirteeksi. Kannettavien tietokoneiden käyttö tiedonhankinnassa ja

viestinnässä lisäisi joustavuutta esimerkiksi työhön ja vähentäisi näin ollen

riippuvuutta ajasta ja paikasta. Positiivista on myös se, että lukija saa noutaa tiedon

käyttöönsä juuri itselleen parhaiten sopivana ajankohtana. Lukijoiden ei tarvitse

odottaa lehden ilmestymistä tai television uutislähetyksen alkamista vaan uutiset ovat

luettavissa ja tiedot hankittavissa juuri silloin kun lukijalle parhaiten sopii.

”Lehden lukeminen tai töiden tekeminen ei ole enää niin riippuvaista siitä,

missä sä itse sijaitset. Matkustan paljon maailmalla ja on kiva avata

suomalainen verkkolehti toisella puolella maapalloa tai tehdä töitä odottaessa

lentokonetta. Verkko on lisännyt joustavuutta ajan ja paikan suhteen.”

Kimmo, 30 v

4.5.3 Tiedon luotettavuus

Internetiin verrattuna sanomalehtien toimitettu tieto koettiin merkittäväksi

vahvuustekijäksi. Verkkolehtien kautta lukijat uskoivat saavansa luotettavampaa

tietoa kuin Internetistä. Internetistä saatavaan tietoon suhtauduttiin epäluuloisesti.

Esimerkiksi Heinosen ja Pynnösen (2000) tutkimukset osoittivat myös, että

verkkolehtien vahvuutena pidetään tiedon luotettavuutta. Internetin tarjoaman tiedon

laatua, luotettavuutta ja alkuperää epäillään, mutta sanomalehtiin valittu tieto on aina

valittu ja seulottu eri lähteistä ammattilaisten avulla.

”Vahvuuksia on se, et se on toimitettu. Se on kuitenkin pikkasen

luotettavampaa ku kenen tahansa keksimät omat uutiset.” Matti, 26 v

”Netissä surfatessa löytää ihan kaikenlaista soopaa. Verkkolehden

erinomaisuus on se, että jutun takana on aina toimittaja. Se tekee tiedosta

paljon luotettavampaa.” Sanna, 27 v
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Tiedonhankinnan näkökulmasta Heinosen tutkimuksessakin keskeinen havainto oli se,

että “yleisö edelleen haluaa toimitettua tietoa, vaikka verkkojen kautta olisi

mahdollista luoda suora yhteys tietolähteille ja vastaanottajan välille. Sanomalehtien

eduksi nähdään juuri se, että sanomalehdissä tieto on järjestetty, mukavassa muodossa

ja tärkeysjärjestyksessä ”. Tämä havainto tuli ilmi tämän tutkimuksen myötä.

4.5.4 Tiedon määrä

Tekstitelevisioon verrattuna verkkolehdistä on saatavissa enemmän tietoa.

Tekstitelevision uutiset ovat kovin lyhyitä ja ne sisältävät erittäin vähän tietoa.

Informanttien mielestä verkkolehdet tarjosivat lukijalle perusteellisemmat tiedot kuin

esimerkiksi tekstitelevisio.

”Tekstiteevee on niin vanhentunu. Siin on omat heikkoutensa. Sivulle ei mahu

paljoo tietoo. Jos on vanhempi teevee, ni se on tosi hidas käyttää” Matti, 26 v

”Tekstiteeveestä kattoo uutiset ja mitä maailmassa tapahtuu (... ). Jos siel on

jotain  kiinnostavaa, ni sit menee ehkä nettiin hakemaan lisätietoo.” Kaisa, 23

v

4.5.5 Tiedon arkistoitavuus

Painettujen sanomalehtien koko koettiin ennen kaikkea ongelmaksi luettavuuden

kannalta, mutta se oli myös hankalasti arkistoitavissa. Sähköiset lehdet säästävät

tilaresursseja, koska ne ovat talletettavissa bittien muodossa.

“Sit tietysti arkistoitavuus on yks vahva ominaisuus. Paperimuodossahan

arkisto veis lehden omiakin fyysisiä tilaresursseja aika paljo. Toi on varmaan

tuonu sen, että niitä voidaan ruveta siitä lähtien kun aineisto on sähköisessä

muodossa, ni arkistoimaan ja on mahollisimman helposti saatavilla. Se ei vie

hirveesti työvoimaa tai työaikaa arkistointiin.  Se on hyvä ominaisuus.”

Pekka, 27 v

Verkkolehdet koettiin luontoystävällisemmiksi kuin paperille painetut lehdet, sillä

niitä ei tarvitse kierrättää. Ylimääräisen jätteen syntyminen vältetään sähköisten
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lehtien lukemisella, koska ne eivät vie fyysisiä tilaa. Sähköisen sanomalehden

lukeminen tuottaa huomattavia ekologisia säästöjä.

Verkkolehtien arkistojen käyttöä ja niiden hakuominaisuuksia pidettiin hyvin selkeinä

ja yksinkertaisina. Tiedon hakeminen koettiin helpoksi, vaikka relevanttia tietoa ei

aina löydettykään. Arkistojen hakukomennot olivat ymmärrettäviä.

4.5.6 Lukemisen ilmaisuus

Vielä varsin moni verkkolehti on luettavissa ilmaiseksi Internetissä. Verkkolehden

lukemisen ilmaisuutta pidettiin yhtenä vahvuustekijä informanttien keskuudessa.

Esimerkiksi ulkomailta käsin kotimaan tapahtumien seuraaminen saattaisi tulla

hyvinkin kalliiksi muita tiedonhankintakanavia käyttäen. Verkkolehtien kautta tieto

on saatavissa hyvin usein ilmaiseksi. Lukeminen on käyttäjälle edullista.

"Ei ulkomaille kannata tilata suomalaisia sanomalehtiä, johan se vie pitkän

pennin lompakosta. Verkon kautta sanomalehden lukeminen on tästä syystä

todella mahtavaa. Se on ilmaista ja tietoa on vieläpä luotettavaakin." Kimmo,

30 v

”Ulkomailla ollessa tulee hyvin kalliiksi soittaa kotiin ja kysyä Suomen

tapahtumista. Ei sellaista vaan tule koskaan tehtyä näillä tuloilla. Lehden

lukeminen Internetin kautta on edullista, missä päin maailmaa oletkaan.”

Sanna, 27 v

4.5.7 Käyttöliittymän mielekkyys

Verkkolehtien käyttöliittymä koettiin usein helpommaksi kuin isojen sanomalehtien,

vaikkakaan siihen ei oltu täysin tyytyväisiä. Verkkolehtien lukeminen koettiin

kuitenkin vaivattomaksi, sillä paperisten lehtien, erityisesti suurten sanomalehtien,

lukeminen oli hankalaa; ne “hajosivat käsiin” ja niistä ”tarttui mustetta sormiin”.

“Siin on paljo helpompi tai kätevämpi käyttöliittymä, ku toi (painettu) lehti

hajoo käsiin. Yks sivu tippuu tonne ja toine tonne.” Kaisa, 23 v
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”Eihän tommone (painettu sanomalehti) mahu aamupalapöytään tai

kahvipöytään, ku sillai kakskolmasosaa.” Kaisa, 23 v

“Verkkolehdest ei tartu  mustetta sormiin.”  Matti, 26 v

4.6 Tiedonhankinnan ongelmat ja esteet verkkolehdissä

4.6.1 Käyttäjätunnukset ja salasanat

Verkkolehtien lukemisessa ilmenee positiivisten piirteiden lisäksi myös joitakin

ongelmia ja esteitä, jotka hankaloittavat niiden kautta tapahtuvaa tiedonhankintaa.

Suurimmaksi ongelmaksi koettiin joidenkin sähköisten sanomalehtien vaatimat

käyttäjätunnukset. Näitä verkkolehtiä ei luettu lainkaan, koska rekisteröinti lehden

lukijaksi oli liian vaivalloista. Salasanojen muistaminen koettiin taakaksi. Erityisesti

Aamulehden verkkoversion vaatima rekisteröinti harmitti useita henkilöitä, sillä se

koettiin tärkeäksi tiedonlähteeksi. Myös Iltalehden ja Helsingin Sanomien joidenkin

osioiden lukeminen vaatii rekisteröitymistä.

”Aamulehdes on niin huono, et sinne joutuu kirjautumaan, mut mie unohtelen

 aina käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sit mie, et ahaa mikäs se olikaan. Ei

 viitsis joka kerta kirjautuu tai keksii uutta.” Kaisa, 23 v

”Jos on pakollinen rekisteröinti, et se karsii monta kertaa, ku ei halua nähdä

 sitä vaivaa.” Matti, 26 v

Salasanojen takana oleviin verkkolehtiin ei rekisteröidytä. Tämä kävi myös ilmi

Valtiovarainministeriön (1998) tekemässä tutkimuksessa, jossa verkkojulkaisujen

yhtenä heikkoutena pidettiin käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Tämä on

mielenkiintoinen havainto, sillä Helsingin Sanomat on elokuussa 2003 ainakin osittain

muuttunut maksulliseksi ja vaatii näin rekisteröitymisen. Nähtäväksi jää, kuinka tämä

vaikuttaa lehden lukijasuhteisiin, sillä tämän tutkimuksen mukaan lukijat eivät halua

nähdä rekisteröitymisen vaivaa saatikka sitten maksaa lukemisesta. Helsingin

Sanomat koettiin kuitenkin tärkeäksi tiedonlähteeksi, sillä sen kautta saatiin

luotettavaa ja monipuolista tietoa.
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4.6.2 Näytöltä lukemisen hankaluus

”Ajatus verkkolehdestä tuntui alkuun hölmöltä kun oli tottunut selailemaan ja

kääntelemään perinteistä sanomalehteä. Erityisesti ruudulta lukeminen

vaikutti hankalalta.” Tiina, 25 v

Kuten edellä esitetty esimerkki osoittaa tietokoneen näytöltä lukeminen koettiin

raskaaksi ja hankalaksi, sillä se voi aiheuttaa jopa fyysisiä oireita kuten silmien

rasittumista ja päänsärkyä. Tämä saattaa estää tai ainakin vähentää verkkolehtien

kautta tapahtuvaa tiedonhankintaa. Tietokoneen näytöltä lukeminen koettiin paljon

hitaammaksi kuin painetun sanomalehden sivuilta lukeminen.

”Mikäli nyt ei mistään Helsingin Sanomien kokosesta kauheesta jöötilehdestä

kysymys, ni kyl mä koen sen lukemisen aika paljo helpommaks vieläki

(painetusta sanomalehdestä). Niin paljo ku olenkin yleensä joutunu netis

lukemaan, niin koen paljo helpommaks paperilta lukemisen ja nopeemmaks.

