
TAMPEREEN YLIOPISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesa Vänttinen 
 
 
 

TOIMITTAJIEN NÄKEMYKSIÄ 
VERKKOJOURNALISMIN USKOTTAVUUDESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiedotusopin pro gradu �tutkielma 
Syyskuu 2004 

 



TAMPEREEN YLIOPISTO 
 

Tiedotusopin laitos 
 
VÄNTTINEN, VESA: Toimittajien näkemyksiä verkkojournalismin uskottavuudesta 
 
Pro gradu-tutkielma, 121 s., 7 liites. 
 
Tiedotusoppi 
 
Syyskuu 2004 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tutkielmaa varten olen kartoittanut perinteisen median toimittajien näkemyksiä 
verkkojournalismin ja verkkojulkaisujen uskottavuudesta. Lähtökohtana on ollut selvittää, 
kuinka uskottavana painetun ja sähköisen median toimittajat pitävät verkkojournalismia sekä 
toisaalta niitä tekijöitä, jotka toimittajien mielestä vaikuttavat uskottavuuteen. Tutkimukseen 
osallistuneet 13 toimittajaa työskentelivät Pirkanmaalla sanomalehti Aamulehden ja YLE:n 
Tampereen radion (&tv:n) toimituksissa. Aineistoa olen kerännyt kahdella eri menetelmällä:  
haastatteluilla sekä uudella www-sivujen uskottavuustutkimusta varten kehitetyllä 
havaintoon ja tulkintaan perustuvalla arviointimenetelmällä (P-I �menetelmä).  
 
Toimittajien suhtautuminen verkkojournalismiin ja verkkotoimittajiin oli jossain määrin 
varauksellista. Saadun aineiston perusteella internet on tutkimukseen osallistuneille 
toimittajille varsin arkipäiväinen uutisväline, mutta ei kuitenkaan kovin tärkeä tai uskottava 
uutisväline verrattuna sanomalehteen, radioon tai televisioon. Tärkeimmäksi verkkojulkaisun 
uskottavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi osoittautui kytkentä perinteisestä mediasta tunnettuun 
tiedotusvälineeseen. Tällaisen verkkoversion uskottavuuden takeena on tunnettu 
tuotemerkki, emojulkaisusta kierrätettävä uutisaineisto, suuren mediatalon tarjoamat 
taloudelliset ja toimitukselliset resurssit sekä oletus vastuullisesta ja laadukkaasta 
uutistuotannosta. Pelkästään internetissä ilmestyviä verkkojulkaisuja toimittajat eivät 
pitäneet kovin uskottavina, mutta kovalla työllä niilläkin on mahdollisuuksia muodostua 
uskottavaksi nimeksi etenkin erikoisaloilla. 
 
Ajanmukainen ja selkeä ulkoasu oli merkittävä uskottavuuteen myönteisesti vaikuttava tekijä 
ja vastaavasti epämiellyttävä ulkoasu vaikutti vastaajien mielestä heikentävästi koko 
julkaisun uskottavuuteen. Verkkojulkaisujen visuaalinen ulkoasu yhdistyi vastaajien 
mielikuvissa myös julkaisun uutistarjonnan laatuun. Sanomalehden toimittajat ottivat esille 
radio/tv-toimittajia useammin uutisten sisäisiin ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä, joista 
tärkeimpiä olivat uutisten puolueettomuus, riippumattomuus ja tasapuolisuus sekä faktojen 
paikkansapitävyys. Merkittäväksi uskottavuustekijäksi osoittautui myös käytettyjen lähteiden 
laatu ja lähteiden ilmoittaminen uutisen yhteydessä, samoin kuin mainosten ja 
toimituksellisen aineiston erotteleminen toisistaan. Juttujen tiivistäminen verkkoa varten 
jakoi vastaajat kahteen leiriin, toisten mielestä lyhyitä juttuja on helppo lukea, toisten 
mielestä tiivistäminen heikentää jutun laatua ja monipuolisuutta. Jatkuva uutistarjonnan 
päivittäminen nähtiin verkon suurena mahdollisuutena � ja toisaalta myös uskottavan 
verkkojulkaisun velvollisuutena. Uutisten  nopeaan julkaisutahtiin liitettiin silti riski 
virheellisten tietojen julkaisemisesta. 
 
Toimittajat toivoivat, että verkkojournalismi itsenäistyisi ja profiloituisi selkeämmin omaksi 
journalismin lajiksi, mikä edellyttäisi itsenäisempää uutistuotantoa ja verkon potentiaalien 
hyödyntämistä nykyistä paremmin. Tutkittavien näkemyksen mukaan uskottava maine 
täytyy hakea ensin perinteisten tiedotusvälineiden kautta, esimerkiksi tekemällä omia ja 
laadukkaita uutisia, joita perinteiset tiedotusvälineet katsovat aiheelliseksi siteerata.  
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1. Johdanto  
 
1.1 Journalistit ja verkkojournalismin uskottavuus 
 
Journalismin uskottavuus on ollut enemmän tai vähemmän keskustelun aiheena koko 

joukkotiedotusvälineiden historian  ajan. Verkkojournalismin synty teki tiedotusvälineiden 

uskottavuuteen liittyvän keskustelun jälleen ajankohtaiseksi, eikä vähiten siksi, että 

alhaisen julkaisemiskynnyksen takia journalismin piiriin tuli paljon uusia julkaisuja ja 

tekijöitä perinteisen mediamaailman ulkopuolelta. Kaikesta kohusta huolimatta 

verkkojulkaisujen alkuhistoria on ollut taapertamista ja selviytymistaistelua pienten tulojen 

ja resurssien kurimuksessa. Verkkojulkaisujen käyttäjämäärät ovat 2000-luvun 

alkupuolella olleet kuitenkin jatkuvasti voimakkaassa kasvussa, joten voi olettaa, että myös 

internetin painoarvo uutisten välittäjinä tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Viime aikoina on 

saatu merkkejä myös siitä, että verkkojulkaisuistakin on mahdollista tehdä itse itsensä 

elättäviä tiedotusvälineitä.  

 
Verkkojournalismia käsitelleissä tutkimuksissa on havaittu, että perinteisessä mediassa 

työskentelevät toimittajat suhtautuvat jokseenkin epäluuloisesti verkkojournalismiin, josta 

on internetin kehittymisen tuloksena muodostunut neljäs journalismin laji sanomalehti-, 

radio- ja televisiojournalismin kylkeen. Perinteisen median toimittajien käsitykset 

verkkotoimittajien ammattitaidosta tai työtehtävistä ovat olleet myöskin varsin 

vähätteleviä. Samaan aikaan suuren yleisön mielestä verkkojulkaisut - eli internetissä 

ilmestyvät journalistiset tuotteet, jossa voi olla monimediaalisia piirteitä (ks. Heinonen 

1998b, 13, 49) - ovat tutkimusten perusteella kohtuullisen uskottavia, joskaan eivät muihin 

joukkoviestintävälineisiin verrattuna edelleenkään kovin tärkeitä uutisvälittäjiä.  

 
Sinänsä on ymmärrettävää, että alan ammattilaiset suhtautuvat kuluttajia kriittisemmin 

journalismin laatuun: ammattitaitoiset journalistit ovat koulutuksen, työn ja mahdollisesti 

ammattiinsa liittyvän kiinnostuksensa kautta ainakin teoriassa tavallisia kuluttajia 

paremmin selvillä journalistisista käytännöistä ja journalismin tehtävistä tai tavoitteista. 

Oletus osin ammatista johtuvasta kriittisestä asenteesta verkkojournalismia kohtaan oli 

yksi syy siihen, että valitsin tämän verkkojournalismin uskottavuuteen keskittyvän 

tutkielman tutkimusryhmäksi toimittajat ja toimittajien ammattiryhmän sisällä 

nimenomaan ns. perinteisissä joukkotiedotusvälineissä työskentelevät toimittajat. Vaikka 

mukana olleet toimittajat eivät ole verkkomedian asiantuntijoita, heiltä on voinut kuitenkin 

odottaa journalistiseen asiantuntemukseen perustuvaa näkökulmaa ja sikäli arvokkaita 

mielipiteitä verkkojournalismin uskottavuuden kehittämistä ajatellen. Tutkielmassani olen 
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keskittynyt siihen, millainen käsitys joukolla perinteisen median toimittajia on 

verkkojournalismin uskottavuudesta ja toisaalta siihen, millaiset tekijät osallistujien 

mielestä vaikuttavat uskottavuuden muodostumiseen. Jos uskottavuudessa on ryhmään 

kuuluvien toimittajien mielestä parannettavaa, miten toimittajat lähtisivät kehittämään 

verkkojulkaisuja? 

 
Aineiston keräämisessä olen käyttänyt kahta erilaista menetelmää, teemahaastattelua sekä 

uutta havaintoon ja tulkintaan perustuvaa arviointimenetelmää (P-I �menetelmä). Kahden 

tutkimusmenetelmän käytön tarkoituksena on ollut toisaalta saada täydempi ja varmempi 

kuva uskottavuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja toisaalta katsoa, löytyykö eri menetelmillä 

saadun aineiston vertailussa ristiriitaisuuksia tai poikkeavuuksia.  

 
Www-sivujen uskottavuuden tutkimista varten kehitettyä P-I -menetelmää käytettiin 

ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa vuonna 2002, jolloin esille tuli merkittäviäkin 

eroavaisuuksia muilla tutkimusmenetelmillä saatuihin tuloksiin verrattuna. Havaintoon ja 

havainnosta tehtävään tulkintaan perustuvassa menetelmässä www-sivujen käyttäjä 

tulkitsee ja kommentoi tekemiään havaintoja, jotka vaikuttavat hänen mielestään 

verkkosivun uskottavuuteen. Arviointimenetelmää käytettyään tutkijat huomasivat teorian 

ja käytännön välillä poikkeavuuden: käytännössä ihmisten todettiin kiinnittävän huomiota 

erilaisiin uskottavuuteen vaikuttaviin asioihin kuin mitä he teoriassa sanoivat pitävänsä 

tärkeinä. Tarkempi selvitys P-I -menetelmästä (Prominence � Interpretation Theory) löytyy 

luvusta 4.2.     

 
Moniulotteisen uskottavuuden käsitteen määritteitä ja ulottuvuuksia käyn läpi 

teoriaosuuden toisessa pääluvussa, samoin kuin sitä prosessia, mikä vaikuttaa uusien 

asioiden kuten internetin ja verkkojulkaisujen hyväksymiseen ja omaksumiseen. 

Yksinkertaistettuna vastaanottajan tekemään arviointiin uskottavuudesta vaikuttavat viestin 

lähettäjän ja lähteen, viestin välittävän välineen sekä vastaanottajan ominaisuudet. 

 
Luvussa 3 keskityn verkkojournalismin ja yleensä tiedotusvälineiden uskottavuuteen 

liittyviin käsityksiin erityisesti toimittajien näkökulmasta. Samassa luvussa selvitän myös 

verkkojournalismin ja verkkojulkaisujen piirteitä ja potentiaaleja. Neljännessä pääluvussa 

syvennyn siihen, miten verkkojournalismin uskottavuutta on tutkittu. Tutkimusaineiston ja 

�menetelmien esittelyn jälkeen on vuorossa tutkimustulosten esittely (6. luku). Viimeisessä 

luvussa (7) on yhteenvetoa tutkimuksen tuloksista ja teoriaosuudesta sekä niiden 

herättämiä ajatuksia. 
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2. Uskottavuuden käsitteestä 
 

Uskottavuuden käsitteen määritteleminen on ollut hankala pala uskottavuustutkimusten 

tekijöille (ks. esim. Scribbins 2002, 7). Käsitteen määrittelemisen monimutkaisuuden lisäksi  

sekaannusta on aiheuttanut myös eri termien käyttö asian yhteydessä. Koska termin 

uskottavuus (englanniksi credibility) merkitys tässä tutkimuksessa on oleellinen, selvitän 

ensin valintaani termin suomenkieliselle vastineelle sekä ylipäänsä uskottavuuskäsitteen 

merkitystä ja eroavaisuuksia samassa yhteydessä usein käytettyyn luotettavuus-käsitteeseen. 

 

2.1 Terminologian määrittelyä  

 
Englannin kielessä ongelmia aiheuttavat termit trust (luottamus) ja credibility (uskottavuus), 

jotka ovat läheisiä toisilleen, mutta eivät kuitenkaan synonyymejä (Fogg ja Tseng 1999, 81). 

Samalla tavalla suomen kielessä saatetaan sekoittaa toisiinsa termit luotettavuus ja 

uskottavuus. Fogg ja Tseng uskovat edellä mainittujen termien sekoittamisen toisiinsa jopa 

haitanneen uskottavuuden ymmärtämisen kehityskulkua (emt.). Ongelma muodostuu siitä, 

että toisinaan voi olla vaikea tunnistaa, onko luotettavuutta käytetty virheellisesti 

uskottavuuden synonyyminä, vai onko termiä käytetty sen oikeassa tarkoituksessa: 

mediaakin voidaan tutkia sekä uskottavuuden että luotettavuuden näkökulmasta. 

 
Fogg ja Tseng (1999, 80) toteavat, että termejä uskottavuus ja luotettavuus on käytetty 

huolimattomasti ja epäjohdonmukaisesti myös tieteellisessä kirjallisuudessa. Termiä 

luotettavuus näkee käytettävän uskottavuuden sijasta silloinkin kun todennäköisesti 

tarkoitetaan jonkin asian uskottavuutta, mikä ilmeisesti johtuu osaltaan nimenomaan 

termien määrittelemättömyydestä (emt.). Kyseisten termien vaihteleva käyttö on aiheuttanut 

päänvaivaa myös tämän tutkimuksen tekemisessä.  

 
Luotettavuus on kuitenkin vain yksi ulottuvuus, josta uskottavuus muodostuu, sillä se ei 

yksinään tee esimerkiksi verkkojulkaisusta uskottavaa. Käyttäjä voi luottaa siihen, että 

välitetty tieto on totta ja tieto välittyy oikeanlaisena tietokonejärjestelmässä. (Fogg ja Tseng 

1999, 81.) Välitetty tieto voi siis olla luotettavaa, mutta uskottavuuteen vaikuttavat monet 

muutkin tekijät, esimerkiksi kuinka ammattitaitoisesti verkkojulkaisu on suunniteltu ja 

tehty. 

 
Angloamerikkalaisessa tutkimuksessa, tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa ja keskustelussa 

käytetään yleensä termiä �credibility� käsiteltäessä median tai uutisten uskottavuutta. 

Päädyin käyttämään tutkimuksessa sanaa uskottavuus synonyymina sanalle credibility, joka 

sanakirjakäännösten mukaan tarkoittaa suomeksi paitsi uskottavuutta myös luotettavuutta 
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(esim. Hurme, Pesonen, Syväoja 1990, 264). Sen sijaan amerikanenglannissa �credibility� 

tarkoittaa ainoastaan uskottavuutta (Rekiaro-Robinson 1994, 791), kun puolestaan 

luotettava on amerikanenglanniksi �trustworthy� (emt., 274). 

 
Englannin kielessä �credibility� on merkitykseltään läheistä sukua myös sanalle 

�believability� (Fogg ym. 2002, 3): suomen kielessähän yksi ja sama sana �uskottava� (joka 

sanakirjassa on määritelty lauseella �johon voi uskoa�) vastaa sekä �credible� että 

�belivable�  �sanoja (esim. Hurme, Pesonen, Syväoja emt., 1277; Rekiaro-Robinson emt., 

568).  Fogg ja kumppanit ovat www-sivujen uskottavuutta koskevissa tutkimuksissaan 

todenneet, että uskottavuudesta puhuttaessa �believability� on hyvä synonyymi sanalle 

�credibility� käytännöllisesti katsottuna aina. Heidän mukaansa �credibility� voidaan 

lyhyesti ja yksinkertaistetusti määritellä termillä �believability�: ”Credible information is 

believable information”  tai �Credible people are believable people�. (Fogg ym., emt.) 

Edellä olevia lauseita ei tietenkään sellaisenaan ole järkevää suomeksi kääntää...   

 
Sopan mausteeksi Fogg ja Tseng  (1999, 81) tosin ehdottavat, että tietyt usein käytetyt 

fraasit, kuten ”trust in information”, �tiedon luotettavuus, luottamus tietoon� tai �trust in 

advice�, �luottamus neuvoon, tiedotukseen�, ovat pohjimmiltaan synonyymeja 

uskottavuudelle, koska ne viittaavat samaan psykologiseen mielikuvaan. 