Kaikenlaiset verkkolehdet, ei pelkästään sanomalehdet, on just käytännöllisiä

tosi typistetyn ja tiivistetyn tiedon antamiseen, mut se on just sitä, ku ei verkos

voi olla pitkiä palstoja tai artikkeleja, koska ei silmä jaksa lukee sitä. Tietty

siihen vois, jos ihmiset oppis pikkuhiljaa lukemaan nopeemmin ruudulta

kaikkee tai näytön resoluutio kasvaa. Se vois tietysti auttaa siinä, niin verkos

vois pidempääki informaatiota niin ku tollai. Ei ainakaan toistaseks vielä mun

silmät kestä lukee semmosta.” Pekka, 27 v

Satunnaisesti tietokoneen näytöltä lukemista vältettiin tulostamalla pidemmät ja

mielenkiintoisimmat artikkelit. Tulostettavat artikkelit olivat aina jollakin tavalla

hyödyllisiä joko töiden tai opiskelujen kannalta. Nämä artikkelit saatettiin arkistoida

myöhempää käyttöä varten. Ajankohtaisia uutisia ei koskaan tulostettu ja arkistoitu

samaan tapaan.

4.6.3 Tiedon löydettävyys

Kolmas ongelma verkkolehdissä on tiedon löydettävyys. Vaikka hakutaktiikoita

pidettiin yksinkertaisina, tarvittavaa tietoa ei aina löytynyt. Usein aikaisemmin luettu

artikkeli ”oli kadonnut” lehden sivuilta, jos sitä haettiin luettavaksi toistamiseen.

Haluttua tietoa ei löydetty, vaikka lukijat tiesivät artikkelin olemassa olosta.
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”Viitaten just tähän viime kertaseen kokemukseen Helsingin Sanomien

verkkosivuilla. Mä muistan, että niin selkee, ku se hakukone ittessään oli,

tämmöne perushakukone käyttöliittymältään, ni mä en tiedä miks, mut mä en

löytäny etsimääni juttua, joka oli varma, et olis pitäny olla siellä. En tiijä mikä

oli? Tota Aamulehden arkistoo, ku on tullu koulun kautta saatavilla

tunnuksilla selattuu enemmän, ni siellä on ainaki ihan hyvät kokemukset.

Nopeesti löytää aika tarkoillakin hakumäärittelyillä.” Pekka, 27 v

4.6.4 Verkkolehden liikuteltavuus

Verkkolehtien kautta tapahtuvaa tiedonhankintaa hankaloittaa luonnollisesti tarvittava

verkkoyhteys. Jos verkkoyhteyttä ei ole käytössä, ei verkkolehden lukeminen tai

sähköinen tiedonhankinta ole mahdollista. Verkkolehden lukemisen edellytyksenä on

aina tietokone. Tämä romuttaa osaltaan ajatusta, että verkkolehti olisi luettavissa

missä ja milloin vain. Verkkolehden lukeminen ei ole mahdollista joka paikassa, jos

verkkoyhteys ja tietokone puuttuvat. Esimerkiksi matkustettaessa tiedonhankinta

sähköisen sanomalehden kautta on vaivaloista, sillä verkkoyhteydet voivat olla heikot

ja lukualustaa ei ole saatavilla. Verkkolehden lukeminen ja sitä kautta tapahtuva

tiedonhankinta eivät siis ole samalla tavalla mahdollisia matkustaessa kuin perinteisen

sanomalehden lukeminen.

”Tietysti verkkolehteen ei pääse käsiks sillai, ku kaikil ei oo sitä läppäriä

mukana, et pystys jossain junassa vaikka lukemaan. Lehtee voi lueskella missä

tahansa.” Matti, 26 v

”Vaikka ajatus siitä, että voin lukea verkkolehden ulkomaillakin toimii, ei

käytäntö vastaa aina tätä. Olen ainakin itse saanut etsiä tietokonetta pitkään

päästäkseni lukemaan lehtiä ja sähköpostia tai surfailemaan netissä. Pitäisi

kyllä olla paljon enemmän nettiyhteyksiä ja tietokoneita, että tämä ajatus

toimisi.” Sanna, 27 v

Verkkolehden liikutettavuus on erittäin huono, sillä sähköinen lehti luetaan aina

tietokoneen äärellä. Painettu sanomalehti on liikuteltavissa minne vain, eikä paikka

rajoita sen luettavuutta. Tietokoneen fyysinen muoto ja koko ovat verkkolehden
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luettavuuden kannalta hankalia. Jotta verkkolehteä pääsee lukemaan, tarvitaan aina

tietokone. Sähköinen sanomalehti ei voi vain kulkea mukana.

”Se on se liikutettavuus sit vähä eri asia kans! Lehen voi aina sulloo laukkuun

vaikka mimmoseen tilaan.” Pekka, 27 v

”Perinteinen paperinen sanomalehti on helposti käsiteltävissä ja mukaan

otettavissa. Sen voi taittaa laukkuun ja lukea bussissa.” Tiina, 25 v

4.6.5 Verkkolehtisivuston latautuminen

Vaikka tekniikan uskotaan olevan nykyisin jo suhteellisen kehittynyttä ja ainakin

kehittyneempää kuin verkkolehtien syntyhetkillä, esiintyy verkkolehden sivujen

lataantumisen suhteen vielä yllättävän usein ongelmia. Syystä tai toisesta lehtien sivut

eivät aina lataudu tai aukea. Tämä ongelma tuli ilmi tässä tutkimuksessa. Lukijat eivät

päässeet tietolähteelle, koska www-sivut eivät avautuneet ja avautuminen oli hidasta.

Jokaisella lukijalla oli kokemusta tämän tyyppisistä ongelmista.

”Tänään kuin Iltasanomat klo 11.30. Tai yritin, sivut eivät syystä tai toisesta

latautuneet heti. Jouduin päivittämään etusivua useampaan kertaan ennen

kuin pääsin kirjautumaan sisään. Sisäänpääsyn jälkeenkin sivut latautuivat

erittäin hitaasti. (…) Verkkolehden lukemisessa ei ollut muuta erikoista kuin

ongelmat sivujen latautumisessa, mikä aina kiristää hiukan hermoja.” Tiina,

25 v

4.6.6 Vain eliitin saatavilla

Verkkolehtien tunnettavuus oli lukijoiden mukaan vielä osittain heikko varsinkin ns.

eliitin ulkopuolisille henkilöille. Useimmat lukijoista käyttivät pelkästään sellaisia

verkkolehtiä, jotka olivat heille jo entuudestaan tuttuja paperisina versioina.

Verkkolehden lukijoiden mielestä sähköiset lehdet olivat jossain määrin vielä eliitin

etuoikeus. Erityistä huolta verkkolehtien lukemisen osalta herättivät  vähemmän

kehittyneet maanosat, joissa perinteinenkään sanomalehti ei ole vielä jokaisen

arkipäivään kuuluva tiedotusväline. Suomenkin mittakaavassa huoli esimerkiksi

vanhusten tai vähemmänkoulutettujen henkilöiden tippumisesta tekniikan kehityksen

vauhdista huolestutti. Kaikille tietoyhteiskunnan tulevaisuus ei näytä niin ruusuiselle
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kuin optimistisimmat henkilöt uskovat, sillä valtaosa maailman ihmisistä uhkaa jäädä

sen hyötyjen ulkopuolelle.

”Pohjoismaissa verkkoyhteydet pelaavat jo lähes jokaisessa mummonmökissä,

mutta vähemmän kehittyneissä maanosissa tilanne on toinen. Tietokoneet ovat

länsimaissa tavallisen kansan käytössä kokoajan enenevässä määrin, mutta

tämän suuntainen kehitys samalla eriarvoistaa maailmaa jakamalla ihmiset

yhä selvemmin köyhiin ja rikkaisiin, vähempiosaisten jäädessä globalisaation

jalkoihin.” Tiina, 25 v

4.6.7 Lyhyet palstat

Verkkolehdistä saatava tieto koettiin tiiviiksi ja typistetyksi, koska verkkolehdissä ei

voi olla pitkiä palstoja luettavuuden vuoksi. Saatavilla olevan tiedon määrä oli

sähköisessä lehdessä suppeampi kuin painetussa lehdessä. Vaikka lukijat kokivat

useimmiten saavansa verkkolehden kautta riittävästi informaatiota, saatavilla olevan

tiedon vähäinen määrä koettiin myös ongelmalliseksi. Toisinaan kaivattiin

mahdollisuutta saada lisätietoa jostakin uutisesta tai asiasta.

Verkkolehden luettavuutta ja tiedonhankintaa hankaloitti myös palstan selaaminen

hiiren avulla. Tämä koettiin hyvinkin vaivaloiseksi.

”Puhuttiin just tosta lehden selattavuudesta. Kyl mä siltiki melkein vaik lehti

voi olla, ku ei oo sidottu, ni hirveen vaikee selata. Vähä jotai sivuja tippuu

välistä. Siltiki mä koen, että se voi olla tiedon oppiminen nopeempaa sivua

kääntämällä, ku se et sä rupeet rullaa hiiren kans ja selaamaan jotain

artikkelia. Mä ehkä tässä mielessä puolustan tota perinteistä sanomalehen

muotoo kuitenki.” Pekka, 27  v

Tämä havainto tukee saksalaistutkimuksen tuloksia, jossa todettiin, että tieto

verkkolehden sivuilta löytyy nopeimmin ja vaivattomimmin, kun halutulle artikkelille

johtava linkki esiintyy välittömästi aloitussivulla. Tiedon etsiminen sivuja

vierittämällä tai sivulta toiselle siirtymällä linkkien avulla vie huomattavasti enemmän

aikaa. Näillä tavoilla relevanttia tietoa ei aina edes löydetä. Tiedon etsiminen sivuja

alaspäin vierittämällä vie kaikkein eniten aikaa. (Oostendrop & Nimwegen 1998.)
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4.7 Verkkolehtien lukijat

4.7.1 Korkeasti koulutetut ja opiskelijat

Aikaisemmissa verkkolehtitutkimuksissa on käynyt ilmi, että sähköisten

sanomalehtien lukijat ovat hyvin koulutettuja ja keskitasoa paremmin toimeen tulevia

nuoria miehiä (esim. Tahkokallio 1996 ja Lindgren 1999). Tässä tutkimuksessa

lukijoiden koulutustaso oli keskimääräistä korkeampi, mutta eroa miesten ja naisten

välillä ei tullut esille. Naiset lukivat verkkolehteä yhtä paljon kuin miehet. Havainnot

olivat myös ristiriidassa aikaisemmissa tutkimuksissa ilmenneen verkkolehtien

lukijoiden hyvän toimeentulon kanssa. Tässä tutkimuksessa lukijat olivat usein

matalatuloisia henkilöitä kuten opiskelijoita. Verkkolehden lukemista perusteltiin

mm. sillä, ettei taloudellinen tilanne mahdollistanut painettujen sanomalehtien

tilaamista kotitalouteen. Helsingin Sanomien Verkkoliitteen esimies Tomi Tyysteri

(Verho 2003, 18) on huomannut opiskelijoiden kiinnostuneisuuden verkkolehteä

kohtaan juuri edullisten hintojen vuoksi.