 
Koska luotettavuuden ja uskottavuuden käsitteet sekoittuvat helposti toisiinsa, selvennän 

vielä käsitteiden eroja muutaman esimerkin avulla. Uutinen itsessään voi olla luotettava 

(tiedoiltaan oikea ja peräisin luotettavista lähteistä), mutta jos se julkaistaan epämääräisessä 

julkaisussa, kokonaisuus ei ole välttämättä uskottava, jolloin itse uutiseenkin saatetaan 

suhtautua epäluuloisesti tai siihen ei ehkä uskota. 

 
Näin ollen täsmälleen sama uutinen, joka on peräisin samasta luotettavana pidetystä 

lähteestä, voidaan tulkita eri lailla uskottavaksi eri tiedotusvälineissä julkaistuna - etenkin 

jos vastaanottaja ei tiedä uutisen alkuperää ja se on julkaistu julkaisussa joka vastaanottajan 

arvioinnin mukaan kärsii uskottavuuden puutteesta. Esimerkiksi television katsoja voi 

arvioida eri tv-kanavien uutislähetyksistä näkemänsä yksittäisen uutisen uskottavuuden 

tason erilaiseksi siitä huolimatta, että kyseisten kanavien esittämillä uutispätkillä on 

yhteneväinen sisältö ja ne perustuvat samaan lähteeseen. Televisiouutisten uskottavuuden 

arviointiin saattavat vaikuttaa uutisankkurin olemus, studioympäristön sisustus, käytettävät 

visuaaliset tehosteet tai uutislähetyksen lähettävän kanavan maine, mutta tiedon 

luotettavuuden ei kuitenkaan voi olettaa olevan riippuvaista edellä mainitun kaltaisista 

tekijöistä. 
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Niin ikään luotettava informaatio voi kärsiä verkkojulkaisun huonon uskottavuuden takia � 

huono uskottavuus johtuu tällöin muista tekijöistä kuin informaation luotettavuuden 

puutteesta. Toisaalta uskottavaksikin arvioidun julkaisun uskottavuus kärsii epäluotettavan 

informaation välittämisestä.  

 
2.2 Uskottavuuden ulottuvuudet 

 
Vastaanottajan käsitys uskottavuudesta on monimutkaisen prosessin tulos, johon vaikuttavat 

monenlaiset muutkin kuin edellä mainitut tekijät. Uskottavuuden määrittelyn ja luotettavien 

mittausmenetelmien löytämisen tekee monimutkaiseksi se, että uskottavuus on 

subjektiivinen psykologinen käsite ja muodostuu pitkälti katsojan havainnoista ja 

käsityksistä (Scribbins 2002, 7). Ennen kuin menen yksityiskohtaisemmin 

verkkojournalismin uskottavuuteen vaikuttaviin tekijöihin, selvitän uskottavuuden 

arviointiprosessia ensin yleisellä tasolla. 

 
2.2.1 Uskottavuuden havaitseminen perustuu intuitioon 

 
Uskottavuuden havaitseminen perustuu ensinnäkin intuitioon. Toisiin tiedonlähteisiin 

uskotaan enemmän kuin toisiin � vanha ajatus, joka on saanut alkunsa jo antiikin Kreikan 

filosofeilta. (Self 1996, 421-422.) Uskottavuus on myös moniulotteinen ilmiö. Suurin 

vaikeus uskottavuuden käsitteen määrittelyssä on uskottavuuden muodostumiseen 

vaikuttavien tärkeimpien osatekijöiden eritteleminen (Scribbins 2002, 7). 

 
Rarick (1963, lainattuna teoksessa Robertson 1971, 140) on määritellyt uskottavuuden 

ulottuvuuksia erottamalla kognitiiviset ja tunnepohjaiset osatekijät toisistaan. Kognitiiviselta 

kannalta osatekijöitä ovat esimerkiksi arvovalta, maine ja pätevyys, taidot sekä osaaminen. 

Tunteen kannalta osatekijöitä ovat luotettavuus ja miellyttävyys tai sympaattisuus. (emt.) 

Kognitiiviset tekijät perustuvat uskomuksiin, jotka muodostuvat henkilön kohteeseen 

liittyvistä tiedoista, havainnoista ja luuloista. Tunnepitoiset tekijät muodostuvat 

tunteenomaisista tekijöistä kuten pitämisen tai vastenmielisyyden, miellyttävyyden tai 

epämiellyttävyyden tunteista. (emt., 230.) Rarickin tutkimustulokset osoittivat, että mitä 

voimakkaampia tunteeseen pohjautuvat näkökulmat ovat  - joko pitää jostakin tai ei pidä - 

sitä vähemmän merkitystä faktoihin perustuvaan tietoon tutustumisella tai opiskelulla on 

asenteiden muuttumisen kannalta (emt., 140). 

 
2.2.2 Luotettavuus ja asiantuntemus uskottavuuden kulmakivinä 

 
Stanfordin yliopistossa tietokonetuotteiden ja www-sivujen uskottavuutta tutkineen 

professori B.J. Foggin mukaan uskottavuus on ensinnäkin laatua, joka havaitaan tai pannaan 
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merkille (Fogg ja Tseng 1999,  80). Toiseksi, useimmat uskottavuuskäsitteen tutkijat ovat 

pitkälti yhtä mieltä siitä, että uskottavuuden havaitseminen - intuitiivinen ymmärtäminen tai 

tiedostaminen - on seurausta monenlaisten ulottuvuuksien samanaikaisesta arvioinnista (ks. 

Self 1996, 421-441; Fogg ja Tseng, emt.). Näistä ulottuvuuksista kuitenkin kaksi nousee 

ylitse muiden: luotettavuus (trustworthiness) ja asiantuntemus  (expertise). Arvioidessaan 

kohteen uskottavuutta, ihmiset arvioivat ensin kohteen luotettavuuden ja asiantuntemuksen, 

ja päätyvät sen perusteella yleiseen arvioonsa kohteen uskottavuudesta. (Fogg ja Tseng, 

emt.) Luotettavuus ja asiantuntemus määriteltiin uskottavuuden perustekijöiksi jo Hovlandin 

(Hovland ym.1949) varhaisissa tutkimuksissa. 

  
Uskottavuuskäsitteen luotettavuus-ulottuvuus (trustworthiness) muodostuu lähteen - siis 

arvioitavan kohteen - tiedostettavasta hyvyydestä ja moraalista. Tärkeimpiä elementtejä 

uskottavuuden määrittelyssä ovat termit hyväaikeisuus, totuudenmukaisuus, 

puolueettomuus, rehellisyys jne. (Fogg ja Tseng 1999, 80, 86.) Rarickin jaottelussa, jossa 

uskottavuutta arvioidaan joko kognitiivisesti tai tunnepohjaisesti (ks. luku 2.2.1), 

luotettavuutta arvioidaan tunnepohjalta (teoksessa Robertson 1971, 140).  

 
Toinen perustava uskottavuuden ulottuvuus, asiantuntemus (expertise), on määriteltävissä 

käsitteillä asioista perillä oleva, kokenut, taitava, kyvykäs, pätevä jne. Uskottavuuden 

asiantuntija�ulottuvuus muodostuu havaittavista tai tiedostettavista lähteen tiedoista ja 

taidoista. (Fogg ja Tseng, emt.) Rarickin jaottelussa (ks. luku 2.2.1) asiantuntemuksen 

ulottuvuuksien arviointi tapahtuu kognitiiviselta, tiedolliselta pohjalta (teoksessa Robertson, 

1971, 140). Yhteenvetona Fogg ym. (2001, 62) esittää, että uskottavuudeltaan korkealle 

arvotettavat verkkosivut saavat korkeat pisteet sekä havaitusta luotettavuudesta että 

asiantuntemuksesta.  

 
Usko asiantuntijuuteen on kuitenkin kaksipiippuinen asia, joka voi vaikuttaa 

uskottavuuskäsityksen muodostumiseen niin myönteisessä kuin kielteisessäkin mielessä; se 

voi esimerkiksi johtaa uskottavuuden arviointiin liian kevein perustein. Journalismin 

kannalta asiantuntijuutta ja viestinnän ammattilaisuutta käsitellyt Kunelius (1998, 207) 

toteaakin, että asiantuntijuuteen on suhtauduttu ja suhtaudutaan ristiriitaisesti, jolloin 

näkemyksestä riippuen, ääripäinä ovat usko ja epäluottamus. 

 
Professionalismia tukevan myönteisen näkemyksen mukaan erityisongelmiin keskittyvien 

asiantuntijoiden valta ei kasva liian suureksi, koska erikoistuminen yksiin kysymyksiin 

tekee myös asiantuntijat muissa kuin omissa erityisongelmissaan riippuvaiseksi muista. Siis 

esimerkiksi toimittajalla on journalistista asiantuntijuutta, mutta hän on juttuja tehdessään 
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usein riippuvainen muiden alojen asiantuntijoista. Kriittisesti professionalismiin 

suhtautuvan käsityksen mukaan ammattilaiset omaksuvat rajallisen näkökulman: 

professionalismin nimeen vannova yhteiskunta palkitsee usein asiantuntijoita, jolloin nämä - 

usein tiedostamattomasti, alkavat toimia erityisten intressien palvelijoina, minkä 

seurauksena ammattikunnasta tulee riippuvaa ja vaikutuksenalaista. Kunelius toteaa, että 

professionalismi, eli usko asiantuntija-ammattilaisuuden voimaan on joka tapauksessa 

noussut yhdeksi nyky-yhteiskunnan tärkeimmäksi �opinkappaleeksi�, ja 

ammatillistumisesta on tullut eräs modernin yhteiskunnan kehittyvän ja eriytyvän työnjaon 

ilmentymä. (Kunelius 1998, 207-210.) 

 
2.2.3 Uskottavuuden tyypit  

 
Fogg ja Tseng (1999, 83) ovat määritelleet neljä uskottavuuden tyyppiä. Yleisarvio 

uskottavuudesta voi perustua kaikkien näiden neljän uskottavuustyypin näkökulmiin 

samanaikaisesti. Oletettu uskottavuus kuvaa sitä, kuinka paljon havaintoja tekevä henkilö, 

havainnoitsija, uskoo johonkuhun tai johonkin yleisten oletustensa takia. Oletettu 

uskottavuus perustuu havainnoitsijan omiin oletuksiin ja stereotyyppisiin käsityksiin. 

Maineeseen perustuva uskottavuus kuvaa kuinka paljon havainnoitsija uskoo johonkin 

kolmannen osapuolen kertoman perusteella. Kolmas uskottavuuden tyyppi on pinnallista 

uskottavuutta, joka kuvaa kuinka paljon havainnoitsija uskoo johonkin yksinkertaisen 

tutkinnan perusteella. Toisin sanoen, verkkojulkaisu tai www-sivu voidaan tulkita 

uskottavaksi esimerkiksi pitkälti visuaalisen ulkoasun perusteella. Viimeinen uskottavuuden 

tyyppi on kokemukseen perustuva uskottavuus, joka kuvaa kuinka paljon havainnoitsija 

uskoo johonkin omakohtaisen kokemuksen perusteella. (emt.)  

 
Useimmille ihmisille uskottavuuden arviointi ei tapahdu yksinkertaisen mustavalkoisen 

hyväksymis- tai hylkäämispäätöksen perusteella. Tällainen binäärinen arviointistrategia � 

jokin asia joko on uskottava tai ei ole uskottava � on tyypillistä silloin, jos kyseessä oleva 

asia on outo tai se ei kiinnosta, tai jos henkilön kyky käsitellä informaatiota on alhainen, 

joko kognitiivisten kykyjen ja tilannetekijöiden takia. Jos henkilöllä on jonkin verran 

kiinnostusta, aiempaa tietoa asiasta tai kykyä käsitellä informaatiota, tuote joko on tai ei ole 

uskottava. Arvioinnissa voidaan päätyä myös näiden ääripäiden välille, jolloin tuotetta 

pidetään esimerkiksi melko uskottavana. Kehittynein ja moniulotteisin arviointistrategia on 

kaukana mustavalkoisesta strategiasta. Ihmiset arvioivat tietokonetuotteita moniulotteisesti 

ollessaan kiinnostuneita asiasta ja heillä on hyvät mahdollisuudet arvioida tietoa sekä 

vertailla eri lähteitä. (Fogg ja Tseng 1999, 84.)     
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Verkkopalveluiden uskottavuuden tai luotettavuuden arviointiin vaikuttaviksi seikoiksi on 

todettu myös arviota tekevän henkilön yleinen maailmankatsomus ja esimerkiksi se, miten 

paljon henkilö ylipäänsä luottaa ihmisiin. Näiden yleisten henkilökohtaisten ominaisuuksien 

on todettu selkeästi vaikuttavan siihen, mitä ihmiset tekevät verkossa tai miten he 

suhtautuvat verkkopalveluihin. Kokeneimmat internetin käyttäjät tavallisesti luottavat 

enemmän ihmisiin kuin vasta-alkajat tai myöhemmin internetin käytön aloittaneet. 

(Princeton Survey 2002, 6.) 

 
2.2.4 Verkkojournalismin uskottavuuden muodostumisesta 

 
Uskottavuuskäsitysten muodostumiseen vaikuttavien yleisten tekijöiden lisäksi on tutkittu, 

millaiset konkreettiset tekijät vaikuttavat verkkojournalismin ja -julkaisujen  

uskottavuuteen.  

 
Foggin (2001) verkkopalveluita koskeneessa tutkimuksessa iän, sukupuolen, koulutus- tai 

tulotason, tai � tutkijoiden päinvastaisesta ennakko-odotuksesta huolimatta - internetin 

käyttökokemuksen, ei todettu aiheuttavan merkittäviä eroja siihen, miten ihmiset arvioivat 

verkkosivujen uskottavuutta. Vanhemmat ikäryhmät reagoivat suotuisammin 

asiantuntevuuden ja luotettavuuden merkkeihin, miehet suhtautuivat yleisesti www-sivuihin 

hieman naisia kriittisemmin ja suomalaiset pitivät kaupallisia tai amatöörimäisiä www-

sivuja vähemmän uskottavina kuin amerikkalaiset. (emt., 65-67.) Toisaalta 

käyttökokemuksella on huomattu olevan vaikutusta myös käsityksiin verkkojulkaisuiden 

yksilöidympiin tekijöihin. Esimerkiksi usein verkkouutisia lukevat ovat huomattavasti 

useammin sitä mieltä, että uutiset ovat verkossa enemmän ajan tasalla verrattuna muihin 

uutisvälineisiin kuin harvemmin verkkouutisia lukevat (Finberg ym. 2002a, 31). 

 
Finbergin (2002a) tutkimuksessa amerikkalaisten toimittajien mielestä tärkeimmiksi 

verkkouutisten uskottavuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat jutussa olevan informaation 

paikkansapitävyys ja tasapuolisuus, jutun esittäminen verkossa kokonaisuudessaan, uutisten 

lähteiden luotettavuus ja erittely sekä uutisten ajantasaisuus. Huomionarvoista on, että 

mainosten ja toimituksellisen aineiston erotteleminen toisistaan � vaikka sitäkin pidettiin 

melko tärkeänä - ei noussut erityisen korkealle toimittajien listalla verrattuna muihin 

tekijöihin. Verkkojulkaisujen valinnassa tärkeää oli ennen kaikkea, että julkaisun 

informaatiota päivitetään jatkuvasti sekä julkaisua ylläpitää tunnettu tiedotusväline. (Finberg 

ym. 2002a, 18-20, 26-28.) Foggin (2002b) tekemässä tutkimuksessa yleisön mielestä 

verkossa olevien uutisjulkaisujen uskottavuuteen vaikuttivat eniten www-sivun ulkoasu, 
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informaation ajankohtaisuus ja paikkansapitävyys. Tärkeäksi tekijäksi nousi myös 

verkkojulkaisun tunnettuus ja maine. (Fogg ym. 2002b, 65-66.) 

 
2.3 Lähteen ja lähettäjän vaikutus  

 
Viestinnän tehokkuus riippuu lähteen, viestin ja viestintäkanavan ominaisuuksista sekä 

näiden ominaisuuksien vuorovaikutuksesta yleisön luonteenominaisuuksien kanssa. 