4.7.2 Ulkomailla asuvat suomalaiset

Helsingin Sanomien Verkkoliitteen esimies Tomi Tyysteri toteaa myös, että

Verkkoliitteen otollisin kohderyhmä ovat ulkomailla asuvat suomalaiset (Verho 2003,

18). Ulkomailla oleskelevien suomalaisten näkökulmasta suomalaisen lehden

verkkoversio on hyödyllinen, vaikkei se tarjoaisikaan kuin muutaman paperiversiossa

ilmestyvän pääuutisen. Sen avulla voi seurata kotimaan tapahtumia, koska Suomesta

ei puhuta juurikaan ulkomaisissa tiedotusvälineissä. Tätä havaintoa tukee myös tämän

tutkimuksen tulokset, sillä moni tutkimukseen osallistuneista henkilöistä oli asunut

väliaikaisesti toisessa maassa joko opiskeluiden tai töiden vuoksi. Tutkimuksessa oli

myös mukana sellaisia henkilöitä, jotka asuivat haastatteluhetkellä muualla kuin

Suomessa. Kaikki heistä korostivat suomalaisten verkkolehtien merkitystä

tiedonlähteenä kotimaisista uutisista.

”Mistä muulta mä lukisin Helsingin tai Suomen uutisia täältä käsin? Eihän

paikallisissa tv-uutisissa, lehdissä tai radiossa koskaan puhuta Suomen

tapahtumista. Ei tietoa Suomen tapahtumista saa mistään muualta kuin netistä

ja parhaiten juuri verkkolehdistä. Se on kyllä mielestäni tosi hyvä juttu.
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Tietäsitpä vaan? Muuten olisin kyllä pihalla kuin lumiukko, kun tulen kotiin

☺” Kimmo, 30 v

4.7.3 Uutisten suurkuluttajat

KAMU:n (Virola 1998, 117) tutkimus jakoi sähköisten uutispalveluiden käyttäjät

kahteen ryhmään: uutisten suurkuluttajat ja henkilöt, jotka eivät koe lehtien lukemista

ja uutisten seuraamista ylipäätäänkään kovin tärkeäksi itselleen. Tämän tutkimuksen

informantit ovat pääasiassa uutisten suurkuluttajia,  sillä he hankkivat tietoa ja

seuraavat uutisia useista medioista mm. tekstitelevisiosta, televisiouutisista sekä

aikakaus- että sanomalehdistä. Verkkolehdet täydentävät näin ollen muita medioita.

Tämä tulos poikkeaa vuoden 1998 kuluttajatutkimushankkeen tuloksista, sillä vuonna

1998 verkkouutisten sen hetkiset lukijat olivat henkilöitä, jotka eivät kokeneet lehtien

lukemista tai uutisten seuraamista ylipäätäkään kovin tärkeäksi itselleen. Informantit

ovat uutisten suurkuluttajia, jotka seuraavat uutisia useista eri lähteistä.

Tutkimusaineistossa oli myös joitakin henkilöitä, joille uutisten seuraaminen ei ollut

erityisen tärkeää ja näissä tapauksissa verkkolehdet korvasivat jonkun toisen

viestintävälineen. Näille henkilöille ei ollut tärkeää perehtyä uutisiin syvällisesti vaan

he kokivat tiiviit otsikot ja lyhyet artikkelit riittäviksi tarpeellisen tiedon saamisen

kannalta. Tämä ryhmä oli kuitenkin selvä vähemmistö verkkolehden lukijoista.

4.7.4 Median käyttäjien profiilit

Oksman (1998) luokitteli tutkimuksessaan neljä mediankäyttäjän profiilia, jotka olivat

tiedontuottaja, tietokonefriikki, kiireinen käyttäjä ja huvittelija. Tämän tutkimuksen

mukaan kaikkia näitä käyttäjätyyppejä löytyy verkkolehden lukijoista. Käyttäjätyypit

saattavat olla kuitenkin ainakin osittain päällekkäisiä. Tiedontuottajat olivat ennen

kaikkea opiskelijoita, jotka tarvitsivat tietoa sähköisistä sanomalehdistäkin ennen

kaikkea opiskelutehtäviin. He poimivat tietotulvasta verkkolehden kautta

ajankohtaisen ja oleellisen informaatioaineksen opiskelutehtäviä varten. Tietoa

etsittiin verkkolehdistä esimerkiksi tietotekniikasta, digitaalisesta viihteestä ja

politiikasta.

Tietokonefriikit olivat tekniikan edellä kävijöitä. He käyttivät tietotekniikkaa paljon

niin työssään, opiskeluissaan kuin harrastuksissaan. Nämä henkilöt olivat aloittaneet
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verkkolehtienkin lukemisen huomattavasti ennen muita. He olivat hyvin perillä

uusista virtauksista tietotekniikan alalla ja osasivat käyttää hyvin uutta tekniikkaa.

Verkkolehdet olivat heillä korvanneet suurimmaksi osaksi perinteiset sanomalehdet.

Lähes kaikki tietokonefriikkien viestintä tapahtui tietokoneiden ja Internetin kautta.

Heidän elämänsä oli hyvin pitkälle keskittynyt tietokoneisiin. Muukin tekniikka

kiinnosti heitä todella paljon.

Kiireiset käyttäjät olivat jo kiinni työelämässä ja heillä oli tarve olla yhteydessä missä

tahansa ja minne tahansa tietotekniikkaa käyttäen. Näillä henkilöillä oli kannettava

tietokone käytössään, koska he liikkuivat työnsä puolesta erittäin paljon. Vapaa-

ajallakin he matkustivat ja liikkuivat paljon paikasta toiseen. Kannettava tietokone

takasi kiireisille käyttäjille sen, että he pääsivät Internetiin ja verkkolehteen milloin ja

missä vain. Verkkolehteä he käyttivät maailmantapahtumien seuraamiseen päivittäin.

Myös talouselämän tapahtumat kiinnostivat kiireisiä käyttäjiä.

Huvittelijat eivät etsineet verkkolehdestä tietoa vaan hyödynsivät lehden viihteellistä

puolta. He lukivat verkkolehden kautta sarjakuvia, lukivat horoskooppeja, seurasivat

keskustelupalstoja ja täyttivät nettiristikoita. Etsittäessä tietoa verkkolehdestä he

hakivat ennen kaikkea viihdeuutisia ja juoruja. Myös erilaiset arvostelut esimerkiksi

tietokonepelistä tai autoista kiinnostivat huvittelijaa. Huvittelijat etsivät sähköisestä

sanomalehdestä viihdettä.

4.7.5 Sanomalehden tilaaja ja ei-tilaaja

Ruotsalaistutkimus (Lundberg 2002) jaotteli verkkolehden lukijat kahteen ryhmään,

jotka olivat sanomalehtien tilaajat ja ei-tilaajat. Nämä lukijatyypit eroavat toisistaan

lukemistottumuksilta. Kuten jo edellä todettiin vain kahdelle informantille tuli

kotitalouteen tilattu sanomalehti. Demografisilta piirteiltä nämä lukijat eivät

vastanneet ruotsalaistutkimuksen lukijatyyppejä, sillä he olivat alle 35-vuotiaita ja

naisia. Kummatkin opiskelivat tai työskentelivät kokopäiväisesti. Myös

lukemistottumukset erosivat ruotsalaisten tottumuksista. Painetun sanomalehden

lukeminen painottui informanteilla viikonloppuun. Arkipäivisin lehti selailtiin

pikaisesti läpi. Suomalaislukijoilla verkkolehden lukeminen painottui selvästi

aamupäivään. Iltapäivän aikana saatettiin käydä tarkistamassa päivitettyjä uutisia.

Ruotsalaisten lukijoiden verkkolehden lukemistilanteet sijoittuivat iltapäivään ja



78

iltaan. Suomalaisnaiset eivät lukeneet verkkolehtiä koskaan iltaisin.

Lukemisympäristö oli kuitenkin sama; työ- tai opiskelupaikka. Myös sisällön osalta

suomalaisten ja ruotsalaisten mielenkiinnon kohteet vastasivat hyvin pitkälle toisiaan.

Lukijoita kiinnosti päivitetyt uutiset ja urheilu.

Sanomalehden ruotsalaiset ei-tilaajat ovat nuoria alle 35-vuotiaita miehiä, jotka

työskentelevät tai opiskelevat kokopäiväisesti. Myös tämän tutkimuksen informantit

vastasivat hyvin pitkälle tätä lukijatyyppiä, paitsi lukijoiden joukossa oli myös naisia.

Painettuja sanomalehtiä ei tilata kotitalouteen ja niiden lukeminen on satunnaista.

Verkkolehtiä luetaan tavallisesti aamupäivällä työ- tai opiskelupaikalla. Sitä seurataan

pitkin päivää. Ensisijaisesti verkkolehdestä luetaan päivitettyjä ja paikallisia uutisia.

Myös urheilu-uutiset ja maailman laajuiset tapahtumat kiinnostavat ei-tilaajia.

4.7.6 Lukijoiden tyypittelyä

Millaisia verkkolehtien lukijat tämän tutkimuksen mukaan ovat? Onko heillä joitakin

yhtenäisiä piirteitä? Eroavatko he sanomalehtien lukijoista jollakin tavalla? Taulukon

1 luokittelu pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin. Taulukon lukijatyypit on

muodostettu tiedonlähteen ja tiedonhankintatavan mukaan. Tiedonlähteenä voi tämän

luokittelun mukaan olla joko painettu sanomalehti tai verkkolehti. Tiedonhankinta voi

olla joko orientoivaa tai praktista. Näiden pohjalta muodostuu neljä lukijatyyppiä,

jotka ovat "aamukahvittelija", "rentoutuja", "ilmoitusten selaaja" ja "arkiston

käyttäjä". Lukija ei kuitenkaan aina ole vain yhtä lukijatyyppiä vaan

lukemiskäytännöt saattavat muuttua tilanteen ja tiedontarpeen mukaan. Verkkolehden

lukija saattaa siis edustaa useampaa lukijatyyppiä samanaikaisesti.



79

Taulukko 1. Lukijatyypit.