Viestinnän lopputulos riippuu, joskus huomattavissa määrin, siitä millaisena yleisö näkee 

lähteen, joka yleisön näkökulmasta katsottuna on viestin alkuperäisen lähteen sijaan 

paremminkin se henkilö tai esimerkiksi tiedotusväline, joka on vahvistanut tai laillistanut 

viestin. (Robertson 1971, 136-138.) McQuailin (1987, 31) mukaan lähde ei ole yksittäinen 

henkilö vaan muodollinen organisaatio, ja  ´lähettäjä´ on usein ammattimainen viestijä.  Pr-

tiedote, joka julkaistaan toimituksellisen aineiston muodossa � jolloin sen katsotaan olevan 

lähtöisin jutun julkaisevasta tiedotusvälineestä � saattaa saavuttaa paremman hyväksynnän 

kuin sama informaatio viestitettynä mainoksen muodossa. Samoin esimerkiksi mainos, joka 

julkaistaan kunnioitetussa julkaisussa saattaa saada paremman hyväksynnän kuin sama 

mainos jossakin vähemmän arvostetussa julkaisussa. (Robertson, emt.) 

 
Lähteen uskottavuuden määrittelemistä varten on tuotettu jopa useita satoja erilaisia 

adjektiiveja, joiden perusteella tutkimuksissa on päädytty erilaisiin ulottuvuuksiin, joilla 

uskottavuutta on määritelty. Tutkijat ovat esittäneet muun muassa seuraavanlaisia 

ulottuvuuksia, joista (ihmisten) uskottavuus muodostuu: asioista perillä oleminen, 

puoleensavetävyys, luotettavuus, artikulaatio, tasapainoisuus (Singletary 1976, lainattuna 

teoksessa Self 1996, 427) tai pätevyys (Leathers 1992, lainattuna teoksessa Self 1996, 427). 

Asiantuntemuksen ja luotettavuuden lisäksi viestin vaikutus riippuu lähteen intensiteetistä, 

jolloin samalla viestillä on erilainen vaikutus riippuen lähteen uskottavuudesta. Lähteiden 

muuttujia on uskottavuustutkimuksissa on hahmoteltu sellaisilla käsitteillä kuten lähteen 

uskottavuus, lähteen uskottavuuden tekijät, lähteen uskottavuuden asteet ja lähteen 

uskottavuuden vaikutukset. (Bormann 1980, 34-35.) 

 
Allanin (1999, 68-69) mukaan  korkea-arvoisilla lähteillä on taipumusta tulla kuulluksi, 

koska heillä uskotaan olevan täydempi käsitys siitä miten asiat ovat kuin statukseltaan 

alempiarvoisilla tahoilla. Mitä korkeammalle tasolle hierarkiassa uutisen lähde sijoitetaan, 

sitä arvovaltaisempia tai vaikutusvaltaisempia lausunnot ovat toimittajien työprosesseissa. 

Toimittajilla voi siten olla taipumusta suhtautua näihin lähteisiin jo ennalta suopeasti ja 

kohdella niitä tosiasioihin perustuvina, koska toimittajat ylläpitävät yhteiskunnan normien 

mukaista järjestystä suhteessa autoritäärisiin tietäjiin. Toisaalta kysymys on myös 
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mukavuudesta. Kaiken kaikkiaan, �pätevän� lähteen pitäisi tällä logiikalla muuntua 

uskottavaksi uutiseksi. (emt.) 

 
Lähteen korkea uskottavuus ei siten olekaan aina yksinomaan �hyvä asia�, kuten Rarickin ja 

Hovlandin tutkimustuloksia edelleen kehittänyt Bauer (teoksessa Robertson 1971, 140-141) 

toteaa. Tunteeseen perustuva osa (=luottamus) häiritsee kognitiivista, eli tiedollista osaa 

(=pätevyys) ja saa aikaan sen, että henkilö hyväksyy lähteen puoltaman mielipiteen ilman 

riittävän kriittistä arviointia. Toisin sanoen, jos lähde tietää mistä puhuu ja minä luotan 

lähteeseen, miksi minun pitäisi tutkia todisteita?  Samaa osoittivat myös Kelmanin ja 

Hovlandin (teoksessa Robertson 1971, 142) kokeelliset tutkimustulokset, joiden mukaan 

tunnepohjaiset reaktiot korkeasti uskottavia tai epäuskottavia lähteitä kohtaan saattavat 

vaikuttaa haitallisesti oppimiseen ja tosiasioihin pohjautuvan informaation muistamiseen.  

 
Lähteen arvovallan lisäksi myös viestin laadun voidaan katsoa vaikuttavan viestin 

läpimenoon. Hallin (1986, 116-118), joka on analysoinut miten yhteiskunnan normien 

mukaiset uskottavat lähteet sanelevat objektiivista toimitustyötä, on jakanut toimittajien 

maailman kolmeen alueeseen, joista jokaista ohjaavat erilaiset toimitustyön standardit: 

konsensuksen piirissä toimittajat eivät koe tarvetta esittää vastakkaisia näkemyksiä tai 

pysytellä puolueettomina tarkkailijoina. Päinvastoin toimittajien tehtävänä on palvella 

konsensuksen puolestapuhujana. Laillistetun polemiikin alueella, objektiivisuus ja tasapaino 

hallitsevat ylevimpiä journalistisia arvoja. Poikkeavuuden alueella journalismin tehtävänä 

on asettaa alttiiksi, tuomita tai sulkea pois julkisuudesta konsensusta rikkovat tai uhkaavat 

asiat. Siis mitä kauempana mahdollinen lähde on konsensuksesta, sitä epätodennäköisempää 

on, että lähde saa äänensä julki mediassa. (emt.) 

 
Uutisen lähdettä voi lähestyä eri näkökulmista. Toimittajan näkökulmasta olennaisin lähde 

on uutisen alkuperäinen lähde, esimerkiksi asiatiedot kertonut uutistoimisto, toinen 

tiedotusväline tai haastateltu asiantuntija. Tämä lähde vaikuttaa myös uutisen vastaanottajan 

käsitykseen uutisen uskottavuudesta. Vastaanottajan näkökulmasta uutisen lähteitä ovat 

myös uutisen toimittanut toimittaja sekä se tiedotusväline, josta vastaanottaja itse on 

lukenut, kuullut tai katsonut uutisen. Uutisen lähde voi olla yksilöity ja nimeltä mainittu 

sanomalehti tai television uutislähetys, tietty verkkojulkaisu tai vastaava, tai lähteenä 

voidaan pitää yleisesti esimerkiksi lehteä tai tv-uutisia tai internetiä. 

 
2.3.1 Tiedotusvälineen nimen merkitys 

 
Tiedotusvälineen tunnettuuden on todettu vaikuttavan myös verkkojulkaisun valintaan. 

Tunnettuus voidaan määritellä siten, että tuotteen nimi tunnistetaan laaja-alaisesti. 
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Tunnettuun tuotemerkkiin osataan mahdollisesti yhdistää käsitys tuotteen maineesta tai 

laadusta, joka voi olla neutraali tai kallistua myönteiseen tai kielteiseen suuntaan. 

Finbergin (2002a) tutkimuksessa kysyttiin sekä median että yleisön edustajilta minkä 

ominaisuuksien takia vastaajat valitsevat ne verkkojulkaisut, joiden sivuilla useimmiten 

käyvät. Median edustajista 25,4 % ilmoitti tärkeimmäksi ominaisuudeksi sen, että 

verkkojulkaisua julkaisee tunnettu organisaatio, yleisön edustajista 16,4 % sanoi julkaisijan 

tunnettuuden olevan tärkein valintaan vaikuttava yksittäinen tekijä. Kun yleisöltä kysyttiin 

erikseen, kuinka tärkeänä he pitävät sitä, että verkkojulkaisua ylläpitää tunnettu 

tiedotusväline, jota he arvostavat internetin ulkopuolella, lähes kaikki vastaajat (yhteensä 

91,5 prosenttia) sanoivat sen olevan tärkeää. Lähes neljäsosa tästä ryhmästä sanoi 

tunnettuuden olevan erittäin tärkeää. (Finberg ym. 2002a, 19-20.)  

 
Tunnettuuden lisäksi tuotemerkillä voi olla myös abstraktimpi, sosiaalissymbolinen 

merkitys, jota populääristi kutsutaan myös brändiksi, tavaramerkin imagoksi. 

Brändiajattelua ei voi sivuuttaa ottamatta huomioon sitä seikkaa, että tuotemerkkien välillä 

valintoja tekevä ihminen haluaa valinnoillaan ilmaista ja määritellä myös omaa imagoansa 

ja identiteettiänsä. Kuluttajien käyttäytymistä ohjaava brändien kuluttaminen on siten 

jokapäiväistä itseilmaisua. (Robertson 1971, 144, 232-233, 244-246.)   

 
Tunnetun tavaramerkin, brändin, merkitys on tullut ilmi myös muissa tutkimuksissa. Pew 

Research Centerin (1998 ja 2003) tutkimuksissa on todettu, että yleisöllä on taipumus etsiä 

internetistä uutisia suurten, perinteisestä mediasta tunnettujen tiedotusvälineiden 

verkkojulkaisuista. Samansuuntaisiin tuloksiin on päädytty Yhdysvaltain 

sanomalehtiteollisuuden etujärjestö Newspaper Association of American (NAA) vuosittain 

teettämissä tutkimuksissa. Tutkimusten mukaan sanomalehden verkkoversion lukijat 

selvästi liittävät mielessään verkkoversion sanomalehden painettuun versioon. (Saul 1999.) 

 
�Sanomalehden nimen arvo, sen maine ja brändin vahvuus ovat mittaamattomia.� (John Sturm, 
President, Newspaper Association of American, NAA, emt, käännös V.V.).  

 
Perinteisiltä mediamarkkinoilta tunnetut nimet jylläävät myös Suomen verkkomarkkinoilla 

(ks. Suomen Gallup Web 2004; Taloustutkimus 2003). Kehitys ei yllätä, sillä jo 90-luvun 

alussa, vuosia ennen internetin läpilyöntiä, ennustettiin että ennen pitkää internetille käy 

samoin kuin aiemmille uusille viestintävälineille oli käynyt menneisyydessä; isot 

institutionaaliset ja kaupalliset toimijat rahoineen ovat aina onnistuneet saamaan 

kontrolliinsa uuteen tekniikkaan perustuvat viestintävälineet (ks. Riley ym.1998). 
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Heinosen (1998) haastattelututkimuksessa näytti myös siltä, että verkkoaikakausi ei  

merkitse mediakentässä instituutioiden tasolla mitenkään mullistavia muutoksia, vaan 

perinteiset mediayritykset kykenevät säilyttämään asemansa, joskin niiden rinnalle voi 

nousta uusia pienjulkaisijoita sekä muilta aloilta julkaisutoimintaan laajentavia toimijoita. 

Heinosen mukaan voidaan olettaa, että pienet julkaisijat korkeintaan täydentävät suuria 

erityisalueilla, joista isot eivät ole kiinnostuneita. Uusmedia-alalla työskennelleiden 

haastateltavien arviot perustuivat siihen, että perinteisillä mediataloilla on sekä osaamista, 

myös resursseja � rahallisia ja ennen muuta sisältötuotannon ammatillista perinnettä - joita 

muilla ei ole. (emt., 83-85.) Jo 90-luvulla pidettiin todennäköisenä, että mikäli internetistä 

tulee taloudellisesti merkittävä media, nimenomaan suuret mediatalot ovat niiden joukossa, 

jotka pystyvät hyödyntämään verkkoa taloudellisessa mielessä. Niiden etuna on, että ne 

voivat markkinoida olemassa olevilla julkaisuillaan verkkojulkaisujaan ja myös hyödyntää 

olemassa olevia suhteitaan mainostajiin. (McChesney 1998, 22.)  

 
Ennusteet näyttävät toteutuneen, sillä Finbergin (2002a) tutkimuksessa kävi ilmi, että 

pelkästään verkossa julkaistaviin journalistisiin julkaisuihin suhtaudutaan skeptisesti, ja vain 

kourallinen kyseisenlaisista verkkojulkaisuista on tutkittavien mielestä onnistunut 

rakentamaan itselleen vahvan maineen uskottavana uutisjulkaisuna (Finberg ym. 2002a,  

40). 

 
McGill (2000, 68-69) lähestyy asiaa median tahrattomuuden tai oikeudenmukaisuuden 

kannalta ja muutenkin hieman eri näkökulmasta, mutta sivuaa sitä millainen merkitys 

tuotemerkillä on tutkittaessa median uskottavuutta. McGill epäilee, että median maine ei 

olisikaan yleisön keskuudessa niin huono kuin joidenkin tutkimustulosten perusteella on 

oletettu, vaan kyse olisi enemmänkin kysymysten esittämistavan aiheuttamasta 

vääristymästä. McGill uskoo, että kysymykset nimeltä mainituista, hyvin tunnetuista 

uutisjulkaisuista saavat paljon todennäköisemmin esiin positiivisia vastauksia kuin 

kysymykset, joissa kysytään mielipiteitä yleisesti uutismediasta tai sanomalehdistä. 

  
McGill tulkitsee tutkimustuloksissa saatuja eroavaisuuksia sillä, että kysymyksissä, joissa 

on mainittu jokin julkaisu nimeltä, kysytään asiasta josta ihmisillä on omakohtaista 

ensikäden tietoa. Esimerkiksi jos ihmisiltä kysytään mielipidettä heidän paikallislehdestänsä 

tai nimeltä mainitusta suuresta tunnetusta sanomalehdestä, he pystyvät määrittelemään mitä 

mieltä ovat siitä, koska ovat lukeneet sitä itse. Mutta kysyttäessä mielipidettä 

�uutisjulkaisuista yleisesti�, kysytään jostakin, josta ihmisillä on vain toisen käden tietoa - 

tietoa joka on saatu esimerkiksi muilta ihmisiltä tai � ironisesti -  uutisraporteista, jotka ovat 
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kertoneet mediasta. Tällöin uutisvälineiden ja yleensä median tilaa kuvaavat vastaukset 

saattavat kertoa enemmänkin siitä, kuinka uutismediaa esitellään mediassa, kuin mitä yleisö 

todellisuudessa ajattelee uutismediasta. Näin ollen saattaa olla, että yleisön näkemys 

tiedotusvälineiden oikeudenmukaisuudesta ei olisikaan niin huono kuin joidenkin 

tutkimusten tulokset olettavat. (McGill 2000, 68-69.)  

 
2.4 Vastaanottajan valta ja vastuu 

 
Uskottavuuskäsityksen muodostumiseen vaikuttavia asioita pohdittaessa ei voi sivuuttaa 

uuden välineen omaksumisprosessiin liittyviä esteitä. Tietoverkko nykyisessä muodossaan 

samoin kuin verkkojulkaisut ovat vielä suhteellisen uusia innovaatioita, ja käytön 

yleistymisestä huolimatta niiden voidaan edelleenkin sanoa olevan diffuusiovaiheessa. 

Uuden omaksumiseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät, ja innovaatioiden käyttöönotto 

sekä hyväksyminen edellyttävät usein muutoksia totuttuihin tapoihin tai jopa asenteiden 

tarkistamista. Internetin ja verkkojulkaisujen täytyy tulla niiden potentiaalisten käyttäjien 

keskuudessa ensin yleisesti omaksutuksi ja hyväksytyksi, jotta niistä voisi muodostua 

yleisesti uskottavaksi koettu uutisväline. Verkkojournalisminkin täytyy legitimoida 

olemassaolonsa.  

 
Innovaatioiden käyttöönotolla ja yleistymisellä voi olla esteitä paitsi kuluttajien, myös 

instituutioiden, pääoman tai liikemaailman puolella, sillä uudet keksinnöt asettavat 

yhteiskunnan ristiriitaiseen tilanteeseen: toisaalta uskotaan kehityksen väistämättömyyteen, 

toisaalta kontrolloidaan kaikkea edistystä mukauttamalla sitä niin, että se sopii olemassa 

oleviin sosiaalisiin malleihin. Samat instituutiot, sama pääoma ja samat tutkimukselliset 

ponnistelut, jotka loivat tämän päivän maailman, yrittävät luoda myös huomisen maailmaa. 

Mikäli liikeyritys näiden instituutioiden edesauttamana �keksii� laitteen, joka tekee 

yrityksen itsensä toiminnan tai koko liiketoiminta-alan tarpeettomaksi, kyseessä olisi 

teknologisesti aiheutettu harakiri. On itsestään selvää, ettei liikemaailmassa toimita näin. 

(Winston 1998, 11.)  

 
Ns. perinteisen median verkkoversioiden kehittäminen on ristiriitaista toimintaa, sillä 

samalla kun uusi keksintö tarjoaa mahdollisuuden, uhkana on, että verkkoversio 

kannibalisoi olemassa olevaa tuotetta. Verkkoviestintä on hyvä esimerkki siitä, että �uuden 

teknisen keksinnön tullessa markkinoille vastaanottaminen tai hyväksyminen ei ole koskaan 

mutkatonta, vaikka teknologia olisi kuinka �tarvittua�, siis tarpeelliseksi tai välttämättömäksi 

koettua� (Winston 1998, 11). 