Aamukahvittelija käyttää tiedonlähteenä painettua sanomalehteä. Hän lukee

sanomalehteä pysyäkseen ajantasalla maailman tapahtumista. Sanomalehden

seuraaminen palvelee pitkän aikavälin tiedontarpeita. Sanomalehti luetaan tavallisesti

aamukahvin yhteydessä ja se saattaa olla hyvin vakiintunut tapa, josta lukija ei halua

luopua. Useimmiten tämän ryhmän jäsenet ovat keskimääräistä vanhempia henkilöitä

tai vanhuksia, joille sanomalehti on tullut kotitalouteen aina. Heillä saattaa olla

pelkoja ja ennakkoluuloja uutta viestintäteknologiaa kohtaan. Aamukahvittelija lukee

sanomalehden tarkasti kannesta kanteen seuraten jokaisen osion uutisia yleisen

mielenkiinnon vuoksi.

Rentoutuja käyttää tiedonlähteenä puolestaan verkkolehteä. Hän työskentelee tai

opiskelee kokopäiväisesti. Hänen elämänrytminsä on kiivas, eikä hänelle jää aikaa

sanomalehden lukemiselle. Rentoutuja on usein nuori ja kiireinen aikuinen. Hänelle ei

tule kotitalouteen tilattua sanomalehteä. Rentoutuja lukee verkkolehtiä opiskelujen tai

töiden lomassa pitääkseen lyhyen rentoutumishetken kiireen ja stressin lomassa. Hän

käyttää verkkolehteä useamman kerran työpäivän aikana. Verkkolehdistä rentoutuja

seuraa ajankohtaisten uutissähkeiden lisäksi hyvin paljon viihdeuutisia. Uutisten

lisäksi rentoutuja lukee Viivi ja Wagner-sarjakuvaa, täyttää nettiristikoita, seuraa

keskustelupalstoja ja arvosteluja.

Arkiston käyttäjä suosii rentoutujan tavoin tiedonlähteenä verkkolehtiä, mutta hän

etsii lehden kautta "asiatietoa" eikä välttämättä käytä verkkolehteä rentoutumis- tai
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viihdetarkoituksiin. Verkkolehteä käyttäessään hän pyrkii löytämään vastauksen

johonkin mielessään olevaan kysymykseen. Arkiston käyttäjä on hyvin usein

opiskelija, joka etsii verkkolehden arkiston kautta ajankohtaista tietoa esimerkiksi

opinnäytetyöhönsä. Myös työelämässä on arkiston käyttäjiä. Työelämän arkiston

käyttäjän toimenkuvaan kuuluvat tiedonhankkiminen ja jonkin alan ajankohtaisen

tiedon seuraaminen. Arkiston käyttäjä käyttää ennakkoluulottomasti uuden

viestintäteknologian mukanaan tuomia palveluja. Arkiston käyttäjille saattaa tulla

sanomalehti kotitalouteen tilattuna, mutta he kokevat tiedon olevan helpommin

löydettävissä verkkolehtien kautta, koska informaatio on järjestetty kätevästi

arkistoihin.

Ilmoitusten selaaja käyttää tiedonlähteenä painettuja sanomalehtiä. Hän seuraa

sanomalehdistä erilaisia ilmoituksia esimerkiksi alennusmyynti-, työpaikka-, asunto-,

tapahtuma- ja seuranhakuilmoituksia. Hänellä on praktinen tiedontarve, jota hän

koittaa tyydyttää sanomalehden lukemisella. Ilmoitusten lisäksi hän saattaa seurata

sanomalehden kautta esimerkiksi tv-ohjelmia, elokuvanäytösaikoja, urheilutuloksia,

pörssikursseja ja säätietoja. Ilmoitusten selaajat saattavat olla esimerkiksi kotiäitejä,

jotka etsivät edullisia tuotteita. Ilmoitusten selaajille sanomalehti voi tulla kotiin

tilattuna, mutta usein he käyvät lukemassa ilmoituksia myös esimerkiksi kirjastoissa,

kahviloissa tai työvoimatoimistoissa.

4.8 Verkkolehtien tulevaisuus

4.8.1 Painettujen sanomalehtien asema

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös verkkolehtien tulevaisuuden näkymiä lukijoiden

oletusten mukaan. Verkkolehdet eivät syrjäytä painettuja sanomalehtiä. Sähköiset ja

painetut lehdet tulevat elämään rinnakkain täydentäen toinen toisiaan. Lehden

rapinasta suomalaisten aamiaispöydässä ei ole tarkoitus tehdä historiaa (Verho 2003,

18).

”Ei se varmaan vielä ainakaan pitkään aikaan tuu syrjäyttää perinteistä

sanomalehtee. Ne tulee elämään rinnakkain ja täydentämään toisiaan.” Pekka, 27

v
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”Mä uskon, et verkkolehti ja perinteinen lehti tulee elämään rinnakkain niin

kauan ku perinteinen muuttuu tappiolliseks.” Matti, 26 v

Verkkotie-lehden toimittaja Riitta Hankonen ei myöskään usko, että verkkolehdet

tulevat syrjäyttämään paperisen veljensä. Hänen mukaansa verkkolehdet ovat tulleet

"uuteen koloon" täydentämään mediakenttää. Hankosen epäilee, että verkkolehdet

ovat alkaneet nakertaa radion suosiota. Hänen mukaansa radiosta kuunnellaan toki

yhä uutisia, mutta verkossa uutiset ovat luettavissa ihan milloin vaan. (Hiljanen 2001.)

4.8.2 Lukemisen maksullisuus

"Nyt kannattaa vielä lueskella, kun on ilmaista, mutta olen varma, että kaikki

nettilehdet muuttuvat maksullisiksi aivan lähivuosina. Tämä ilmaislukeminen

on ollut vain houkuttelua, että ihmiset saadaan tottumaan lehden lukuun

netissä."  Tupuli 18.8.2003 klo: 12.45 Iltasanomien keskustelupalstalla

Tulevaisuudessa verkkolehtien muuttuminen maksullisiksi huolestutti lukijoita.

Viitteitä verkkolehtien maksullisuudesta on jo nykyisin nähtävissä Helsingin

Sanomien Verkkoliitteen myötä. Päivän Helsingin Sanomat on luettavissa joka aamu

kello yhdeksän verkossa. Päivän Helsingin Sanomien lukeminen on maksullista.

Myös kuuden edellisen numeron lukeminen ja lehden arkiston käyttäminen ovat

maksullisia palveluita. Tuoreimpia uutisten lukeminen, Oikotie ja Nyt-liite ovat

käyttäjille maksuttomia. Maksullisten palvelujen käyttäjäksi on rekisteröidyttävä. Sen

jälkeen palveluita voi käyttää tunnuksen ja salasanan avulla millä tahansa verkkoon

kytketyllä tietokoneella. Tiedonhakuja arkistosta voi tehdä maksutta kuinka paljon

tahansa, mutta hakutuloksessa näkyvät vain artikkelin otsikko, lehden osasto,

ilmestymispäivä, jutun pituus ja pieni pätkä jutun alkua. Palvelusta on maksettava

vasta kun haluaa lukea, tallentaa tai tulostaa koko artikkelin. Sopimusasiakkaat

maksavat verkkolehden maksullisista palveluista joko 80 euroa kuukaudessa ja yhden

euron yhden artikkelin avaamisesta tai 400 euroa kuukaudessa ja 33 senttiä artikkelin

avaamisesta.

Verkkolehtien maksullisuuteen ei suhtauduttu positiivisesti. Verkkolehden

maksullisuuden myötä lukeminen ja tiedonhankinta verkkolehden kautta

todennäköisesti lopetettaisiin tai ainakin se vähenisi huomattavasti. Iltasanomien
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keskustelupalstalla käytiin elokuussa 2003 keskustelua nettilehtien maksullisuudesta.

Mielipiteitä ja kommentteja tuli sekä puolesta että vastaan, mutta yleinen mielipide

oli, että verkkolehtien maksullisuus ei ole hyvä asia. Tavanomainen mielipide

keskustelupalstalla olikin, että Helsingin Sanomien tarjoamat uutiset saa monesta

paikasta ilmaiseksi. Verkkolehdet tarjoavat pääosin hyvin samoja tietoja.

”Hesari muuttui maksulliseksi kesän lopulla. Siihen loppui sen verkkolehden

lukeminen. En oikein tajua ajatuksen kulkua tämän logiikan takana, sillä

saanhan mä samat tiedot ja uutiset muistakin lähteistä ihan ilmaiseksi. En

maksaisi verkkolehden lukemisesta missään nimessä.” Sanna, 27 v

Hyvin pitkälti keskustelupalstalla oltiin sitä mieltä, etteivät raha ja Internet kuulu

yhteen. Se sotii Internetin alkuperäistä ideaa – olla ihmisten tiedonvälityskanava -

vastaan.

"Taitaa olla niin päin että nettiin on alkanut pesiytyä "kaupallisuuden"

olettamus. Ennen internet oli lähinnä yliopistojen välinen tietoverkko, jossa

ihmiset välittivät tietoa, ilmaiseksi. Tavoitteena oli vain laajentaa nettiä ja

tiedon määrää.

Kun internet lopullisesti ns. löi itsensä läpi, niin kahden vuoden sisällä se oli

täynnä kauppoja ja mainoksia. Sähköpostit tulvivat mainospostia ja

lukemattomilla sivustoilla on jokin keino tienata omistajilleen rahaa. Minun

mielestäni internetin informaation lukeminen ei pitäisi olla maksullista. Mikäli

julkaisu on liian kallis, niin jättäköön julkaisematta. Raha ja internet ei kuulu

yhteen." Tomi 18.8.2003 klo: 09.49 Iltasanomien keskustelupalstalla

Toisaalta verkkolehtien maksullisuus myös ymmärrettiin liiketoiminnan kannalta.

Maksullisen palvelun tulee kuitenkin tällöin olla laadukas ja sisällön lukemisen

arvoista.

"Maksan kyllä verkkolehdistäkin, jos sillä on tarjottavana jotain lisäarvoa,

mitä en näistä muista lähteistä jo saa. Kysymys kuuluukin, että mitä se

lisäarvo voisi esim. HS:n kohdalla olla?" Sic! 18.8.2003 klo: 11.46.

Iltasanomien keskustelupalstalla
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”Ehkä voisin maksaa Helsingin Sanomille pienen summan, jos sisällöllä olisi

muuta tarjottavaa kuin muilla lehdillä Internetissä on. Ulkomailla ollessani

tietenkin kotimaan uutisten lukemisesta voisin ehkä maksaa muutaman sentin,

mutta entä kun olen kotimaassa ja tarjolla on joka aamu ilmaisjakelu-

uutislehtiä ja työpaikan pöydällä minulle ilmainen Hesari. Mitäs sitten

Verkkoliitteellä olisi minulle tarjottavaa?” Kimmo, 30 v

Toiset keskusteluun osallistujat olivat sitä mieltä, että mainostajien tulisi kattaa

verkkolehden julkaisemisesta aiheutuneet kustannukset. Verkkolehtiä verrattiin

ilmaisjakelulehtiin, kuten Uutislehti 100:seen, Metro-lehteen ja City-lehteen, jotka

pärjäävät mainostuloilla. Myös ehdotus verkko-operaattorin osallistumista lehden

julkaisukustannusten kattamiseen sai paljon kannatusta.

4.8.3 Uusi lukualusta

Kuten jo aikaisemmin todettiin verkkolehtien lukemisen heikkoudeksi koettiin

tietokoneen fyysinen muoto. Lukijoiden tulevaisuuden visioissa toivottiin uusia

muotoja ja välineitä sähköisen sanomalehden lukemiseen. Verkkolehden lukualustan

uskottiin muuttuvan tulevina vuosina miellyttävämpään suuntaan. Lukualusta voisi

olla esimerkiksi plasmanäyttö. Plastisen näytön myötä lehden kuljettaminen mukana

helpottuisi, koska sen voisi esimerkiksi taitella lähes samaan tapaan kuin paperista

lehteä.

”..lehti saattaa tulevaisuudessa olla tämmösestä niin ku, että verkkolehden voi

tilata semmoseen plastiseen näyttöön, joka taittuu ja käyttäytyy aivan kuin

tavallinen sanomalehti ja sen voi tilata siihen ja se toimii samalla semmosena

lukupäätteenä netin muilleki sisällöille ja samalla työskentelyalustava (...) sen

voi vaikka heittää laukkuun ja avata junamatkalla.” Pekka, 27 v

Lukualustana voisi toimia myös matkapuhelimen tapainen pieni laite, jonka näyttö

olisi tarkempi ja selkeämpi kuin nykyisten mobiililaitteiden. Tämä helpottaisi

luettavuutta. Tulevaisuuden lukulaitteiden näyttöjen tulisi olla huomattavasti isompia

ja tarkempia, jotta lukeminen helpottuisi. Matkapuhelin voisi toimia verkkolehtenä

esimerkiksi erilaisten tulosten seuraamisen apuvälineenä. Matkapuhelinpalveluiden
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maksullisuus koettiin kuitenkin heikkoudeksi. Tämä saattaisi estää sähköisen lehden

lukemista mobiililaitteen kautta.

Yhdysvalloissa MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) medialaboratoriossa

on jo kehitetty sähköinen kirja. Videokasetin kokoiseen ladattavaan laitteeseen

voidaan tallentaa kirja fyysisesti nykyisen kirjan kaltaiseen muotoon. Lukemisen

jälkeen laitteeseen voidaan tallentaa uusi sisältö. Lukija voi tehdä kirjaan omia

merkintöjä sähköisen musteen avulla. (Paukku 1998.) Olisiko tämä ratkaisu

haastateltavien toiveeseen uudesta lukualustasta?

Japanissa sähköinen sanomalehti on jo käytössä erillisellä lukualustalla. Pieneen noin

lompakon kokoiseen laitteeseen tulee uutistekstejä, mutta ei lainkaan kuvia tai

mainoksia. Tällainen sähköinen sanomalehti sopii Japanin erityisolosuhteisiin:

kodeissa on vähän tilaa ja työmatkat ovat pitkät. Japanissa sähköistä sanomalehteä

luetaan mieluiten työmatkoilla, jotka kuljetaan useimmiten junalla. Monet vievät

sähköisen sanomalehden myös työpaikalle. (Eerikäinen 1997, tässä Oksman 1998.)

Tekstitelevision käyttäminen oli hyvin yleistä informanttien keskuudessa. Tutkimus

osoitti, että sen käyttäminen oli lähes päivittäistä. Tämä herättää kysymyksen

digitaalitelevision mahdollisuuksista verkkolehdille. Jos digitaalitelevision kautta olisi

pääsy Internetin tiedonlähteille, lisäisikö tämä verkkolehtien lukemista?

4.8.4 Sisällön monipuolistuminen

Verkkolehtien sisältöön toivottiin tulevaisuudessa muutakin aineistoa kuin pelkkää

tekstiä. Interaktiivisia toimintoja tulee tulevaisuudessa todennäköisesti lisää, ainakin

lukijat näin uskoivat ja toivoivat. Uutismateriaaliin haluttaisiin tutustua muutenkin

kuin lukemalla. Esimerkiksi videokuva, hajut ja äänet toisivat verkkolehden kautta

tapahtuvaan uutisten seurantaan lisäarvoa. Itse kokemisen arvo verkkolehtien uutisten

lukemisessa korostui. Myös esimerkiksi ruotsalaistutkimuksessa havaittiin, että lukijat

toivovat lehden sivuille ääniä ja videokuvia (Lundberg 2002).

”Uutisiin pääsis tutustumaan joltaki muulta kantilta ku lukemalla, esimerkiks

kokemalla. Tulee videomateriaalia ja jotain. Sitte kuulokkeet päässä ja

tietokoneyksiköstä tulee jotain uutisiin liittyviä hajuja ja sit sä voit kokee ne
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uutiset. Kävelet Irakiin virtuaalitoimittajana ja teet omat uutiset siitä, mitä sä

oot nähny.” Pekka, 27 v

Sisällön kohdalla myös verkkolehtien lukijoiden yhteisöllisyyden tunteen toivottiin

korostuvan joillakin muullakin tavoilla kuin pelkkien postituslistojen ja

keskustelupalstojen muodossa. Verkkolehtien portaaleihin haluttiin lisää esimerkiksi

pelejä. Nämä voisivat toimia keinona korostaa yhteisöllisyyttä. Koska Internet ei ole

sidottu paikkaan ja aikaan, se voi tuoda yhteen henkilöitä, joilla on samanlaisia

mielenkiinnon kohteita (Riley et al. 1998). Ainakin Helsingin Sanomissa

verkkoliitteen melko karuja viihteellisiä ominaisuuksia karsastetaan toistaiseksi.

Niissä ei näy monista portaaleista tuttuja keskustelupalstoja, kyselyjä, pelejä tai muuta

houkuttelevaa ”hulabaloota” (Verho 2003, 18). Verkkoliitteen esimies Tomi Tyysteri

(Verho 2003) luottaa, "ettei kaikki sivustot voi olla täynnä viihdemössöä. Kannattaa

keskittyä siihen, missä on hyvä ja Helsingin Sanomat on hyvä uutisissa". Helsingin

Sanomien uutissisältöjen tuotantoon panostetaan täysillä.

5. Yhteenveto
5.1 Keskustelua tutkimusmenetelmistä ja -aineistosta

Ryhmähaastattelulla on joitakin etuja muihin haastattelutyyppeihin verrattuna (ks.

Sulkunen 1990). Yksilöhaastatteluissa haastattelijalla on melko paljon vaikutusta

siihen, mitä asioita haastateltava tuo esille ja millä tavalla. Ryhmähaastattelu on yksi

tapa pyrkiä ratkaisemaan näitä ongelmia. Ryhmähaastatteluissa kommunikaatio

tapahtuu pääasiassa osallistujien kesken  ja näin ollen tutkittavan henkilön

näkökulmat pääsevät paremmin esille, koska haastattelija ei osallistu keskusteluun

samoissa määrin kuin yksilöhaastatteluissa. Haastattelija saa näin ollen

mahdollisuuden seurata ja havainnoida osallistujien toimintaa ja keskustelua.

Toisaalta tämä voi olla heikkouskin, koska haastattelijalla ei pysty kontrolloimaan

haastattelun kulkua mm. aiheiden valinnan osalta samalla tavalla kuin

yksilöhaastatteluissa.

Ryhmähaastattelu on myös tehokas haastattelumenetelmä, koska yhdessä istunnossa

saadaan haastatelluksi useita ihmisiä. Osallistujia saadaan ryhmähaastattelun keinoin
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haastateltua useampia vähemmässä ajassa. Myös aineiston litteroimisessa ja

analysoimisessa säästetään aikaa. (Morgan 1998.) Tutkimusaineiston kerääminen

ryhmähaastattelumenetelmällä on melko edullista ja nopeaa.

Alkuperäisenä tarkoituksena tutkimuksessa oli kerätä koko tutkimusaineisto käyttäen

ainoastaan ryhmähaastattelumenetelmää edellä esitetyistä vahvuuksista johtuen.

Tutkimusprosessin aikana eteen tuli kuitenkin esteitä, joiden vuoksi

ryhmähaastattelumenetelmän käyttäminen ei tullut mahdolliseksi. Ensinnäkin

täysipainoinen tutkimusaineiston kerääminen osui kesä-elokuulle, jolloin osoittautui

hankalaksi ja jokseenkin mahdottomaksi toteuttaa haastattelua ryhmässä, sillä

ihmisten kesälomat ja muut menot sekoittivat aikatauluja pahasti. Aikataulujen

yhteensopimattomuudesta johtuen ryhmähaastatteluja ei saatu toteutetuksi kuin yksi

kappale tutkimuksen halutussa aikataulussa.

Toinen ongelma, johon haastatteluja tehdessä törmättiin, oli haastateltavien

asuinpaikka ja sijainti. Suuri osa haastateltavista asui muualla kuin

tutkimuspaikkakunnalla ja jopa muualla kuin Suomessa. Tutkimusbudjetista johtuen

näitä henkilöitä oli mahdotonta haastatella muutoin kuin sähköpostitse.

Teemahaastatteluja henkilökohtaisesti ei voitu toteuttaa matkakustannusten ja

kiireellisen aikataulun vuoksi, joten näille henkilöille tarjottiin mahdollisuutta

osallistua tutkimukseen sähköpostitse. Henkilöt olivat kiinnostuneita osallistumaan

tutkimukseen sähköpostihaastattelun välityksellä sen työläydestä riippumatta.

Ennen ryhmähaastattelun toteutusta oli syytä pohtia, kuinka monta ryhmää on tarvetta

haastatella ja päättää osallistujien määrästä ryhmää kohden. Tutkimuksen päämäärät

vaikuttavat pitkälti ryhmien määrään. Mitä homogeenisempiä tarkasteltavat ryhmät

ovat, sitä vähemmän haastatteluja tarvitsee suorittaa. Kuitenkaan yksi ryhmä ei ole

koskaan tarpeeksi. Calderin (1977) mukaan haastattelijan tietäessä, mitä seuraavassa

ryhmässä tulee osallistujien keskuudessa esille, tutkimusaineisto on kerätty. Tähän

tarvitaan yleensä kolme tai neljä ryhmähaastattelua. Tässä tutkimuksessa

tarkasteltavana ryhmänä olivat iältään 20-30-vuotiaat nuoret aikuiset. Tämä ryhmä on

hyvin heterogeeninen, joten haastatteluja tulisi suorittaa useita, jotta tutkimuksen

antama tieto olisi luotettavaa ja yleistettävää.
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Myös osallistujien määrää tulee pohtia ennen haastattelujen toteutusta. Pienemmissä

ryhmissä yksilöiden ajatuksille annetaan enemmän painoa, mutta ellei tutkimuksen

kannalta ole oleellista kuulla jokaisen osallistujan mielipiteitä vaan tarkastelun

kohteena on esimerkiksi sosiaalinen käyttäytyminen ryhmässä, voi ryhmä olla

kooltaan suurempi. Mitä suurempi ryhmä on, sitä hankalampi haastattelijan on ohjata

keskustelua. Morgan (1988) ehdottaa, että neljä tutkittava henkilöä on minimi

osallistujamäärä ryhmähaastatteluun ja 12 maksimi määrä. Tässä tutkimuksessa

yksilöiden ajatukset olivat tärkeitä ja ne olivat hyvin keskeisessä asemassa, joten

haastateltavan ryhmän koko kannatti pitää suhteellisen pienenä. Näin jokaisen

tutkimukseen osallistuvan mielipiteet ja ajatukset tulivat kuulluiksi. Nämä seikat tulee

ottaa huomioon ennen ryhmähaastattelun toteuttamista.