 

 14

Kuluttajalla on kuitenkin lopullinen valta päättää, ottaako hän käyttöönsä uuden 

markkinoille lanseeratun teknisen keksinnön tai palvelun, esimerkiksi tietokonetuotteet, 

internetin ja verkkojulkaisut. 

 

Kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa on hyvät edellytykset tietotekniikan käytölle, 

johtuen hyvästä valmiudesta uuden informaatio- ja viestintäteknologian käyttöön (Dutta, 

Lanvin ja Paua, 2003, 216). Suomen Gallupin mukaan reilut 2,5 miljoonaa suomalaista, eli 

64 prosenttia tutkitusta 15-79 -vuotiaasta väestöstä, oli kesällä 2002 käyttänyt internetiä 

edellisen 3 kuukauden aikana. 15-79 �vuotiaista suomalaisista 2,2 miljoonaa (55 %) käytti 

internetiä vähintään kerran viikossa ja ainakin 5 päivänä viikossa vajaat 1,25 miljoonaa 

(31%). (Suomen Gallup Web 2002.) 

 

Vuoden 2002 Intermediatutkimuksen mukaan internetiä käytti päivittäin 33 prosenttia 12-69 

�vuotiaista suomalaisista, mutta kaksi vuotta myöhemmin internetin päivittäisten käyttäjien 

määrä oli noussut jo 43 prosenttiin. Vastaavasti muiden välineiden käyttö oli vähentynyt 

hieman vuoden 2004 Intermediatutkimuksen mukaan. Vuonna 2004 televisio tavoitti 64 

prosenttia suomalaisista (96 prosenttia vuonna 2002), radio 82 (87) ja sanomalehdet 82 (83) 

prosenttia. Internetin parissa vietettiin vuoden 2004 tutkimuksen mukaan keskimäärin 33 

minuuttia päivässä, mikä on 12 minuuttia enemmän kuin vuonna 2002 (21 minuuttia 

päivässä), sanomalehtiin käytettiin 48 minuuttia (48 min. vuonna 2002), radion 169 (185) ja 

television parissa 207 (215) minuuttia. (Suomen Gallup Media 2004; 2002.)  Internetin 

käyttöön keskityttiin muita välineitä enemmän, sillä verkkoa käyttäneistä 76 % kuvasi 

käyttöään keskittyneeksi. Sanomalehtien lukijoista 73 % seurasi mediaa keskittyneesti ja 

television katsojista 62 %. (emt. 2002.) Edellä mainitut käyttöluvut koskevat kaikkea 

välineiden tarjoamaa sisältöä, eivät pelkästään uutistarjontaa. 

 
2.4.1 Uuden välineen omaksumisprosessi 

 
Viestinnän historiaan mahtuu lukuisia teknologisia keksintöjä ja niiden mahdollistamia 

tuotteita, jotka ovat käyneet läpi jokaisella innovaatiolla edessään olevan diffuusioprosessin 

- yhtenä viimeisimmistä internet ja internetin mahdollistamat verkkojulkaisut.   

 
Innovaatio on uusi tuote tai palvelu, jolla kuluttajat havaitsevat olevan vaikutusta olemassa 

oleviin kulutustottumuksiin. Leviämisprosessi, eli diffuusio, on tekemisissä ajan myötä 

nousevan innovaation käyttöönottokäyrän kanssa, mikä kuvaa innovaation penetraation tai 

markkinoiden kyllääntymisen tasoa yhteiskunnassa tai markkinasegmentillä.  

Omaksumisprosessi liittyy päätösketjuun, jota kuluttajat käyttävät päättäessään ottavatko he 
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vai eivätkö ota käyttöön innovaatiota. (Gatignon ja Robertson 1991, 318-319.) 

Innovaatioiden omaksuminen edellyttää muutoksia myös kuluttajan tai käyttäjän 

käyttäytymismalleihin. Edellytykset käyttäytymisen muutokselle ovat tietoisuus 

innovaatiosta ja myönteinen asenne uutta keksintöä tai tuotetta kohtaan. (Robertson 1971, 

227.)  

 
Ihmiset omaksuvat uusia asioita vaiheittain. Tiedostamisvaiheessa yksilö saa tietää uudesta 

ideasta tai innovaatiosta, mutta ei tiedä asiasta kovinkaan yksityiskohtaisesti. Uuden asian 

tiedostamisvaiheessa tiedotusvälineet ovat tärkein tiedon lähde, mutta prosessin edetessä 

median merkitys tiedon välittäjänä vähenee. Kiinnostusvaiheessa henkilö haluaa tietää 

yksityiskohtaisemmin asiasta. Arviointivaiheessa sovelletaan kahdesta edellisestä vaiheesta 

saatua tietoa omaan tilanteeseen. Jos henkilö katsoo arvioinnissaan, että uuden asian 

käytöstä voisi olla hyötyä, hän päättää kokeilla sitä käytännössä. Kokeiluvaiheessa henkilö 

kokeilee esimerkiksi, kuinka helppoa tai hyödyllistä uuden tuotteen käyttäminen on, tai 

millaisia kustannuksia siitä todellisuudessa aiheutuu. Jos kokemukset ovat myönteisiä, 

henkilö todennäköisesti päättää ottaa tuotteen käyttöönsä. Omaksumisvaiheessa kuluttaja 

jatkaa tuotteen käyttämistä ja on ennen kaikkea tyytyväinen uutuuteen. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että uuden tuotteen hyväksynyt henkilö käyttäisi sitä välttämättä jatkuvasti, 

mutta hän on hyväksynyt tuotteen hyväksi ja aikoo sisällyttää sen rutiineihinsa. Hän ei enää 

kysele itseltään �ostaako vaiko ei?�. (Lazer ja Bell 1969, 205-210.)  

 
Yhteisö tai ryhmä, johon ihmiset kuuluvat, vaikuttavat heidän arvoihinsa, mistä riippuu 

kuinka nopeasti he omaksuvat ideoita ja millaisia asioita tai ideoita he ottavat käyttöönsä. 

Joissakin yhteisöissä asenteet ovat muutosmyönteisiä, joissakin yhteisöissä asenteet 

puolestaan ovat olemassa olevan säilyttämisen kannalla (status quo). Näihin yhteisöihin 

kuuluvia on vaikea saada hyväksymään uusia asioita. (Lazer ja Bell 1969, 212.)  

Asenteet, jotka ovat muodostuneet palvelemaan käytännöllisyyden tai sopeutumisen 

tarkoituksia, voivat muuttua jos 1) asenne ei enää johda tyydytykseen 2) toisen asenteen 

hyväksymisen voidaan osoittaa johtavan paremmin tarpeiden tyydytykseen tai 3) yksilön 

pyrkimystaso on muuttunut. Tiedon muuttuminen perustuu uuteen informaatioon tai 

ympäristön muuttumiseen; olemassa olevan tiedon taso on epätäydellistä tai 

harhaanjohtavaa. Arvot muuttuvat. (Robertson 1971, 243-246.) 

 
Edelleen, mitä myönteisempi asenne jotain - esimerkiksi internetiä tai verkkojulkaisuja -

kohtaan on, sitä enemmän ja useammin tuotetta käytetään, ja mitä epäsuotuisampi asenne on 

tuotetta kohtaan, sitä vähäisempää käyttö on tai sitä todennäköisemmin sen käyttö 

lopetetaan (Robertson 1971, 229). Asenteet muodostuvat kognitiivisten ja tunnepitoisten 
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osatekijöiden lisäksi toiminnallisista osatekijöistä. Toiminnallisuus on henkilön valmiutta 

toimia avoimesti kohti kohdetta. (emt., 230.)  

 
Uusien asenteiden syntymisen lisäksi asenteet voivat muuttua, jolloin mieltymys jotakin 

kohdetta kohtaan muuttuu positiivisesta negatiiviseksi tai negatiivisesta positiiviseksi � tai 

olemassa oleva asenne vahvistuu entisestään. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä kiihkeämpiä 

tai intensiivisempiä asenteet ovat, sitä vaikeampaa niitä on muuttaa, ja päinvastoin. 

(Robertson 1971, 236-237.) 

 
Tietokoneen ja tietokoneen avulla käytettävän tietoverkon käyttöönottoon voi olettaa 

vaikuttavan käytön oppimiseen liittyvät vaatimukset. Mitä vaikeampaa uuden välineen 

käytön opetteleminen on, sitä hitaammin innovaation leviäminen tapahtuu: tuotteet, jotka 

ovat monimutkaisia, sopimattomia olemassa oleviin kulutusmalleihin tai tottumuksiin sekä 

kaiken lisäksi vaikeita kokeilla eivät yksinkertaisesti leviä kovin nopeasti (Gatignon ja 

Robertson 1991, 324). Lisäksi vähän kustannuksia aiheuttavat tuotteet omaksutaan 

nopeimmin -  kustannukset kuuluvatkin tärkeimpiin innovaation yleistymisen nopeuteen 

vaikuttaviin tekijöihin (emt.). 

 
Tutkimusten mukaan ihmiset voidaan jakaa viiteen ryhmään, sen mukaan kuinka he 

omaksuvat uusia asioita. Innovaattorit, eli uudistusmieliset, (3-5%) voivat ottaa taloudellisia 

riskejä kokeillakseen uusia asioita ensimmäisten joukossa. Tähän marginaaliseen ryhmään 

kuuluvat ovat muutosorientoituneita, eivätkä yhteisön muiden jäsenten tekemiset tai 

mielipiteet suuremmin vaikuta heihin. Aikaiset omaksujat (10-15%) ovat keskimäärin 

nuorempia kuin jäljessä tuleviin ryhmiin kuuluvat, yleensä myös koulutetumpia, ja 

seuraavat keskimääräistä enemmän tiedotusvälineitä. Aikaiseen enemmistöön kuuluvat  (15-

20%) ovat yhteisöjensä epämuodollisia mielipidejohtajia. Tällä ryhmällä on suurin vaikutus 

siihen, miten enemmistö omaksuu uusia käytäntöjä ja asioita. Enemmistöön (40-60 %) 

kuuluvat ovat yleensä hieman vanhempia, vähemmän koulutettuja ja vähemmän taipuvaisia 

muutoksiin. Tähän ryhmään vaikuttaa eniten lähiympäristön ihmisten tekemiset. Loput 5-10 

prosenttia kuuluvat ei-omaksujiin. Ryhmään kuuluvat ovat yleensä vanhimpia ja vähiten 

koulutettuja. (Lazer ja Bell 1969, 212-213.)  

 
Myös motivaatiolla on yhteys käyttäytymiseen. Korkeasti motivoitunut henkilö ei anna 

periksi helposti; jos välitön käyttäytyminen ei johda suoraan päämäärään, henkilö jatkaa 

sinnikkäästi yrittämällä toisia toimintatapoja. Motivoitunut henkilö siis muuttaa 

tekniikoitansa pyrkiessään itseään tyydyttävään tulokseen. (Eisenson, Auer ja Irwin 1969, 

76.) Näin ollen esimerkiksi tietoa etsivä tietokoneen ja internetin käyttöön motivoitunut 
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henkilö on valmis odottamaan www-sivun avautumista hitaista tietoliikenneyhteyksistä tai 

muista teknisistä ongelmista huolimatta, ja vastaavasti esimerkiksi verkkojulkaisujen 

käyttöön huonosti motivoitunut henkilö saattaa helposti ottaa kielteisen asenteen yleensä 

verkkojulkaisujen seuraamista kohtaan törmättyään muutamaan hitaasti avautuvaan tai 

epämääräiseen verkkojulkaisuun. 

 
Vastaanottajan sitoutuneisuuden käsitteellä puolestaan kuvataan sitä, kuinka voimakkaasti 

tai intensiivisesti henkilö ottaa jonkin asian huomioon ja miten merkityksellinen se on 

hänelle (Lehtonen 1998, 162; Sherif, Sherif ja Nebergall 1965, 63-68; Littlejohn 1996, 152). 

Voimakkaasti sitoutunut henkilö etsii informaatiota aktiivisesti ja torjuu vasta-argumentteja. 

Hänen asenteensa muuttaminen on vaikeaa, hän on merkkiuskollinen eikä pelkällä uuden 

informaation toistolla ole häneen vaikutusta. (Lehtonen, emt.) Sitoutuneisuuden,  

motivaation, kykyjen, oman aseman sekä esillä olevan asian tuttuuden merkityksestä 

asenteiden ja mielipiteiden muodostumisessa tai muuttumisessa on tutkittu runsaasti 1940-

luvulta lähtien ja myös havaittu niiden läheinen yhteys toisiinsa (ks. esim. Sherif ja Hovland 

1961; Sherif, Sherif ja Nebergall 1965). 

 
 2.4.2 Vastaanottaja informaatiotulvan pyörteissä 

 
�Kriittisen vastaanoton ja merkitysten kriittisen tuottamisen taidon opetteleminen ja sen 

edellyttämien tietojen omaksuminen on vastaanottajaan osavastuuta� (Hemanus 1990, 155).  
 

Vaikka vastuu uskottavasta journalismista kuuluu käsittääkseni ennen kaikkea journalisteille 

ja tiedotusvälineille, osa vastuusta on myös viestinnän vastaanottajalla. 

 
Elämme informaatioyhteiskunnassa, jossa tietotyöllä tai tiedon muokkaamisella ja 

jakamisella on taloudellisessa mielessä yhä suurempi merkitys. Informaation jakeluun ja 

vastaanottamiseen on olemassa yhä enemmän teknisiä välineitä ja samaten viestien, siis 

jaettavan informaation, määrä on kasvanut räjähdysmäisesti etenkin toisen maailmansodan 

jälkeen. Paitsi talouselämään ja politiikkaan, kyseinen viestintävallankumous on vaikuttanut 

merkittävästi myös suoraan ihmisten henkilökohtaiseen elämään. Nykyisessä 

informaatiotulvassa ihmiset ovat joutuneet �uudistamaan� itsensä tiedon käsittelijöiksi tai 

suodattajiksi. Ihmiset joutuvat prosessoimaan enemmän ja enemmän informaatiota, ja tämän  

ylitarjonnan edessä on jatkuvasti valikoitava mihin kiinnittää huomiota. Samaan aikaan 

informaatiota pitäisi myös ymmärtää kriittisesti. (Chesebro 1996, 32-34.)  

 
Jotta selviäisimme informaatioyhteiskunnassa, meidän täytyy kehittää kritiikin taitojamme, 

sillä aivan kuten kaikkien elävien organismien täytyy reagoida ympäristöönsä ja määritellä 
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mikä on terveellistä ja mikä tuhoavaa, samalla tavalla informaatioyhteiskunnassa täytyy olla 

kriittinen tiedon suhteen; pitää pystyä kuvailemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan ympärillä 

olevaa informaatiota (Chesebro 1996, 35). Wiion (1973, 83) mukaan ihmisillä on tietojen 

tulvaa varten eräänlainen sisäinen puolustusmekanismi: �Me siis torjumme suurimman osan 

meille lähetetyistä sanomista jo pelkästään �henkisen terveytemme� vuoksi, jotta aivomme 

eivät ylikuormittuisi�. 

 
Variksen (1998, 376-377) mukaan kiihtyvän informaatiotulvan muodostama uusi 

mediaympäristö vaatii yhä enemmän valintoja, mikä taas edellyttää ihmisiltä uutta 

viestinnällistä taitoa ja kyvykkyyttä. Mediakompetenssin ensimmäinen taitamisen alue on 

mediakritiikki, joka edellyttää ihmiseltä refleksiivistä kykyä käyttää analyyttistä tietoa 

omiin tarpeisiinsa. Toinen alue on mediaoppi, jolla tarkoitetaan eri medioita koskevaa 

informaatiota sekä niiden käyttöön tarvittavaa tiedollista osaamista. Kolmanneksi 

mediakompetenssiin kuuluu kyky refleksiivisesti käyttää mediaa, ymmärtää omia median 

käyttötarkoituksiaan yhtä lailla kuin esimerkiksi interaktiivisen median luonnetta. Neljäs 

alue muodostuu median muotoiluun, design �kysymyksiin, liittyvistä seikoista. (emt.)  

 
Pietilän (1995, 34-35) mukaan journalistisen tuotteen vastaanottaminen on sääntöjä 

noudattavaa toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaanottajalla on vastaanottotilanteeseen 

asettuessaan tietoisempia tai tiedottomampia ennakko-odotuksia tai �käsityksiä, jotka 

kohdistuvat vastaanotettavaan journalistiseen tuotteeseen. Nämä odotukset ja käsitykset 

muodostavat sen �kieliopin� - eli ne yhteiset sääntöluontoiset odotukset ja käsitykset, joiden 

pohjalta tavalliset ihmiset arkisesti hahmottavat yhteiskunnan ja joukkotiedotuksen - jonka 

varassa esim. tietty mustavalkoinen paperitaitelma kyetään ymmärtämään sanomalehdeksi. 