Haastateltavan ryhmän koko oli jälkeenpäin ajateltuna juuri sopiva. Isommassa

ryhmässä yksilöiden ajatukset eivät ehkä olisi tulleet yhtä selkeästi esille. Nyt

haastattelutilanteessa oli ”rento” ilmapiiri, jonka vuoksi omien mielipiteiden ja

kokemusten esittäminen vaikutti luontevalta. Ryhmähaastattelu osoittautui ennen

kaikkea ajallisesti tehokkaaksi menetelmäksi, sillä yhdessä istunnossa saatiin

haastateltua 4 henkilöä. Näin haastattelijan aikaa ja vaivaa säästyi huomattavasti.

Haastattelun kesto oli noin 2 tuntia. Tutkittava aihe oli myös sellainen, ettei siitä

keskusteleminen osoittautunut arkaluontoiseksi, joten ryhmähaastattelussa oli

mahdollista saada luotettavaa tietoa.

Ryhmähaastattelumenetelmä osoittautui hyväksi valinnaksi tutkimusaineiston

keräämistä varten. Valitettavasti haastattelujen järjestäminen ja aikojen

yhteensovittaminen koituivat suuriksi ongelmiksi, eikä haastatteluja ryhmässä voitu

toteuttaa kuin yksi kappale. Loput henkilöt oli haastateltava sähköpostitse. Tämä ei

kuitenkaan tuottanut hankaluuksia vaan informantit olivat innokkaita osallistumaan

tutkimukseen myös sähköpostinkin välityksellä. Sähköpostitse haastateltiin 6

henkilöä. Sähköpostihaastattelu osoittautui hyväksi menetelmäksi, koska

haastateltavien ja haastattelijan sijainnilla ei ollut merkitystä. Näin saatiin

haastatelluksi henkilöitä ympäri maailmaa. Tutkimusaineistosta tuli näin ollen

sisällöllisesti rikas ja monipuolinen.
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5.2 Keskustelua tutkimustuloksista

Lähes kaikki tutkimukseen osallistujat olivat Hujasen (2000) luokittelemia "ei-tilaaja-

tyyppejä”, joiden tulot olivat matalat ja jotka olivat perheettömiä. Kaikilla

verkkolehtien lukeminen oli kuitenkin enemmän tai vähemmän satunnaista, joten

tämän mukaan voisi olettaa, että juuri "ei-tilaajat" ovat niitä henkilöitä, jotka käyttävät

verkkolehtiä. Näille henkilöille uusi media on tuottanut uusia tapoja ja käytäntöjä

seurata maailman tapahtumia ja hankkia tietoa. Verkkolehti on yksi näistä kanavista ja

korvannut näin omalta osaltaan painettujen sanomalehtien lukemista. Myös

ruotsalaistutkimukseen (Lundberg 2002) verrattuna suomalaislukijat ovat pääosin

sanomalehtien "ei-tilaajia", joiden lukemistottumukset eroavat sanomalehtien tilaajien

lukemistottumuksista jossakin määrin. "Ei-tilaajat" lukevat verkkolehden

ensimmäisen kerran aikaisin aamulla, kun tilaajat lukevat aamuisin painettuja

sanomalehtiä. Kummatkin lukijatyypit lukevat iltapäivisin verkkolehteä. Erityisesti

päivitetyt uutiset kiinnostavat lukijoita. "Ei-tilaajia" kiinnostavat myös urheilu-uutiset,

paikalliset ja maailmanlaajuiset tapahtumat.

Sanomalehtien lukeminen on alkanut jo varsin nuorena. Viimeistään ala-asteen

ensimmäisillä luokilla sanomalehtien seuraaminen on ollut säännöllistä. Lehdistä

luettiin ensin sarjakuvat ja katsottiin televisio-ohjelmat. Pian lukeminen kuitenkin

laajeni koko lehden läpi selailuun. Kaikkien lapsuuden kotiin oli tullut tilattuna

sanomalehti. Verkkolehtiin on tutustuttu jo entuudestaan tutun ja paikallisen

sanomalehden verkkoversion kautta.

Vain hyvin harvalle tutkimukseen osallistuneelle 20-30-vuotiaalle tuli kotitalouteen.

Tilaamattomuus oli sidoksissa hyvin pitkälti itsenäistymiseen ja kotoa

poismuuttamiseen. Samaan aikaan kuin verkkolehtien lukeminen oli alkanut,

itsenäistyminen ja sanomalehtien tilaamisen lopettaminen olivat olleet ajankohtaisia

tapahtumia. Kun nuorissa kotitalouksissa täytyy karsia kulutusmenoja, sanomalehtien

tilaaminen oli ensimmäinen säästämisen kohde. Kotitalouksiin tilattiin kuitenkin

aikakauslehtiä tai sarjakuvia. Myös ilmaisjakelulehtiä luettiin paljon. Painettuja

sanomalehtiä luettiin satunnaisesti työpaikoilla, kahviloissa, kirjastoissa ja

vanhempien kodeissa.
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Verkkolehtiä oli luettu ensimmäisen kerran 1990-luvun loppupuolella noin viisi

vuotta sitten. Verkkolehtiin oli tutustuttu samoihin aikoihin kuin kotitalouteen oli

hankittu tietokone tai opiskelut olivat alkaneet. Tieto verkkolehtien olemassa olosta

oli saatu läheisiltä ihmisiltä, opettajilta tai verkkolehtimainoksista perinteisen

sanomalehden sivuilta.

Lukijoille on jo syntynyt joitakin mieltymyksiä ja tottumuksia lukea sähköisiä

sanomalehtiä. Verkkolehti luetaan tavallisesti töiden ja opiskelujen lomassa

aamupäivisin. Niitä luetaan joka arkipäivä. Myös verkkolehden vilkaiseminen

useampaan kertaan työpäivän kuluessa on hyvin tavanomaista lukijoille. Yhdessä

lukusessiossa luetaan useampi verkkolehtiä samalla kertaa. Yleensä istunnon aikana

luetaan Helsingin Sanomat ja Iltasanomat. Viikonloppuisin sähköisiä lehtiä ei lueta

lainkaan vaan silloin suositaan painettuja lehtiä. Verkkolehtiä luetaan passiivisesti.

Lukeminen on huoletonta ja vaivatonta. Niistä vilkaistaan, mitä maailmalla tapahtuu

ja missä nyt mennään.

Verkkolehden lehden lukijoiden tiedontarpeet ovat moninaisia. Sähköisistä

sanomalehdistä etsitään tietoa reaaliaikaisista tapahtumista, kriiseistä ja katastrofeista,

vaali- ja urheilutuloksista, viihteestä ja koti- ja ulkomaan tapahtumista. Erityisesti

reaaliaikaisen tiedon etsiminen korostui verkkolehtien lukemisessa. Ajantasalla olevia

uutissähkeitä seurataan herkeämättä.

Tutkimuksessa selvitettiin niitä syitä ja tarkoituksia, mihin verkkolehtiä luettiin.

Käyttösyinä esiin tulivat tiedonhankinta, rentoutuminen, vieraan kielen oppiminen ja

lukemisesta saatavat hyödyt ja palkkiot. Orientoivan tiedonhankinta verkkolehden

kautta oli yleisempää kuin praktisen tiedonhankinta. Verkkolehtiä luettiin ajantasalla

pysymisen vuoksi. Praktinen tiedonhankinta ilmeni opiskelu- tai työtehtäviin

liittyvänä tiedonhankintana. Rentoutuminen käyttösyynä tuli ilmi lukijoiden tarpeena

paeta hetkeksi pois työtehtävien parista. Tarve hengähdystaukoon kiireiden keskellä

oli yleinen käyttösyy. McQuialin (Fiske 1993, 201) neljästä käyttötarkoitusluokasta

sekä rentoutuminen että tiedonhankinta tulivat esille verkkolehden käyttösyitä

tarkasteltaessa.
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Myös vieraan kielen oppiminen oli hyvin tavallinen verkkolehden käyttötarkoitus.

Verkkolehtiä luettiin myös saadakseen hyötyjä ja palkkioita.  Aineellisia hyötyjä oli

ilmaiset näytelahjat lukijalle. Aineettomina hyötyinä saatiin keskusteluaiheita

sosiaalisiin tilanteisiin. Nämä käyttösyyt voidaan luokitella Mustosen (2001)

mediatarpeiden mukaan sosiaalisiksi motiiveiksi tai McQuailin (Fiske 1993, 201)

käyttösyiden mukaan "henkilökohtaiset suhteet" -luokkaan, joka viittaa juuri

sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa, johon mediavälineet tarjoavat

aineksia. Välittöminä palkkioina verkkolehti tarjosi mielihyvää ja tyydytystä

esimerkiksi viihteen kautta. Tuoreen tiedon saaminen tarjosi myös mielihyvää

lukijoille. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, ettei verkkolehtiä käytetä lainkaan

McQuilen (Fiske 1993, 201) neljännen käyttösyyluokan mukaisesti eli oman

identiteetin tukemiseen. Tällä McQuilenhan viittasi tarpeeseen vertailla omia

kokemuksia, puntaroida todellisuutta ja vahvistaa arvoja. Ehkä esimerkiksi

verkkolehtien keskustelupalstat tarjoaisivat keinoja ja välineitä lukijan identiteetin

tukemiseen, mutta nuoret aikuiset eivät kuitenkaan tämän tutkimuksen mukaan

juurikaan käytä niitä. Keskustelupalstojen käyttäminen on hyvin satunnaista.

Verkkolehdillä on joitakin vahvuuksia verrattuna perinteisiin sanomalehtiin ja muihin

mediavälineisiin. Merkittävimpiä vahvuustekijöitä olivat verkkolehden tiedon

ajantasaisuus ja globaali saatavuus. Näyttää sille, että lukijat janoavat tuoreita uutisia

ja uutta tietoa missä päin maailma he sitten ovatkaan. Verkkolehtien ansiosta

sanomalehden lukeminen on yhä enemmän irtautunut tietystä ajankohdasta tai

paikasta. Internetissä olevia sanomalehtiä voidaan periaatteessa käyttää missä ja

milloin vain. Enää eivät fyysinen muoto tai sijainti säätele sanomalehtien saantia.

Tämä ei kuitenkaan aina toteudu käytännön tasolla, koska verkkolehtien lukeminen

vaatii aina tietokoneen ja verkkoyhteyden. Tämä ei mahdollista verkkolehden

lukemista lukijan valitsemassa paikassa ja haluamana ajankohtana kuin ainoastaan

periaatteen tasolla. Tiedonhankintaa verkkolehden kautta määrittää ns. ”vähimmän

vaivan laki”. Muina positiivisina piirteinä esiin tulivat sekä tiedon arkistoitavuus,

sopiva määrä ja luotettavuus että verkkolehden lukemisen ilmaisuus ja käyttöliittymän

mielekkyys.

Vaikka verkkolehdellä oli useita vahvoja piirteitä muihin medioihin verrattuna, sen

käytössä ilmeni myös joitakin ongelmia ja esteitä. Tiedonhankintaan verkkolehden
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kautta hankaloitti käyttäjätunnukset ja salasanat. Käyttäjätunnusten ja salasanojen

muistaminen koettiin taakaksi, joka saattoi jopa estää lehden lukemista. Näytöltä

lukeminen koettiin myös hankalaksi. Se saattoi aiheuttaa jopa fyysisiä oireita kuten

päänsärkyä. Tieto ei ollut verkkolehdestä läheskään aina löydettävissä. Myös

verkkolehden liikuteltavuus koettiin tiedonhankintaa hankaloittavaksi tekijäksi.

Verkkolehden lukeminen edellyttää aina verkkoyhteyden ja tietokoneen, joten se ei

ole samaan tapaan luettavissa ja liikuteltavissa kuin perinteinen sanomalehti.

Verkkolehden lukemisessa ilmeni myös jotakin teknisiä ongelmia, jotka saattoivat

estää tai ainakin hidastuttaa tiedonhankintaan. Lukijat olivat törmänneet www-sivujen

latautumattomuuteen useamman kerran. Tietoa verkkolehdistä oli saatavissa

periaatteessa tarpeeksi, mutta toisinaan mahdollisuus lisätiedon saamiseen olisi ollut

tarpeen. Saatavilla olevan tiedon määrä sähköisissä lehdissä oli suppeampi kuin

painetuissa sanomalehdissä. Lukijoilla oli myös pelko, että verkkolehti oli vain eliitin

saatavilla. Suomen mittakaavassa huolestutti vanhusten ulkopuolelle jääminen

tekniikan kehityksessä. Myös kehittymättömissä maanosissa verkkolehti ei ole

käytettävissä.

Näyttää sille, että korkeasti koulutetut henkilöt ja opiskelijat ovat ottaneet

verkkolehdet 1990-luvun loppupuoliskon "alkuhuuman" jälkeen osaksi elämäänsä ja

keskeiseksi tiedonlähteeksi. Lukijoiden koulutustaso oli keskimääräistä korkeampi,

mutta lukijoiden toimeentulotaso oli melko alhainen. Tutkimuksen mukaan sähköisten

lehtien lukijat olivat vastavalmistuneita tai opiskelijoita. Eroa miesten ja naisten

välillä ei ilmennyt. Toisen keskeisen lukijaryhmän muodostivat ulkomailla asuvat

suomalaiset. He asuivat ulkomailla joko opiskelujen tai työn vuoksi. Heille

verkkolehti oli usein ainoa tapa seurata kotimaan tapahtumia ja uutisia. Verkkolehden

lukijat ovat uutisten suurkuluttajia. He hankkivat tietoa ja seuraavat uutisia useista

medioista. Heillä on voimakas uutistiedonjano. Verkkolehdet täydentävät muiden

medioiden antia. Verkkolehden käyttäjiä voidaan luokitella eri perustein. Tässä

tutkimuksessa luokittelu tehtiin tiedonlähteen ja tiedonhankintatavan mukaan.

Tiedonlähteenä tässä tutkimuksessa käytettiin ainoastaan verkkolehteä ja perinteistä

sanomalehteä. Tulevaisuudessa käyttäjätyyppejä voisi tarkastella useampia

tiedonlähteitä huomioiden. Tarkasteluun voisi ottaa mukaan myös esimerkiksi

television, radion jne. Tämä mahdollistaisi käyttäjätyyppien perusteellisemman ja

monipuolisemman tarkastelun. Sen pohjalta olisi mahdollista sekä luoda tarkempia
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kuvauksia eri medioiden käyttäjien tiedonhankinnasta ja tiedontarpeista että

hyödyntää tätä tietoa tiedonlähteen kehittämisessä. Tässä tutkimuksessa esille tuli

käyttäjätyypeistä aamukahvittelija, rentoutuja, ilmoitusten selaaja ja arkiston käyttäjä.

Heillä jokaisella on hyvin erilaiset tiedontarpeet ja he käyttävät tiedonlähdettä hyvin

eri tyyppisiin tarkoituksiin.

Lukijoilta tiedusteltiin heidän näkemyksiään verkkolehtien tulevaisuudesta. Useimmat

lukijat uskoivat, etteivät verkkolehdet tule koskaan syrjäyttämään perinteisiä

sanomalehtiä vaan ne tulevat elämään rinta rinnan toisiaan tukien ja täydentäen.

Sähköisen sanomalehden lukemisen pelättiin muuttuvan tulevaisuudessa

maksulliseksi toiminnoksi. Tähän ei suhtauduttu positiivisesti, sillä lukijoiden

mielestä raha ja Internet eivät kuulu yhteen. Se sotii Internetin alkuperäistä ideaa

vastaan olla ihmisten tiedonvälityskanava. Lukijoiden mielestä mainostajien ja

verkko-operaattoreiden tulisi kattaa verkkolehden julkaisusta koituvat kustannukset.

Tulevaisuudessa verkkolehden lukualustan uskottiin muuttuvan. Tulevaisuuden

lukualusta voisi olla plasmanäyttö tai mobiililaite. Verkkolehtien lukeminen tulisi

lisääntymään tulevaisuudessa vaivattomamman Internetin pääsyn myötä. Kaikissa

kotitalouksissa ei ollut Internet-yhteyttä, joten sähköisen lehden lukeminen ei ollut

kotoa käsin mahdollista. Tulevaisuuden kuvissa uskottiin myös verkkolehden sisällön

monipuolistuvan. Lehden interaktiiviset toiminnot tulevat todennäköisesti

lisääntymään. Sähköisiin lehtiin toivottiin myös mahdollisuutta tutustua

uutismateriaaliin muutenkin kuin lukemalla esimerkiksi videokuvan, hajujen ja äänien

avulla.

Jotta sanomalehtitalot pystyvät rakentamaan toimivan verkkolehden, tarvitsevat ne

tietoja sähköisen sanomalehden lukijoista; keitä he ovat ja mitkä ovat heidän

lukemistottumukset. Tämän tutkimuksen tarkoitus olikin tarjota vastauksia näihin

kysymyksiin. Empiirisen tiedonhankintatutkimuksen myötä verkkolehdet voivat

hyödyntää tuloksia kehittäessään sähköisiä palvelujaan lukijaystävällisimmiksi.
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Liitteet
Liite 1: Haastattelurunko

Sanomalehtien lukemishistoria (sekä paperilehdet että sähköiset sanomalehdet).
Onko lapsuuden kotiin tullut sanomalehtiä? Mitä lehtiä? Lukiko tutkittava henkilö
sitä? Milloin aloitti?
Itsenäistyminen ja kotoa poismuuttaminen: Tuliko/tuleeko paperilehti kotiin? Mikä
lehti tulee? Miksi tulee/Miksi ei?
Selvitä tilanteet ja paikat, jossa tutkittava henkilö lukee paperilehtiä: missä, milloin,
kuinka usein jne.
Sähköisten sanomalehtien lukuhistoria: Missä vaiheessa verkkolehden lukeminen
alkoi? Millaisessa tilanteessa verkkolehden lukeminen alkoi?
TAVOITE: selvittää informantin sanomalehtien lukemishistoria sekä jäsentää
verkkolehden sijainti ja asema siinä. Pyrkimys saada selville paperilehden rooli
menneisyydessä ja nykyisyydessä. Tavoite selvittää, missä vaiheessa verkkolehdet
ovat syrjäyttäneet paperilehdet.

Verkkolehtien lukemistilanteet ja –tottumukset.
Paikka, tilanne, tehtävä, aika, säännöllisyys/satunnaisuus, lehtien määrä (mitä lehtiä
lukee)
Yksityiskohtaisesti lukutilanteen kuvaileminen: mihin aikaan, missä, oliko muita
paikalla jne.
Syyt lukea verkkolehteä.
TAVOITE: Selvittää verkkolehden rooli yhtenä tiedonlähteenä sekä selvittää
informantin verkkolehtien lukemisympäristö ja –tilanne sekä –tottumukset. Missä
tilanteissa ja tehtävissä verkkolehteä luetaan/ Miten haastateltavat käyttävät
verkkolehtiä? Mihin tehtäviin ja missä tilanteissa tietoa hankitaan? Milloin puolestaan
luetaan paperilehteä? Vrt. tapa lukea sanomalehti aamupalan yhteydessä. Tavoite
kartoittaa erilaisia verkkolehtien lukutapoja löytämällä erilaisia lukemissuhteita ja
ymmärtää ne ehkä osana haastateltavan elämäntapaa.

Verkkolehden lukemisen sisältö ja käyttötarkoitukset.
Kotimaa, ulkomaa, viihde, urheilu, kulttuuri, sää, talous jne.
Yksittäinen ongelma vai ajan tasalla pysyminen. Tehtäviä joihin tietoa hankitaan.
Paikalliset ja läheiset asiat vai maailmanlaajuiset uutiset.
Tiedon löydettävyyden ja saatavuuden selvittäminen.
Onko esim. Irakin sotaa tai eduskuntavaaleja seurattu reaaliaikaisesti verkkolehtien
kautta?
TAVOITE: selvittää mitä tietoa verkkolehdestä etsitään eli selvittää informantin
tiedontarpeita. Relevantin tiedon saatavuuden selvittäminen. Huom. älä tarjoa
valmiita käyttötarkoitusvaihtoehtoja.