(emt.) 

 
Viestin kulkeutumisesta vastaanottajalle on esitetty useita malleja, joihin voidaan sisällyttää 

käsitteitä kuten viestin lähde, koodaaminen ja tulkitseminen, kanavat tai väylät, palaute, 

lähettäminen, itse viesti, viestin rakenne, häiriöt, tarpeettomuudet, entropia, lähteen 

uskottavuus sekä asenteet. Esimerkiksi tyypillisessä lineaarisessa SMCR �viestintämallissa 

(Source-Message-Channel-Receiver) viestinnän perillemenoon vaikuttavat tekijät ovat 1) 

lähteen viestinnälliset taidot, asenteet, tieto, sosiaaliset/yhteiskunnalliset järjestelmät ja 

kulttuuri, 2) itse viesti, sen sisällön elementit ja rakenne, 3) kanava, eli aistit, joiden avulla 

viesti vastaanotetaan (näkö-, kuulo- tunto-, haju- ja makuaistit) sekä 4) vastaanottajan 

viestinnällinen kyvykkyys, asenteet, vastaanottaminen, sosiaaliset/yhteiskunnalliset 

järjestelmät ja kulttuuri. (Bormann 1980, 30-33.) 
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Joukkoviestimet toimivat myös useiden erilaisten ulkopuolisten sidosryhmien paineiden 

alaisuudessa. Jotta joukkoviestinten roolin voisi jotenkin ymmärtää, McQuailin (1987, 142-

162) mukaan pitää ottaa huomioon joukkoviestimen 1) suhteet yhteiskuntaan, (sosiaaliset ja 

poliittiset paineet) 2) suhteet mainostajiin, omistajiin, kilpailijoihin, ammattiyhdistyksiin, 

uutistoimistoihin (taloudelliset paineet), 3) suhteet lähteisiin, 4) suhteet erityyppisiin 

organisaatioihin sekä 5) suhteet yleisöön. Joukkoviestin itse muodostuu johdon, toimituksen 

ja tekniikan muodostamasta kolmiyhteydestä (emt.). 

Variksen (1998, 377) mukaan viestinnälliseen osaamiseen kuuluu ainakin seuraavien viiden 

perusasian tuntemus: 1) Kaikki mediat ja niiden sanomat ovat kulttuurisesti tuotettuja 

konstruktioita, joiden rakentumisen tunteminen on osa medialukutaitoa. 2) Eri välineiden 

kielet ovat erilaisia. 3) Yleisö tulkitsee sanomia eri tavoilla. 4) Vapaassa 

markkinataloudessa medioilla on vahvoja kaupallisia intressejä tuottaa tietyntyyppistä 

sisältöä ja mainoksia, ja esimerkiksi mediaomistuksen keskittymisen ja kansainvälistymisen 

tunteminen on olennainen osa kriittistä tietämystä. 5) Arvovapaata mediaympäristöä ei ole 

olemassakaan, minkä takia on tärkeää tietää, mistä lähtökohdista käsin kukin media asioita 

tarkastelee. 

 
2.5 Tietokonetuotteiden rooli uskottavuuden näkökulmasta 

 
Uuden teknologian, esimerkiksi tietotekniikan ja internetin,  käyttöönoton jälkeen alkaa 

käytännössä muodostua käsitys teknologian ja sen mahdollistamien sovellusten, kuten 

www-sivujen, uskottavuudesta. Tietokonetuotteiden uskottavuutta tutkineet Fogg ja Tseng 

(1999, 80-86) tarkoittavat �tietokonetuotteilla� tietokoneita ja erilaisia niihin liitettäviä 

laitteita, tietokonejärjestelmiä ja �sovelluksia. Myös verkkosivut kuuluvat 

tietokonetuotteisiin. Fogg ja Tseng esittävät, että  tietokonetuotteiden uskottavuutta 

arvioidaan kahdesta perspektiivistä: tietokonetuotteiden fyysiseen järjestelmään liittyvästä 

näkökulmasta ja toisaalta psykologisesta näkökulmasta. 

Heidän hypoteesinsa on, että kun tietokonetuotteiden uskottavuutta arvioidaan 

järjestelmäperspektiivistä, näkökulma jakaantuu neljään eri näkökohtaan: 1) laitteen 

uskottavuus liittyy esimerkiksi tietokonetuotteen fyysiseen ulkomuotoon. 2) Käyttöliittymän 

uskottavuus on yhteydessä tietokonetuotteen näyttöön ja sen avulla saatuun 

vuorovaikutuskokemukseen. Käyttöliittymä todennäköisesti vähentää uskottavuutta, jos se  

on ristiriidassa käyttäjän odotuksien tai älyllisten mallien kanssa. 3) Toiminnallinen 

uskottavuus liittyy siihen, mitä tietokonetuote tekee ja miten se on tehty, ja 4) informaation 

uskottavuus on yhteydessä siihen, kuinka uskottavaa tietokonetuotteen informaatio on. 
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Www-sivun uskottavuutta arvioivat todennäköisimmin keskittyvät käyttöliittymään, 

toiminnallisuuteen ja informaatioon liittyviin asioihin. (Fogg ja Tseng 1999, 80-86.)     

 
Tietokoneiden tekemien virheiden on tutkimuksissa todettu vahingoittavan 

tietokonetuotteiden uskottavuutta - ainakin jossain määrin - ja virhetilanteen tärkeydestä 

riippuu kuinka vakavasti uskottavuus kärsii. On myös tutkittu sitä, miten tietokonetuotteiden 

hyväksyminen (vastaanottaminen) muuttuu silloin kun käyttäjä on paremmin perillä 

tietokoneiden toiminnasta. Johtopäätökset ovat olleet ristiriitaisia: toisaalta tietokoneen 

toimintatapoja tuntevien käyttäjien on todettu olevan taipuvaisempia pitämään 

tietokonetuotteita uskottavina, toisaalta tietokoneiden tuntemuksen on todettu vaikuttavan 

myös päinvastaisesti, eli heikentävän käyttäjien näkemystä tietokonetuotteiden 

uskottavuudesta. (Fogg ja Tseng, 1999, 82.)  

 
Fogg on 90-luvulla muodostanut uuden termin captology määrittelemään 

tietokonetutkimuksen haaraa, jonka tarkoituksena on tutkia miten tietokoneet muuttavat 

ihmisten käyttäytymistä ja ajattelutapaa. Fogg on määritellyt termin captology seuraavasti 

(käytän tässä omaa käännöstäni kaptologia): �Kaptologia keskittyy suunnittelemaan, 

tutkimaan ja analysoimaan vuorovaikutteisia tietokonetuotteita, jotka on luotu muuttamaan 

ihmisten asenteita ja käyttäytymistä.� (Fogg 2003, 1; ks. myös Fogg ja Tseng 1999, 20). 

 
Tietokoneella on kolme perusroolia: tietokone on työväline, se toimii mediana sekä 

sosiaalisena välineenä. Esimerkiksi median roolissa, tietokoneet voivat muuttaa 

käyttäytymistä simuloimalla uusia pyrkimyksiä tai tavoitteita. Riippumatta kulloinkin 

käytössä olevasta roolista, oleellisinta on, että vakuuttaakseen käyttäjänsä, sovelluksen 

täytyy olla uskottava. (Fogg 2003, 23-27.) 

 
Samalla tavalla web-sivun täytyy ensin olla uskottava, jotta se olisi vakuuttava. Vain sitä 

kautta se voi vaikuttaa käyttäjiin tai muuttaa ihmisten asenteita, muuttaa 

käyttäytymismalleja esimerkiksi muuttamalla tiedotusvälineiden seuraamistottumuksia tai 

ajattelutapoja, joita tiedotusvälineiden ja uutisten seuraamiseen on totuttu liittämään. 

Vakuuttaminen voidaan määritellä ilman pakkoa tapahtuvaksi tavoitteelliseksi suostutteluksi 

tai taivutteluksi, jonka tarkoituksena on saada muutettua asenteita ja käyttäytymismalleja 

suotuisaksi esimerkiksi verkkojulkaisun suhteen. (Fogg 2003, 148-172.) 
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2.6 Yhteenveto 
 

Uskottavuus on moniulotteinen asia, mutta tärkeimpinä uskottavuuden muodostumiseen 

vaikuttavina osatekijöinä pidetään arvioitavan kohteen luotettavuutta ja asiantuntemusta. 

Arviointi jonkin asian uskottavuuden asteesta määräytyy vastaanottajan � tässä tapauksessa 

verkkojulkaisun vastaanottajan � tietoisuudessa. Vastaanottaja muodostaa havainnoistaan ja 

niistä tekemistään tulkinnoista arvion, johon ennen kaikkea vaikuttavat havainnot kohteen 

luotettavuudesta ja asiantuntemuksesta. Henkilö voi tehdä arvionsa verkkojulkaisujen 

uskottavuudesta myös ilman omakohtaista tutustumista niihin tai internetiin. Tällöin 

uskottavuuden todellista arviointia ei ole tapahtunut, mutta henkilö on päätynyt arvioonsa, 

joka voi olla kielteinen, neutraali, myönteinen tai jotain siitä väliltä muiden tekijöiden, 

esimerkiksi ulkopuolisten tahojen mielipiteiden perusteella tai henkilön omien resurssien tai 

asenteiden perusteella.    

 
Vastaanottajan arvioon uutisen uskottavuudesta saattaa vaikuttaa koko viestintäketju, alkaen 

lähteestä, journalistisesta prosessista, tiedotusvälineestä, jakelusta välineen kautta 

vastaanottajalle, joka vastaanottaa tai on vastaanottamatta uutisen kykyjensä, taitojensa, 

ajallisten ja taloudellisten mahdollisuuksiensa, asenteidensa ja motiiviensa puitteissa - ja 

tekee sen jälkeen oman arvionsa. Ennen kuin vastaanottaja voi omakohtaisesti arvioida 

verkkouutisia, hänen on täytynyt omaksua käyttöönsä uusi internetiin pohjautuva tekniikka 

sekä uusi journalismin laji verkkojournalismi, jonka taloudelliset tai yhteiskunnalliset 

toimijat ovat ensin kehittäneet ja tuoneet markkinoille. 
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3. Verkkojournalismi ajankohtaistaa uskottavuustutkimuksen 

 
3.1 Verkkojournalismin ja verkkojulkaisujen piirteet  

 
Verkkojournalismin uskottavuuteen liittyvien tekijöiden ymmärtämiseksi on tunnettava niitä 

ominaisuuksia, jotka erottavat verkkojournalismin muusta journalismista. 

 
Pertti Hemanuksen � ennen verkkojulkaisujen syntyä tekemän - määritelmän mukaan 

journalismi on osa joukkotiedotusta, joka edellyttää teknistä (joukkotiedotus)välinettä, on 

ajankohtaisten fakta- eli tosiasiapohjaisten sanomien tuottamista, eli niiden suunnittelua, 

valintaa, hankintaa ja muotoilua, ja �on itse nuo sanomat�, eli sisällön ja ´muodon´ tietystä 

yhteensulautumasta syntyvien sanomien jatkuva virta (Hemanus 1990, 14). Journalismin 

keskeiset tehtävät ovat Hemanuksen (1990, 30) mukaan ensinnäkin tiedonvälitys � 

nimenomaan totuudenmukaisen ja olennaisen tiedon välittäminen, yhteiskunnan kriittinen 

tarkkailu ja yhteiskunnallisen vallankäytön valvonta sekä sananvapauden ja julkisen 

keskustelun edistäminen. Kuneliuksen (1998, 213) mukaan journalistinen kulttuuri tarjoutuu 

tutkittavaksi ajatuksina, arvoina ja ideaaleina, joita journalistit itsestään ja omasta työstään 

tuovat esiin, toisaalta tapoina, tottumuksina ja rutiineina, joilla ammattijournalistit toimivat 

sekä tuotteina, joita journalistit tekevät, siis esityksinä, juttuina.  

 
Verkkojulkaisujen aikakaudella journalismi voidaan yhä edelleen määritellä 

ammattimaiseksi valikoimaksi ajankohtaisia uutisfaktoja, jotka yleisö saa teknisten 

jakelumenetelmien avulla, mutta viime vuosina teknologian rooli median viestien jakelussa 

on kuitenkin korostunut (Deuze 2001c). Internet-teknologia on tehnyt mahdolliseksi 

verkkojournalismin, joka Deuzen mukaan on oma journalismin lajityyppi, jolla on oma 

erityinen journalistinen luonteensa. Verkkojournalismista on tullut neljäs journalismin laji, 

radio-, televisio- ja lehtijournalismin rinnalle. Uuden teknologian mahdollistama 

verkkojournalismi yhdistelee vanhoista, perinteisistä medioista tuttuja ominaisuuksia. 

(Deuze 1999.) McQuail (1987, 17) toteaa, että uusmedia, johon verkkoviestintäkin kuuluu, 

on rakentanut sillan eri medioiden eroavaisuuksien välille. 

 
Verkkojournalismiksi voidaan määritellä journalististen työn tulosten julkaisemista 

verkkojulkaisuissa (esim. Heinonen 1999, 45). Verkkojournalismia tekee uutisia verkkoon 

tekevä verkkotoimittaja, joka on Deuzen (1998) määritelmän mukaan ammattilainen, joka 

tekee journalistisia työtehtäviä verkkojulkaisussa tai verkkojulkaisulle. 

 
Verkkoviestinnän kulmakivi on sen perustuminen tietokoneen käyttöön niin viestin 

tuottamisessa kuin sen vastaanottamisessakin (Heinonen 1998, 4). Deuzen (emt.) ja 
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Heinosen (emt., 6-7) mukaan verkkojournalismin erottaa muista journalismin lajeista ennen 

kaikkea hypertekstuaalisuus, multimediaalisuus (teksti, kuva, ääni, liikkuva kuva ja 

grafiikka) ja interaktiivisuus (vuorovaikutteisuus). 

 
Verkkojournalismi hyödyntää toimintaympäristössään, eli verkotetussa 

tietokoneympäristössä jossain määrin näitä avainominaisuuksia (Deuze 2001b, 5), vaikkakin 

alkeellisimmillaan verkkojulkaiseminen on ollut vain paperilehden sisällön siirtämistä 

sellaisenaan verkkoon, jolloin ei ole oivallettu uuden välineen luonnetta (Kuusisto ja Pippuri 

1998, 10; Heinonen 1998, 7, 32). Tietoverkon mahdollistamien multimediaalisten 

esitystapojen hyödyntäminen voidaan kuitenkin katsoa osaksi kehittyneempiä journalistisia 

verkkojulkaisuja, joiden ominaisuuksiin kuuluu eri medioille ominaisten elementtien 

lähentyminen toisiaan, eli tekstin, kuvan, liikkuvan kuvan ja äänen käyttäminen yhdessä 

mediassa tai yhdessä uutisessa (Deuze  1998). Verkkojulkaisujen ominaisuuksien 

hyödyntäminen on jo varsin yleistä, mutta muun muassa hitaista tietoliikenneyhteyksistä 

johtuen aina näin ei ole ollut. Varsinkin verkkojulkaisemisen alkuaikoina esimerkiksi 

multimediaalisuuden mahdollisuudet hyödynnettiin varovasti, mutta tilanne on kuitenkin 

muuttunut vuosien kuluessa (Heinonen, emt.).  

 
Multimediaalisuuden ja hypertekstuaalisuuden ohella vuorovaikutteisuutta pidetään yleisesti 

verkkoympäristön tärkeimpänä ominaispiirteenä, joka erottaa verkon muista medioista - 

vaikka muutkin mediat ovat jossain määrin harjoittaneet vuorovaikutteisuutta (Deuze 1998). 

Verkossa käyttäjällä on usein - ainakin teoriassa - mahdollisuus lähteä etsimään lisä- ja 

taustatietoa haluamistaan asioista tai yksityiskohdista. Deuzen (emt.) ja Heinosen (1998, 6-

7) mukaan lähdemateriaali, arkistot ja haettavuus ovat tyypillisiä etuja, joita verkkojulkaisu 

voi tarjota käyttäjälleen.  