Viimeisimmän tai muuten erityisen tärkeän (“critical incident”) lukusession aikana
ilmenneitä ongelmia, hankaluuksia ja esteitä.
Tiedon saatavuus: löytyikö tarvittava tieto: miksi ei? Mikä esti tiedon löytymisen?
Käytön helppous/vaikeus
Onko ko. lukusession aikana ilmenneet ongelmat yleisiä? Onko ilmennyt muun
tyyppisiä ongelmia?
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TAVOITE: selvittää erityisesti tiedonhankinnan aikana ilmenneitä ongelmia ja esteitä:
taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja tietoteknisiä.

Verkkolehtien vahvuudet ja heikkoudet suhteessa paperilehteen. Huomioi myös
verkkolehtien vahvuudet/heikkoudet suhteessa muihin medioihin mm. tekstitelevisio,
internet, mobiilit laitteet, tv.
Tiedon tuoreus, nopea päivittyminen jne.
Maksullisuus.
TAVOITE: Kartoittaa verkkolehden vahvuudet ja heikkoudet  tiedonlähteenä.

Verkkolehtien tulevaisuuden näkymät.
Verkkolehtien rooli informantin elämässä.
Lukutapojen muuttuminen: miten ja mistä syystä?
Verkkolehtien kehitysnäkymiä informantin mielessä.
TAVOITE: Selvittää verkkolehtien mielekkyyttä ja relevanttiutta informantin
tiedonlähteenä. Verkkolehtien tulevaisuus haastateltavan elämässä.
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Liite 2:  Sähköpostihaastattelu

Arvoisa vastaanottaja

Teen pro gradu-tutkimusta verkkolehtien lukemistavoista ja -käytännöistä
informaatiotutkimuksen opintoihini. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää,
kuinka verkkolehtiä käytetään ja millainen niiden asema on nuorten aikuisten
tiedonhankinnassa. Tutkimuksessa selvitetään verkkolehtien suhdetta muihin
viestintävälineisiin tiedonhankinnan näkökulmasta, kartoitetaan tutkittavien
nuorten henkilöiden elämäntapaa, elämäntilannetta ja verkkoviestinnän
osuutta heidän arkielämässänsä. Ensisijaisesti tutkimuksessa ollaan
kiinnostuneita verkkolehden suhteesta perinteiseen sanomalehteen ja sen
tarjoamiin tietoihin.

Tutkimuksen kannalta sinun mielipiteesi ja kokemuksesi verkkolehtien
lukemisesta ovat erittäin arvokkaita. Siksi toivon, että sinulla olisi aikaa
antaa oma panoksesi näiden asioiden tutkimiseen vastaamalla alla oleviin
kysymyksiin ja täyttämällä taustatietolomake. Alla on 6 teemaa
kysymyksineen, joihin toivon sinun vastaavan mahdollisimman laajasti ja
perusteellisesti. Kysymysten jälkeen on tyhjä tila, johon voit kirjoittaa
vastauksesi. (Tilaahan voit tehdä isommaksi ”enter” -näppäimen avulla).
Voit kirjoittaa vastauksen joko tietokoneella tai käsin. Toivon vastausten
olevan mahdollisimman laajoja, joten tilaa saa käyttää niin paljon kuin
haluat. Kysymykset ovat melko laajoja, joten aikaa vastaamiseen kannattaa
varata ainakin puolituntia. Jatkossa saatan tehdä tarkentavia kysymyksiä
sähköpostitse/puhelimitse, jos tarve sitä vaatii (esimerkiksi en ymmärrä
vastaustasi tai haluan tietää asiasta enemmän).

Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että vastaat jokaiseen
kysymykseen omien kokemustesi ja tietojesi pohjalta. Vastauksiasi käytetään
vain pro gradu-tutkielmassani. Henkilöllisyytesi ei tule paljastumaan muille
henkilöille kuin minulle, joten voit vastata kysymyksiin luottamuksellisesti.
Yksityisyyden suojan takaamiseksi sinua koskevia tietoja ei raportoida
tutkimuksessa siten, että henkilöllisyytesi voi paljastua.

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksesta. Minuun voit ottaa yhteyttä joko
sähköpostitse (marianne.partanen@uta.fi) tai puhelimitse (050-3600122).
Kyselyn vastaukset voit palauttaa joko sähköpostitse (e-mail-osoite edellä) tai
tavallisen postin kautta (Nuolialantie 23 C 13, 33900 Tampere).

Suuret kiitokset valmistumiseni edistämisestä ja tutkimukseen osallistumisesta!
Terveisin,
Marianne

1. Teema: Sanomalehtien lukemishistoriasi.
• Tuliko (lapsuuden) kotiisi sanomalehtiä? Mitä lehti? Luitko niitä? Milloin

aloitit lukemisen? Mitä niistä luit?
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• Onko sinulle tullut kotoa pois muuttamisen/itsenäistymisen jälkeen
sanomalehtiä kotiisi? Epäsäännöllisesti/säännöllisesti? Mitä
sanomalehtiä? Milloin? Miksi tuli/miksi ei tullut? Tuliko muita lehtiä
kuin sanomalehtiä? Miksi tilasit juuri kyseisiä lehtiä?

• Tuleeko sinulle tällä hetkellä sanomalehtiä tai muita lehtiä? Mitä lehtiä?
Miksi?

• Missä luet nykyisin painettuja sanomalehtiä? Kuinka usein? Mitä lehtiä?

2. teema: Verkkolehtien lukemistilanteet ja –tottumukset
• Milloin luit ensimmäisen kerran verkossa ilmestyviä sanomalehtiä?

Kuvaile tilanne mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti. (mitä
lehteä luit, missä luit, mistä sait tiedon verkkolehdestä, miksi luit
verkkolehteä jne.).

• Missä tavanomaisesti luet sähköisiä sanomalehtiä? Mihin aikaan? Kuinka
usein? Kuinka pitkään luet kerralla lehteä? Mitä lehtiä luet verkossa?
Mitä ”osioita” luet verkkolehdistä? Luetko yksin/yhdessä jonkun kanssa?
Kuvaile omin sanoin mahdollisimman tarkasti sinulle tavanomainen
tilanne/tavanomaisia tilanteita, jossa/joissa luet verkkolehteä.

3. teema: verkkolehden lukemisen sisältö ja käyttötarkoitukset
• Mitä luet verkkolehdestä? Mitä ”osioita” tai uutisia seuraat lehdestä?

• Mihin tarkoituksiin käytät/luet verkkolehteä? Esim. jonkun tietyn asian
seuraamiseen, tiedonhankintaan, viihteeksi, ajan tasalla pysymiseksi,
huvin vuoksi… Kuvaile sinulle keskeisiä verkkolehden käyttösyitä tai –
tarkoituksia tärkeysjärjestyksessä.

• Oletko saanut lukiessasi verkkolehteä tarpeeksi tietoa vai oletko jäänyt
kaipaamaan jotakin? Oletko etsinyt esimerkiksi muun viestintävälineen
kautta lisäinformaatiota sinua kiinnostavasta aiheesta, johon olet
törmännyt verkkolehdessä?

4. teema: Viimeisimmän, erityisen tärkeän tai muuten hyvin mieleen jääneen
verkkolehden lukusession kuvaileminen.

• Kuvaile mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti sinulle
tyypillinen verkkolehden lukusessio tai useampia lukusessioita. Mitä
lehteä luit? Milloin? Missä? Miksi? Onko tämä tavanomainen
lukusessio? Mitä siinä oli tavallista/erikoista? Oliko lukemisessa
joitakin ongelmia tai hankaluuksia? Oliko verkkolehden käyttäminen
helppoa/vaikeaa jostakin syystä?

5. teema: Verkkolehtien vahvuudet ja heikkoudet.
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• Mitkä ovat mielestäsi verkkolehtien vahvuuksia verrattuna paperisiin
sanomalehtiin?

• Mitkä ovat mielestäsi verkkolehtien vahvuuksia suhteessa muihin
tiedotusvälineisiin esim. televisio, tekstitelevisio, radio, Internet,
matkapuhelin jne.?

• Mitkä ovat mielestäsi verkkolehtien heikkouksia verrattuna paperisiin
sanomalehtiin?

• Mitkä ovat mielestäsi verkkolehtien heikkouksia verrattuna muihin
tiedotusvälineisiin (esim. tv, tekstitv, radio, Internet, matkapuhelin jne.)?

6 . teema: verkkolehtien tulevaisuus.
• Tuleeko tulevaisuudessa verkkolehtien luku-/käyttötapasi

muuttumaan jotenkin? Miten? Mistä syystä? Tuleeko lukeminen
lisääntymään/vähentymään? Miksi?

• Miten luulet verkkolehtien muuttuvan tulevaisuudessa? Mitä
toivoisit niihin lisää? Mitä et? Muuttuko ”lukuvälinen” jotenkin?
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Liite 3: Taustatietolomake

1. Sukupuolenne
a) nainen
b) mies

2. Ikänne  ______ vuotta.

3. Ammattinne
a) työtön
b) kotiäiti tai –isä
c) opiskelija
d) työntekijä
e) alempi toimihenkilö
f) ylempi toimihenkilö
g) johtava asema
h) yksityisyrittäjä
i) muu. Mikä?____________________________________

4. Koulutuksenne
a) peruskoulu
b) ammattikoulu
c) lukio
d) ammattikorkeakoulu
e) korkeakoulu tai yliopisto
f) Muu?__________________________________________

5. Kuinka monta henkilöä taloudessanne on? ___________ henkilöä

6. Onko teidän kotitaloudessanne Internet-yhteyttä?
a) kyllä
b) ei
c) en tiedä

7. Mistä käsin käytätte yleisimmin Internetiä?
a) kotoa
b) työpaikalta
c) oppilaitoksesta
d) muualta. Mistä? ________________________________________

8. Kuinka usein käytätte Internetiä?
a) päivittäin
b) kerran tai useammin viikossa
c) kerran tai useammin kuussa
d) harvemmin

9.  Kuinka usein luette verkkosanomalehtiä?
a) päivittäin
b) kerran tai useammin viikossa
c) kerran tai useammin kuussa
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d) harvemmin.

10.  Mitä verkkosanomalehtiä luette?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

11.  Tuleeko teidän kotitalouteenne tilattuja sanomalehtiä? Huom.
ilmaisjakelulehtiä kuten Tamperelaista ei huomioida.

a) kyllä. Mitä sanomalehtiä teille tulee? ________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

b) ei.

12.  Missä tavallisesti luette painettuja sanomalehtiä? (Valitse kaikki ne
vaihtoehdot, joissa luet sanomalehteä säännöllisesti).

a) kotona
b) työpaikalla
c) opiskelupaikalla
d) kirjastossa
e) kahvilassa
f) lehtikioskilla tai kaupassa
g) tuttavien luona
h) muualla. Missä? ________________________________________
i) en lue printtilehtiä lainkaan.

13. Mitä painettuja sanomalehtiä luette säännöllisesti? _________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