 
Suoran palautteen antamisen mahdollisuutta sähköpostitse pidetään yhtenä 

vuorovaikutteisen internetin perustavista ominaisuuksista. Verkkojulkaisujen tekijöiden 

suhtautuminen vuorovaikutteisuuteen on kuitenkin ollut nihkeää. Case-tutkimukseen 

osallistuneen amerikkalaisen verkkolehden toimittajista suurin osa suhtautui kauhulla 

ajatukseen, että lukijat voisivat lähettää heille sähköpostitse palautetta ja odottaisivat 

toimittajilta myös vastausta (Riley ym. 1998). Syy kielteiseen asenteeseen johtui 

toimitustyön kiireestä. Samanlaisia huomioita kielteisestä asenteesta palautetta kohtaan on 

tehty muissakin tutkimuksissa (emt.), ja esimerkiksi New York Times, CNN ja Washington 

Post ovat monien muiden tavoin päättäneet olla julkaisematta verkkojulkaisuissaan 

toimittajien suoria sähköpostiosoitteita, koska niiden mukaan toimittajilta kuluisi liian 

paljon arvokasta aikaa ja voimavaroja palautteen läpikäymiseen ja siihen vastaamiseen 
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(Finberg ym. 2002a, 61-62). Kaikesta huolimatta käyttäjien, mutta myös toimittajien, 

mielestä palautteen lähettämisen mahdollisuus on tutkimusten mukaan tärkeä osa uskottavaa 

verkkojulkaisua (esim. emt.). 

 
Yksi verkkojulkaisemisen potentiaaleista on Heinosen (1998, 6-7) mukaan myös 

reaaliaikaisuus, ja globaalisuuden ansiosta materiaali on saatavilla samanaikaisesti 

kaikkialla maailmassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tiedotusvälineiden verkkoversion 

julkaisemisen kolme tärkeintä syytä ovat olleet suuren maailmanlaajuisen yleisön 

tavoittaminen, erinomainen graafinen esitystapa sekä julkaisemisen helppous (Boczkowski 

2002, 273). Verkossa uutismateriaalia on myös mahdollista päivittää nopeasti (Kuusisto ja 

Pippuri 1998, 10).  

 
Kun perinteisessä journalismissa sama sanoma välitetään vastaanottajille samanlaisena ja 

samanaikaisesti, verkkojulkaisuissa vastaanottaja voi halutessaan muokata julkaisun sisältöä 

yksilöllisesti. Verkkojulkaisujen yksilöllistämisen tai personoinnin avulla on mahdollista 

�räätälöidä� julkaisu käyttäjän intressien mukaisesti. (Heinonen 1998, 29.) Deuzen (1998) 

mielestä verkkojulkaisujen personointi on käyttäjän ottamista huomioon yksilönä. 

 
Verkkojournalismi voidaan jakaa sisäisiltä piirteiltään erilaisiin kategorioihin, esimerkiksi 

Deuze (2001b) on jakanut verkkojournalismin neljään eri luokkaan. Yleisimmin uutisia 

tuotetaan verkossa verkkojulkaisuissa, jotka tarjoavat toimituksellista sisältöä perinteiseen, 

valtavirtaan kuuluvan uutismedian toimintatapoihin perustuen. Toimituksellinen aineisto voi 

olla peräisin perinteisestä emojulkaisusta tai se voi olla tuotettu alun perin verkkojulkaisua 

varten. Tämäntyyppisessä verkkojournalismissa yhdistyvät teknologiset taidot ja 

verkkouutisten toimittamisessa tarvittavat erityistaidot. Tähän kategoriaan kuuluvien 

uutisjulkaisujen journalismi ei eroa oleellisesti siitä journalismista, mitä harjoitetaan 

painetussa tai sähköisessä mediassa. Toinen verkkojournalismin tyyppi on tuttu esimerkiksi 

hakuportaalien uutissivuilta, joissa verkkojournalistien tehtävänä on tarjota hyperlinkkejä 

muualla verkossa sijaitseviin ulkopuolisiin uutisjulkaisuihin tai uutisiin. Tämänkaltaiset 

verkkosivut harvoin tarjoavat omaa toimituksellista aineistoa. Kolmas kategoria toimii 

median vahtikoirana, jolloin journalistit kirjoittavat journalismista. Tämä journalismia 

journalismista  -journalismi kukoistaa erityisesti verkossa. Tästä näkökulmasta internet on 

osaltaan edistänyt journalismin ammattimaistumista yleisestikin mahdollistamalla julkisen 

itsekritiikin. Neljänneksi internet ja www tarjoavat väylän, jonka avulla ihmiset voivat olla 

yhteydessä toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia. Osa verkkojulkaisuista on vastannut tähän 

tarpeeseen tarjoamalla lukijoidensa käyttöön keskustelupalstoja. (emt., 3-5.) 
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3.1.1 Uutiset verkossa 
 

Journalismi on jaettavissa erilaisiin alalajeihin, jolloin lajista riippuen uskottavuuden 

merkittävyyden aste voi vaihdella. Lähestytään asiaa sitten yksittäisen jutun tai koko 

tiedotusvälineen uskottavuuden kannalta, uutisten uskottavuus on tärkeämpää kuin 

esimerkiksi kolumnien tai elokuva-arvostelujen uskottavuus. (Kolumnistille tai 

elokuvakriitikollekaan ei tietenkään ole pahitteeksi olla uskottava, mutta silloin puhutaan jo 

hieman eri asiasta.)  

 

Verkossa ilmestyvän uutisjulkaisun perusperiaatteet noudattavat perinteisestä uutislehdestä 

tuttua kaavaa. Okkonen (1986) määrittelee perinteiseksi uutislehdeksi lehden, jonka 

tekstisisältö on pääosaltaan tuoretta, faktajutuin kerrottua ajankohtaistietoa lehden 

ilmestymistiheyden ja sisältötavoitteen luomissa puitteissa. Lehtiyrityksen itselleen rajaama 

toimintakenttä, eli levikkialueen laajuus, kuluttajakunnan koostumus, ilmestymistiheys ja 

myyntitapa ovat perustana lehden sisältötavoitteille, joiden  mukaan lehden juttuarvon 

kriteerit syntyvät (emt., 59). Periaatteessa verkkojulkaisun levikkialue on 

maailmanlaajuinen, mutta käytännössä sitä voi rajoittaa esimerkiksi paikallisiin asioihin 

keskittyminen (vrt. paikallislehdet) tai kielialue, jolloin esimerkiksi suomenkielisiä 

verkkojulkaisuja eivät pysty lukemaan suomen kieltä osaamattomat. 

 
Uutiskriteerien ja uutisten perustavanlaatuiset ominaisuudet ovat samoja teknisestä 

jakeluvälineestä tai uutisten muodosta ja esitystavasta riippumatta. Journalistien tekemät 

jutut, uutiset, ovat journalistisen työn tuloksia, joiden syntyyn on vaikuttanut aihe, jolla on 

tiedotusvälineen edustajan mielestä ollut arvoa tiedotusvälineen linjan tai vastaanottajien 

oletetun kiinnostuksen kannalta siinä määrin riittävästi, että se on ylittänyt uutiskynnyksen. 

 
Esimerkiksi van Dijkin (1988, 159) mukaan uutisarvokriteerien perustavat tekijät ovat 

uutuus ja tuoreus. Okkosen (1986) mukaan uutisarvo on aiheeseen liittyvä valintahoukutin, 

aihearvo, äsken esille tulleen uuden tiedon mukanaan tuomaa kiinnostavuutta. Jutun arvo on 

arvoa tietyssä välineessä tietyllä hetkellä. Aihevalinnassa merkittäviä tekijöitä on Okkosen 

mukaan neljä. Ensimmäiseksi aihevalintaan vaikuttaa itse väline, tiedotusvälineen linja, 

toimituksen suuruus ja kyvykkyys sekä tiedotusvälineen vauraus. Valintaan vaikuttaa myös 

aiheen ajankohtaisuus suhteessa ajan, paikan ja kulttuurin läheisyyteen ja merkitykseen, eli 

aiheen vaikutus ja seuraukset ihmisten elämään.  Kolmanneksi valintaan vaikuttaa valitsija, 

eli valitsijan kyky, asenteet, sidosryhmät sekä irrationaaliset tekijät, kuten vireys tai 

väsymys. Lisäksi aiheen valintaan vaikuttaa tilanne, eli käytettävissä oleva tila, aika, 

materiaali ja työvoima. (emt. 117-130.)  
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Käytettävissä oleva tila tai aika on täytettävä annetun sivumäärän tai minuuttimäärän 

perusteella, mikä ohjaa uutisaiheiden valintaa ja käsittelyä etenkin sanomalehdissä, radiossa 

ja televisiossa (Allan 1999, 61-63). Verkkojulkaisujen kannalta on mielenkiintoista, että 

periaatteessa käytettävissä oleva tila tai aika ei rajoita eri osastojen kokoa tai yleisölle 

tarjottavan informaation määrää. Ajan puolesta verkossa julkaistu materiaali voi olla 

saatavilla kuinka kauan tahansa. Lisäksi tietoverkko mahdollistaa ajankohtaisten uutisten 

välittämisen tuoreina sekä taustatietojen ja aiemman asiaa koskevan tiedon välittömän 

välittämisen hyvinkin laajasti ja monipuolisesti. Rajoittavaksi tekijäksi muodostuu kuitenkin 

ennen kaikkea verkkojulkaisujen taloudelliset resurssit jotka ovat usein perinteisiä julkaisuja 

vähäisempiä (ks. luku 3.5).  

 
Ajankohtaisuus korostuu myös itse uutisen määrittelyssä. Esimerkiksi Okkosen (1974, 51) 

mukaan uutinen on ajankohtaisesta asiasta, tapahtumasta tai ilmiöstä kertova juttu. Pietilä 

(1995, 82)  kyseenalaistaa tapahtumapuolen painottamista, uutiset ovat Pietilän mielestä 

paremminkin toimittajien rakentamia �esityksiä esityksistä ja vasta tätä kautta raportteja 

tapahtumista�. Samoilla linjoilla on myös Hemanus (1990, 92), jonka mukaan �uutisia eivät 

ole mitkään tapahtumat sinänsä, vaan niistä tehdyt tietyntyyppiset journalistiset jutut�. Gaye 

Tuchmanin (1978) mukaan uutinen on ennen kaikkea yhteiskunnallisen instituution tuote: 

uutinen on institutionaalinen menetelmä, jonka avulla tuotetaan informaatiota kuluttajien 

saataville. Uutinen on myös professionalismin tuote, jonka organisaatioissa työskentelevät 

ammattilaiset etsivät, löytävät, keräävät ja levittävät. (emt., 4-5.) 

 
Uutismedian - niin toimittajien kuin päälliköidenkin - mielestä journalismin ydinperiaatteet 

ovat tutkimusten perusteella selvät; faktojen esittäminen oikein ja tarkasti, tasapuolisuus ja 

objektiivisuus (Pew Research Center 1999a; Finberg ym. 2002a). ASNE:n (American 

Society of Newspaper Editors) toimeksiannossa tehdyssä tutkimuksessa, uskottavien 

uutisten ominaisuuksien vastakkaispareiksi muodostuivat: oikeudenmukaisuus � 

epäoikeudenmukaisuus, puolueettomuus - puolueellisuus, kertoo koko tarinan � ei kerro 

kaikkea,  tiedon tarkkuus � epätarkkuus, kunnioittaa tai loukkaa ihmisten yksityisyyttä, 

valvoo tai ei valvo lukijoiden/katsojien etuja, on tai ei ole kiinnostunut yhteisön 

hyvinvoinnista, erottelee tai ei erottele tosiasioita ja mielipiteitä,  voi tai ei voi luottaa, on 

kiinnostunut julkisen vallan eduista tai taloudellisen voiton tekemisestä, on tosiasioihin 

perustuva tai mielipiteisiin perustuva, hyvin tai huonosti koulutetut toimittajat, välittää tai ei 

välitä yleisön mielipiteistä, pyrkii sensaatioihin tai ei, on moraalinen tai moraaliton, on 

isänmaallinen tai epäisänmaallinen. (Self 1996, 427.)  
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3.1.2 Demokraattisen kyberavaruuden visioista realismin aikakauteen 
 

Muista medioista erottavana tekijänä voi myös pitää sitä, että verkkojulkaisun 

julkaisukynnys on matala. Periaatteessa julkaiseminen on mahdollista kaikille, joilla on 

siihen tarvittava tekninen osaaminen ja suhteellisen vähäiset investoinnit vaativa tekniikka 

käytössään. Perustamis- ja julkaisukustannukset voivat olla pienet verrattuna muihin 

medioihin, eikä perustamiseen tarvita esim. toimilupaa tai vapaita radiotaajuuksia. 

Digitaalisuuden yksi ominaisuus on jakelun halpuus (Tarkka, Hintikka, Mäkelä 1996, 7) . 

Tietoverkko on purkanut sitä perinteisen joukkoviestinnän mallia, jossa toimittaja tekee 

uutisen ja sen vastaanottaa sellaisenaan suuri joukko ihmisiä suunnilleen samaan aikaan � 

tietoverkossa sen sijaan monella käyttäjällä on samanaikainen mahdollisuus lähettää ja 

vastaanottaa informaatiota fyysisestä sijainnistaan riippumatta (emt., 7). 

 
Internet synnytti siis avoimen ja edullisen joukkotiedotusväylän, minkä takia etenkin 

nykymuotoisen internetin alkuaikoina esitettiin visioita �demokraattisesta 

kyberavaruudesta� (Riley ym. 1998), jossa nykyteknologian avulla kuka tahansa 

(tietokoneen omistaja) voi perustaa oman lehden tai vaikka radio- tai televisioaseman 

internetiin. Samoin visioitiin siitä, kuinka verkon välityksellä saavutetaan miljoonia 

vastaanottajia ja omien mielipiteiden tai tuotteiden markkinointi on ilmaista (ks. esim. 

Tarkka, Hintikka, Mäkelä 1996, 7).  

 
Edellä mainittujen syiden takia tutkijat alkoivat pohtia, miten Web vaikuttaa perinteiseen 

toimittajan rooliin "vallanpitäjänä" ja portinvartijana (Boczkowski 2002, 274). 

Tietoverkkojen uutisissa nähtiin jo varhain journalistisia ongelmia muihin joukkoviestimiin 

verrattuna, koska kuka tahansa voi luoda uutisen, minkä takia toimituksellinen taso voi 

vaihdella huomattavasti (Tarkka, Hintikka, Mäkelä 1996, 7). Internetin takia viestien 

lähettäjiä ja vastaanottajia tuli moninkertaisesti, minkä uskottiin tuhoavan uutisten 

välittämisessä aiemmin vallinneen lineaarisen mallin. Tahosta riippuen toivottiin tai 

pelättiin, että uutisten valinta ja uutisten sisältö valuisi pois toimittajien ja portinvartijoiden 

kontrollista. (Osborn 2001, 3-13.) 

 
Varsin nopeasti kuitenkin huomattiin, että edellä mainitut visiot vapaasta, kaikille 

mahdollisesta ja edullisesta uutisten välittämisestä massoille eivät käytännössä olleet 

yksinkertaisia toteuttaa, eikä visioiden mukaista merkittävää uhkaa jo olemassa oleville 

tiedotusvälineille kehittynyt. Vaikka periaatteessa yhä edelleen kuka tahansa voi luoda ja 

julkaista journalistisia tuotoksia internetissä, käytännössä oman, laadukkaan sisällön 

tuottaminen on kuitenkin kallista (esim. Heinonen 1998, 84; Riley ym. 1998). 
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Kilpailukykyisen uutistoiminnan järjestämiseen tarvitaan melkoisia pääomia myös muuhun 

kuin sisällön tuottamiseen. Käytäntö on osoittanut, että aivan kuten perinteisen median, 

myös uuden median lähetysyksikön luomiseen tarvitaan runsaasti investointeja muun 

muassa laitteistoon ja markkinointiin perinteisessä julkisuudessa (Tarkka, Hintikka, Mäkelä 

1996, 7).  

 
3.2 Uusi journalismin laji kriittisen tarkastelun kohteeksi 

 
Huoli journalismin uskottavuudesta ei ole uusi ilmiö. Esimakua saatiin 1800-luvun 

Saksasta, jossa alettiin pohtia kaupallistumisen vaikutusta lehdistön riippumattomuuteen. 

Karl Bücher esitti jo tuolloin konkreettisena toimenpiteenä mainosten ja uutisosastojen 

erottamista toisistaan (teoksessa Hardt 2001, 105-106). Varsinaisesti tiedotusvälineiden 

uskottavuus alkoi nousta mielenkiinnon kohteeksi Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella 

ja tieteellisesti uskottavuuden muodostumiseen vaikuttavia asioita alettiin tutkia ennen toista 

maailmasotaa. 1960-luvulla monet sosiaaliset instituutiot joutuivat skeptisen tarkastelun 

kohteeksi, jolloin myös joukkotiedotusvälineiden rooli ja paikka joutui tarkastelun alaiseksi. 

Skeptinen suhtautuminen mediaa kohtaan kasvoi Vietnamin sodan aikana. (Self 1996, 424-

430.)  

 
1990-luvun loppupuolella heräsi jälleen kiinnostus median uskottavuutta kohtaan � nyt 

kohteena oli uusi media, eli uuden teknologian mahdollistamat verkkojulkaisut. Uusi 

journalismin lajityyppi, verkkojournalismi, teki uskottavuustutkimuksen jälleen 

ajankohtaiseksi, sillä tiedotusalalle tulleet uudet toimijat ja uuden viestintävälineen riskit 

sekä siinä harjoitettavat eettiset ja journalistiset ammattikäytännöt nousivat kriittisen 

tarkastelun kohteeksi.  

 
Journalistien mielestä verkkojournalismin uskottavuuteen vaikuttavat tekijät ovat tietyiltä 

osiltaan olleet lähes suoraan journalistien ohjeista (ks. Finberg ym. 2002a). Sinänsä siinä ei 

ole mitään yllättävää, sillä journalistin ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä välineestä 

riippumatta.  

 
Hyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia 

tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja 

yhteiskunnasta. Ammattietiikkaan kuuluu, että tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut 

on tehtävä journalistisin perustein. Journalisti on ensisijaisesti vastuussa lukijoille, 

kuuntelijoille ja katsojille. Journalistin ohjeissa kehotetaan muun muassa torjumaan 

piilomainontaa kaikissa muodoissaan, ja ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on 

pidettävä selkeänä. Journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja 
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monipuoliseen tiedonvälitykseen - yksi journalismin paaluista on oikean tiedon 

välittäminen. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti, ja asiatiedot on tarkistettava niin 

hyvin kuin mahdollista. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat ja niiden taustoittaminen 

mielipide- ja sepitteellisestä aineistosta. (Journalistin ohjeet 2003.) 

 
Hyvän lehtimiestavan ja mediaetiikan noudattaminen ei käytännössä aina toteudu, ei edes 

hyvästä tahdosta huolimatta. Kuneliuksen (1998) mukaan journalismin haasteet ja pulmat 

tulevat ainakin neljältä taholta. Taloudellisista haasteista selkeimmät ovat �suuren yleisön� 

kohtalo ja journalistiseen työhön kohdistuvat tehokkuuspaineet. Teknologiselta kannalta 

syntyy uudenlaisia journalismin lajityyppejä ja muotoja, joihin ammatillisen kulttuurin 

arvostusten, ideaalien ja käytäntöjen on jotenkin mukauduttava. Jos nämä uudet muodot 

kehittyvät vain liiketaloudellisen logiikan pohjalta, journalismin �riippumattomuus� vähenee 

entisestään. Edustukselliset pulmat ja haasteet liittyvät journalismin ja sen 

lukijoiden/katselijoiden/kuuntelijoiden suhteeseen, eli journalistien vieraantumiseen 

yleisöstä. Entisen yhtenäiskulttuurin purkautuessa, kulttuurinen monimuotoisuus on tehnyt 

todellisuudesta puhumisesta monisärmäisempää ja pulmallisempaa. (emt., 224-225.) 

Christians (1989, 40-41) erottelee kolme journalismin vastuullisuuden tasoa: juridinen 

vastuullisuuden tyyppi on vastuullisuutta hallitusvallalle, moraalinen vastuullisuus 

kohdistuu ammattikollegoihin ja kolmanneksi journalismi on vastuullista yleisölle. 

 

3.2.1 Median uskottavuuskriisi 
 

�Uskottavuus. Sitä on vaikea määritellä, vaikea ansaita ja vielä vaikeampi saada takaisin, jos 

sen kerran menettää.� (Finberg 2002b. Käännös V.V.) 

 
Yhdysvalloissa ns. suuren yleisön käsitys perinteisten tiedotusvälineiden uskottavuudesta on 

jo vuosikymmenien ajan heikentynyt huomattavasti (ks. Finberg ym. 2002a, 12; Pew 

Research Center 1999a). Uskottavuuden kolhiintumisesta ovat ymmärrettävästi olleet 

huolissaan etenkin median edustajat, joista tutkimusten mukaan yhä useampi pitää 

uskottavuuden menetystä yhtenä tärkeimmistä syistä median ongelmille sekä myös 

merkittävänä syynä väheneviin lukija-, katselija- ja kuuntelijalukuihin. Tilanne lienee 

huonoimpia Yhdysvalloissa, jossa median edustajat ovat pitkään puhuneet 

uskottavuuskriisistä. Pew Research Centerin (1999a) tutkimuksessa eri tiedotusvälineissä 

työskenteleviltä kysyttiin merkittävintä (kaikkeen) journalismiin liittyvää ongelmaa, jolloin 

yksi nousi yli muiden: uskottavuusongelma. 

 
Selfin (1996, 425) mielestä amerikkalaiset joukkotiedotustutkijat ovat omistaneet jopa 

kohtuuttomastikin huomiota median uskottavuuteen � kiinnostus on johtunut Selfin 
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näkemyksen mukaan siitä, että uskottavuusteoriat ovat olleet arvokkaita 

joukkoviestintäorganisaatioille sanomalehtien myyntiä ja television katsojalukuja ajatellen: 

tiedotusvälineiden omistajat ovat kiinnostuneet median uskottavuuden tilasta pitkälti 

liiketaloudellisista lähtökohdista. Christians (1991, 33) puolestaan toteaa, että 

tiedotusvälineiden omistajat ja päällikkötaso ovat ymmärtäneet oikein erityisvastuunsa, 

koska uutiset � eivät mitkä tahansa tavarat � ovat heidän liiketoimintaansa.  

 
Tilanne on kuitenkin sikäli ristiriitainen, että siinä missä tiedotusvälineiden omistajien 

mielestä median uskottavuuskriisi aiheuttaa kasvavia taloudellisia paineita liiketoiminnalle, 

toimittajien mielestä median uskottavuusongelmat nimenomaan aiheutuvat kasvavista 

taloudellista ja liiketoiminnallista paineista (Pew Research Center 1999a). Tilanne on vain 

pahentunut toimittajien mielestä, sillä vuosien 95 ja 99 tutkimuksiin verrattuna vuonna 2004  

liiketaloudelliset paineet laskevat toimittajien mielestä (kaiken) journalismin laatua yhä 

selkeämmin (PEJ 2004, 1-2, 28).  

 
3.2.2 Toimittajien asenteet verkkojournalismia kohtaan 

 
Olen keskittynyt nimenomaan siihen, miten uskottavana perinteisen median toimittajat 

pitävät verkkojournalismia. Yhtenä sysäyksenä tälle tutkimukselle ovat olleet aiemmissa 

tutkimuksissa esille tulleet toimittajien näkemykset ja asenteet verkkoviestintää kohtaan. 

 
Heinosen (1999a) tutkimuksessa haastateltujen suomalaistoimittajien perusasennoituminen 

internetiä kohtaan oli varsin maltillinen. Internetin ei uskottu ratkaisevasti muuttavan 

journalismia tai edes toimittajien työtapoja, mutta internet koettiin silti käyttökelpoiseksi 

tiedonhauissa. (emt., 25-26.) Joissakin toimittajien haastatteluissa tuli esille, että internetistä 

saatavaan tietoon suhtauduttiin erityisen epäilevästi � ikään kuin internet olisi jotenkin 

yleisesti �huonomaineinen�, jonka vuoksi sen avulla haettujen tietojen luotettavuus on 

erityisen kyseenalaista. Vallitsevin suhtautuminen internetin luotettavuuteen oli kuitenkin 

se, ettei internetistä saatava tieto ole sen kummempaa kuin muillakaan välineillä toimittajan 

käyttöön tuleva tieto. Tietojen luotettavuuden kriteeriksi mainittiin usein tiedon tuottaja, eli 

tutut ja luotettaviksi tiedetyt lähteet ovat luotettavia yhtä lailla internetissä kuin paperillakin. 

Heinosen mukaan luotettavuuden saavuttaminen tapahtuukin mitä ilmeisimmin niin, että 

ensin lähteen on osoitettava luotettavuutensa �reaalimaailmassa�, jotta sitä voitaisiin pitää 

luotettavana myös tietoverkossa. (emt., 28-29.)  

 
Internetin käyttöön liittyvien esteiden joukossa toimitustyön kiireisyys oli noussut 

haastatteluissa vahvasti esille. Eräs kiireysselityksen taustalla oleva tekijä on Heinosen 

(1999a) mukaan saattanut olla  puutteellisista taidoista seurannut internetin käytön työläys, 
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mutta joissakin tapauksissa myös perusasenne internetiä kohtaan on oletettavasti ollut niin 

epäluuloinen, ettei internetin hyödyntämiseen tiedonhaussa ole haluttu uhrata muutenkin 

kiireistä työaikaa. Kysymys ei siis ole niinkään ollut tietojen luotettavuuden 

kyseenalaistamisesta, vaan siitä, että internetin tietomassa on näyttäytynyt 

hahmottamattomissa olevana möykkynä, eikä erilaisten tietolähteiden kanavana. Internetin 

käytön ongelmana ovat osaltaan olleet myös tekniset ja fyysiset esteet sekä itse 

verkkolähteet tai lähdeaineiston käytön rajoitukset. Heinosen mielestä pohdiskelu internetin 

luotettavuudesta liittyy välineen uutuuteen, jolloin nimenomaan välineen luotettavuus on 

herättänyt epäilyjä: sitä mukaa kun internetistä tulee luonteva osa toimittajan työvälineistöä, 

puhuttaneen taas enemmän tiedon kuin välineen luotettavuudesta. (emt., 30-33.) 

 
Väitöskirjassaan Heinonen (1999b) nostaa esiin kaksi asenneulottuvuutta, jotka perustuvat 

sanomalehtien päätoimittajien ja toimittajien sekä koti- ja ulkomaisten uusmedian 

asiantuntijoiden näkemyksiin. Perinteisiin ammattikäytäntöihin perustuvan näkemyksen 

mukaan journalismin vallitsevat käytännöt pätevät myös tietoyhteiskunnassa. Toinen 

asennesuuntaus puolestaan korostaa journalismin muuttumisen tarvetta, jonka internet tekee 

mahdolliseksi. 

 
Heinosen (1997) tutkimuksessa suomalaisten sanomalehtien päätoimittajien internet-

asenteista kävi ilmi, että päätoimittajatasolla internetin luotettavuuteen kohdistui epäilyksiä, 

joskin välinettä pidettiin hyödyllisenä. Luotettavan ja epäluotettavan tiedon arveltiin olevan 

verkossa vaikeammin erotettavissa kuin muualla. Päätoimittajien asenteet internetiä kohtaan 

vuonna 1997 voitiin karkeasti ryhmitellä kahteen ryhmään: varautujiin ja tarkkailijoihin. 

Varautujat, joita oli valtaosa tutkimukseen osallistuneista, näkivät vaikutukset 

sanomalehdistön kannalta pikemminkin mahdollisuuksina, joihin oli syytä valmistautua 

ryhtymällä kokeilemaan verkkojulkaisemista. Tarkkailijat puolestaan suhtautuivat uuteen 

viestintäteknologiaan etäisemmin, eikä ryhmän keskuudessa ollut kovin varmoja mielipiteitä 

internetin vaikutuksista sanomalehdistön tulevaisuuteen. (emt., 37-41.)  

 
Suurin osa Heinosen tutkimukseen osallistuneista sanomalehtien päätoimittajista ei uskonut 

sanomalehtien aseman heikkenevän tietoverkkojen takia, mutta samalla kuitenkin nähtiin 

mahdollisuuksia perinteisen ja uuden välineen yhdistelmässä (Heinonen 1997, 15). 

Heinosen haastattelemat uusmedian asiantuntijat uskoivat niin ikään, että perinteiset 

mediatalot ovat vahvoilla verkkojulkaisemisen mahdollisesti yleistyessä, vaikka, kuten 

päätoimittajat, he uskoivat että perinteiset välineet saavat todennäköisesti rinnalleen uusia 

kilpailijoita. Uusmedian asiantuntijat uskoivat itse journalismin perusteiden säilyvän, mutta 

arvelivat, että sen määritelmää joudutaan ehkä tarkistamaan, koska uusi viestintäteknologia 
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mahdollistaa suuriakin muutoksia journalismin esitystavoissa. Uusmedian asiantuntijoiden 

mielestä toimittajan yhteiskunnallinen rooli on kuitenkin tärkeä myös verkkoviestinnän 

aikakaudella. Haastateltavat korostivat, että informaatiotulvan kanssa selviämiseksi 

tarvitaan entistä enemmän tiedon käsittelijöitä ja ammattitaitoisia suodattajia, mutta toisaalta 

toimittajien on perusteltava yleisölle, miksi juuri journalistit ja journalismi on muita 

parempi vaihtoehto tiedon hankkimiseksi. (Heinonen 1998, 121-124.) 

 
Yhdysvalloissa lehdistön edustajat ovat olleet suurimmaksi osaksi tyytyväisiä siihen, miten 

uudet teknologiat ovat muuttaneet toimittajan ammattia. Noin puolet uutistoimituksissa 

työskentelevistä on sitä mieltä, että internetin synty on parantanut journalismia. Kolme 

neljästä Pew Research Centerin (1999a) tutkimukseen vastanneesta perinteisen median 

edustajasta oli sitä mieltä, että sanomalehtien ja sähköisten medioiden verkkoversioiden 

perustamisella on ollut positiivinen vaikutus journalismiin. Sen sijaan vain noin puolet 

vastaajista oli sitä mieltä, että pelkästään verkossa ilmestyvien uusien verkkojulkaisujen 

synnyllä on ollut positiivinen vaikutus. Reilun 15 prosentin mielestä pelkästään verkossa 

ilmestyvien julkaisujen vaikutus journalismiin on ollut negatiivista. 

 
Yllättävää ei ole, että verkkotoimituksissa työskentelevät ovat vieläkin positiivisempia 

suhteessa välineensä, eli internetin vaikutuksesta journalismiin. Amerikkalaisista 

verkkotoimittajista peräti 93 prosenttia oli sitä mieltä, että pelkästään verkossa ilmestyvillä 

julkaisuilla on ollut positiivinen vaikutus journalismiin (negatiivinen vaikutus 5 prosenttia) 

ja 89 prosentin mielestä perinteisen median verkkoversioilla on ollut positiivinen vaikutus 

(negatiivinen vaikutus 0%). Nuoremmilla ja verkkotoimituksissa työskentelevillä on 

huomattavasti myönteisempi näkemys internetin vaikutuksesta kuin vanhemmilla 

uutismedian jäsenillä. (Pew Research Center 1999a.) 

 
Vuonna 2004 perinteisen median edustajat antoivat USA:n kansallisten uutisvälineiden 

verkkojulkaisuille yleisarvosanaksi B:n asteikolla A:sta F:ään. Arvosana on hieman alempi 

kuin kansallisten sanomalehtien yleisarvosana (B+), mutta parempi kuin kansallisten 

televisiouutisten saama arvosana (C+), joka oli laskenut vuoden 95 mittauksesta (B-). 

Verkkotoimittajat antoivat sanomalehdille arvosanan B, televisiouutisille C+ ja 

verkkojulkaisuille B. (PEJ 2004, 44-47.) 

 
3.2.3 Verkkojournalisti olemassaoloansa oikeuttamassa 

 
Finbergin (2002a) tutkimuksessa havaittiin, että perinteisen median toimittajien käsitykset 

verkkojulkaisujen toimittajien taidoista ja kokemuksesta poikkesivat selvästi 

todellisuudesta. Kyselyyn vastanneiden sanomalehtien ja tv-kanavien verkkojulkaisujen 



 

 33

verkkotoimittajista suurin osa, yli 87 prosenttia, oli koulutettuja toimittajia. Siitä huolimatta 

monet perinteisissä tiedotusvälineissä työskentelevistä toimittajista pitivät journalististen 

taitojen ja käytäntöjen puutetta yhtenä oleellisena verkkouutisten uskottavuutta 

heikentävänä tekijänä. Perinteisen median toimittajien kommentit verkkojulkaisujen 

toimituskunnasta osoittautuivat hyvinkin kielteisiksi, ja sanomalehden toimittajien voitiin 

havaita suhtautuvan kaikkein kriittisimmin verkkotoimittajiin sekä myös asettavan 

sanomalehdissä työskentelevien ammattitaidon korkeammalle:  

 
”Suurin osa verkkotoimittajista ei ole oikeita toimittajia... Vaatimukset tulla sanomalehden 
toimittajaksi ovat paljon korkeammalla… ” 
 
”Verkkotoimittajat eivät ole niin pätevöityneitä kuin sanomalehtien toimittajat…” 
 
”Internet antaa melkein kenelle tahansa mahdollisuuden ryhtyä ’toimittajaksi’.” 
 
”(Verkkotoimittajien) ammattia harjoittavilta puuttuu liian usein koulutus tai kokemus – ja 
joskus eettiset arvot – joita muissa tiedotusvälineissä, etenkin sanomalehdissä, asemansa 
vakiinnuttaneilla ammattilaisilla on.” 
 
”Verkkosivuille kirjoittavat lapset, joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan journalistista 
kokemusta… se ei ole uskottavaa…”  
 

(Sitaatit ovat ONA:n teettämään tutkimukseen (Finberg ym. 2002a, 37)  
osallistuneiden perinteisen median toimittajien kommentteja. 
Käännökset V.V.)  

 
Monessa vastauksessa tuli esille myös käsitys, että verkkotoimittajien valinnassa tekniset 

taidot ovat tärkeämpiä kuin journalistiset taidot. Tulosten pohjalta tutkijat totesivat, että jos 

kuitenkin on niin, että suurimmalla osalla verkkotoimitusten henkilökunnasta 

todellisuudessa on journalistista ammattitaitoa ja he noudattavat työssään journalistisesti 

hyväksyttyjä normeja, verkkotoimitusten ulkopuolisten toimittajien osin päinvastaisen 

käsityksen muuttaminen on yksi tärkeimpiä haasteita verkkouutisten uskottavuuden 

parantamiselle. (Finberg ym. 2002a, 36-37.)  

 
Perinteisen median toimittajien asenteet heijastunevat myös siinä, että sanomalehtien 

verkkoversioiden toimittajat ovat kokeneet ongelmaksi painetun lehden puolella 

työskentelevien kollegoiden yhteistyöhaluttomuuden (Boczkowski 2002, 275). 

Alankomaisissa tiedotusvälineissä on tehty samansuuntaisia havaintoja. Verkkouutisten 

toimitusprosessi on hyvin itsenäinen, eivätkä verkkotoimittajat ja muut toimittajat tee 

käytännössä lainkaan yhteistyötä keskenään � syitä yhteistyön puutteeseen ei kuitenkaan ole 

selvitetty. Ei lienekään ihme, että samassa tutkimuksessa suurin osa (75 %) 

verkkotoimittajista oli sitä mieltä, että verkkojournalismi pitäisi nähdä lisääntyneenä 

vastuuna, koska toimittajista tuntui, että heidän pitää oikeuttaa olemassaolonsa verkossa. 

Kaikesta huolimatta omaan työn arvoon uskottiin, sillä suurin osa verkkotoimittajista (78%) 
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oli sitä mieltä, että verkkojournalismi tarjoaa lisäarvoa muihin journalismin lajityyppeihin. 

(Deuze 2001a.)   

 
Perinteisen median toimittajien ja verkkotoimittajien näkemysten välillä tuntuu olevan syvä 

kuilu, sillä monet perinteisen median toimittajien ammattikunnan edustajat pitävät 

verkkojournalismia jonakin, joka kuuluu journalismin ulkopuolelle, se ei ole heidän 

mielestään oikeaa journalismia. Väitettä perustellaan sillä, että useimmat uutisjulkaisut eivät 

tuota omaa materiaalia, siis uutissisältöä joka on yksinomaan tuotettu verkkoympäristöön. 

(Deuze 2001a.) 

 
Kaupin ja Sommersin (2002) haastattelemien suomalaisten verkkoportaalien 

uutistoimitusten  erilaiset koulutus- ja työtaustat tarjoavat kiinnostavan vertailuaseman. 

Haastatellut portaalien uutistoimitusten toimittajat oli jaettavissa kahteen leiriin suhteessa 

journalistiseen kulttuuriin: niihin, jotka olivat omaksuneet journalistisen kulttuurin osaksi 

omaa ajattelutapaansa aiemmissa työpaikoissaan ja niihin joilla tätä perinnettä ei ollut (emt., 

84-85). Vanhan median edustajat - pidemmän toimittajakokemuksen omaavat - pitivät 

uuden koulukunnan työn jälkeä ammattitaidottomana ja pinnallisena, ja uuden median 

koulukunta � ne joilla oli vain vähän tai ei lainkaan journalistista koulutusta tai 

työkokemusta - taas epäili, että vanhaan journalismiin tottuneet pilaisivat uuden 

journalismin luutuneilla käsityksillään (emt., 79). Tutkimuksen 11:stä portaalin 

uutistoimituksessa työskennelleestä noin puolella ei ollut lainkaan journalistista koulutusta, 

eikä enemmistöllä ollut aiempaa journalistista työkokemusta tai sitä oli suhteellisen vähän. 

Muutamalla ei ollut ollenkaan alan koulutusta eikä työkokemusta, toisaalta joukkoon mahtui 

muutama, joka oli tehnyt toimittajan töitä jo pitkään. (emt., 54.) 

 
Saksassa on myös tutkittu verkkotoimitusten toimituskuntaa. Saksalaisten sanomalehtien 

verkkojulkaisujen toimitukset olivat vuonna 1997 keskimäärin varsin pieniä. 

Verkkotoimitusten työntekijöiden keski-ikä oli huomattavasti alhaisempi kuin toimittajien 

keski-ikä yleisesti ja työkokemus oli vähäistä (Neuberger ym.1998.) Niin ikään 

Alankomaissa verkkotoimittajat olivat nuorehkoja: Deuze (2001a) esittääkin kysymyksen, 

ovatko nuoret verkkotoimittajat riittävän kyvykkäitä verkkotoimittajien rooliin, jotta 

esimerkiksi verkkojulkaisuille asetetut taloudelliset lupaukset tai odotukset täyttyisivät. 

 
3.3 Verkkojulkaisujen resurssiongelmat  

 
Uskottavuuden kannalta verkkojulkaisujen taloudellisten ja toimituksellisten resurssien 

merkitystä ei ole syytä vähätellä, sillä ne vaikuttavat julkaisujen laatuun ja ylipäänsä niiden 

toimintaedellytyksiin. 
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Yleisesti ottaen verkkojulkaisuja on tehty niiden tähänastisen historian aikana suhteellisen 

pienillä resursseilla. Vuosituhannen vaihteessa verkkojulkaisuihin investoitiin enemmän ja 

myös toimituskunnat kasvoivat. Verkkojulkaisujen ansaintalogiikka ei kuitenkaan tuottanut 

riittävästi tulosta ja internetboomin jälkeen sekä teknologiasektorin taloudellisen alamäen 

virrassa verkkojulkaisujen resursseja pienennettiin yleisesti vähentämällä niiden 

toimituksellista ja teknistä henkilökuntaa. (ks. esim. Riley ym. 1998; Deuze 2001a; PEJ 

2004, 27-28.) Verkkojulkaisut ovat joutuneet kohtaamaan ihmisten haluttomuuden maksaa 

sähköisistä julkaisuista, mikä tuottaa taloudellisen kannattavuuden suhteen ongelmia (Riley 

ym. 1998). 

 
Suomalaisten sanomalehtien verkkojulkaisuja tehdään edelleen vaatimattomilla 

henkilöresursseilla (Kiviranta, 2003). Tilanne ei näin ollen ole 2000-luvun alkupuolella 

muuttunut oleellisesti verkkojulkaisujen alkuajoista (vrt. Heinonen 1997, 27-28). Joidenkin 

sanomalehtien verkkojulkaisuilla on oma nimetty toimituksensa, mutta suurin osa lehdistä 

hoitaa verkkojulkaisun toimittamisen paperilehden ohessa. Kivirannan (2003) tutkimukseen 

osallistuneista verkkojulkaisuista vain vajaalla kolmanneksella oli täysipäiväisiä 

työntekijöitä verkkotoimituksessa, eivätkä kaikki heistäkään käytä kaikkea työaikaansa 

pelkästään verkkojulkaisun päivittämiseen tai toimitustyöhön (emt., 94-95). Lehdet myös 

suhtautuivat edelleen varovaisesti lisätyövoiman palkkaamiseen verkkojulkaisuihinsa (emt., 

99). 

 
Verkkolehtien tulovirta kokonaisuudessaan oli edelleen vuonna 2002 pieni verrattuna 

printtilehtien tulovirtaan. Markku Sääksjärven ja Teemu Santosen tutkimuksessa 

(Holopainen 2002) selvitettiin 42 suomalaisen verkkolehden johdon näkemyksiä online-

hankkeensa onnistumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Sanomalehtien 

verkkoversioiden osuus lehden liikevaihdosta oli noin parin prosentin luokkaa, mutta 

hajonta tutkittujen lehtien keskuudessa oli suurta. Tutkimuksen mukaan suomalaisten 

sanomalehtien verkkolehdet ovat kasvukäyränsä alussa, ja vasta kypsymässä maksullisiksi 

tuotteiksi. (emt.) 

 
Kaupin ja Sommersin (2002) tutkimuksessa kaikki portaalien uutistoimitusten haastateltavat 

olivat maininneet resurssien puutteen työtä rajoittavaksi tekijäksi. Kustannustehokkuus 

vaikutti olevan keskivertoa määräävämpi tekijä, ja aikapaineen ja kustannusten minimoinnin 

vuoksi haastateltujen toimittajien työpäivät keskittyivät tietokoneen ja internetin äärelle. 

(emt., 101-102.) Myös useimpien suomalaisten sanomalehtien verkkojulkaisuissa 

työskentelevien toimittajien työnkuva on varsin yksitoikkoinen, sillä tehtävänä on 



 

 36

ensisijaisesti paperilehden juttujen siirtäminen sellaisenaan verkkoon (Kiviranta 2003, 100-

105).  

 
Tilanne ei ole oleellisesti parempi suuressa maailmassakaan, sillä amerikkalaisia 

verkkojulkaisuja tehdään edelleen suhteellisen pienillä toimituksilla � varsinkin 2000-luvun 

alun irtisanomisten ja uudelleenjärjestelyjen jälkeen. Finbergin (Finberg ym. 2002a) 

tutkimuksen mukaan sanomalehtien verkkotoimitukset olivat televisioasemien 

minimaalisiin verkkotoimituksiin verrattuna suurempia, mutta silti kääpiöitä verrattuna 

painetun versionsa toimituksiin. Tutkituista uutisorganisaatioista valtaosassa työskenteli alle 

kymmenen henkilöä. Tutkijat totesivat, että vähäinen henkilökunta saattaa vaikuttaa 

esimerkiksi toimitustyön tarkkuuteen � ja sitä kautta uskottavuuteen. (emt., 37-38.) 

 
Saman ovat todenneet muutkin. Verkkojulkaisujen toimintaedellytysten negatiivinen 

kehitys, toimituskunnan vähentäminen tai verkkojulkaisujen sulkeminen kokonaan vaikuttaa 

osaltaan verkkojulkaisujen uskottavuuteen (Osborn, 2001), ja verkkotoimittajat ovat 

turhautuneet tilanteeseen, koska internet on väline, josta todennäköisimmin vähennetään 

työntekijöitä (PEJ 2004, 30). Amerikkalaistutkimus (PEJ 2004) esittää jopa uhkakuvan, 

jonka mukaan verkkojulkaisujen heikko taloudellinen kannattavuus saattaa uhata kaiken 

journalismin laatua. Tutkimus viittaa verkkoversioihin usein liitettyyn kannibalisoitumiseen. 

Uhkakuvana on, että ihmiset alkavat yhä enemmän seurata uutisia ilmaiseksi verkosta, 

jolloin painettujen lehtien levikit alkavat pienentyä. Mikäli uhkakuva toteutuu, eikä 

verkkoversioita ole siihen mennessä saatu taloudellisesti tuottaviksi yksiköiksi, perinteiset 

uutisvälineet joutuvat tulojen kutistuessa supistamaan toimintojaan, mikä johtaisi yleisesti 

journalismin laadun huonontumiseen. (emt.) 

 
Kannibalisointi ei ole vielä alkanut, koska vain 15 prosentille amerikkalaisista verkko on 

yksi pääuutislähteistä (vrt. televisio 83% ja sanomalehdet 42%). Tulevaisuudessa tilanne 

saattaa muuttua, sillä internet on saavuttanut suosiota etenkin nuorten ikäpolvien 

uutisvälineenä, kun taas sanomalehdet ovat menettäneet asemaansa jo ennen internetiäkin. 

Siinä mielessä on syytä huoleen, että ilmaisuus yksi kolmesta tärkeimmästä syystä seurata 

uutisia verkosta. (PEJ 2004.) Yhdysvalloissa vuonna 2001 tehdyn tutkimuksen mukaan 82 

prosenttia sanomalehtien verkkoversioiden lukijoista oli lukenut myös painettua versiota 

edeltävän viikon aikana (NAA 2001), vuonna 2002 luku oli laskenut 75 prosenttiin (NAA 

2002). 

  
Kysymys taloudellisesta ahdingosta on herättänyt kysymyksiä jopa siitä, tarvitsevatko 

kaupalliset voittoon tähtäävät mediatalot verkkoa uutisvälitykseensä (ks. Deuze 2001a). 
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Maailmalla on vuoden 2003 ja 2004 aikana kuitenkin alkanut näkyä verkkojulkaisujen 

talouden kannalta positiivista kehitystä. Voimakkaasti kasvaneet käyttäjämäärät, 

verkkojulkaisujen ja niiden lähettämien uutiskirjeiden muuttaminen maksullisiksi sekä 

voimakkaassa kasvussa oleva verkkomainonta ovat alkaneet kääntää yhä useamman 

verkkojulkaisun voitolliseksi, ja ainakin jotkut suuret tiedotusvälineet ovat alkaneet jälleen 

palkata lisää toimittajia verkkotoimituksiinsa (ks. esim. Glaser 2004; Viitasaari 2003a; PEJ 

2004). 

 
Suurten kansainvälisten verkkojulkaisujen liikevaihto on myös kasvanut voimakkaasti, 

mutta niiden osuus niitä julkaisevien suurten mediatalojen liikevaihdosta on silti yhä vain 

muutaman prosentin luokkaa. Käyttäjämäärissä mitaten esimerkiksi BBC.comilla oli 

vuonna 2003 päivittäin kolme miljoonaa käyttäjää, kävijämäärä kasvoi 50 prosentilla 

vuodessa, eikä BBC:n verkkojulkaisu suinkaan ole ollut yksin kasvuprosenttiensa kanssa. 

Samaan aikaan BBC:n televisiokanavien katsojamäärä laski 5 prosentilla, BBC:tä katsoi 10 

miljoonaa katsojaa päivittäin. Internet näyttää olevan siitä harvinainen väline, että siellä 

uutisyleisö on kasvussa. (PEJ 2004, 30.)  

 
3.4 Verkkojulkaisujen painoarvo kasvussa 

 
Vaikka verkkojulkaisut ovat edelleen useimmille uutisten vastaanottajille toissijainen 

uutisten lähde, verkkojulkaisujen käytön voimakas kasvu viime vuosien aikana ei voi olla 

vaikuttamatta verkkojournalismin uskottavuuteen liittyvien kysymysten painoarvoon.  

 
Online News Associationin teettämän tutkimuksen (Finberg ym. 2002a) mukaan suuri 

yleisö on laajalti hyväksynyt digitaaliset uutiset tärkeäksi uskottavien uutisten lähteeksi. 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista amerikkalaisista suhtautui neutraalisti 

verkkouutisten uskottavuuteen � selvästi myönteisemmin kuin perinteisen median 

toimittajat. Verkkojulkaisut näyttäisivät nauttivan uskottavuuden suhteen vielä 

kuherruskuukautta uutisia vastaanottavan yleisön silmissä, toisin kuin perinteinen media, 

jonka uskottavuus on kärsinyt. Finbergin ja kumppaneiden mielestä voimakkaasti 

suuntautuneiden mielipiteiden puuttuminen voi olla verkkomedialle suuri mahdollisuus. 

Toisaalta on haaste muuttaa yleisön neutraali näkemys positiiviseen suuntaan, toisaalta 

vastakkaisessa tapauksessa, on vaarana, että yleisö alkaa suhtautua yhtä kriittisesti 

verkkojulkaisuihin kuin se suhtautuu perinteisiin tiedotusvälineisiin. (emt.) 

 
Pew Research Centerin (1999b) tutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia neutraalista 

mutta myös suhteellisen myönteisestä suhtautumisesta verkkouutisiin. Internetistä uutisia 

seuraavan yleisön mielestä eri uutisvälineiden verkkoversioiden informaatio ei ole enempää 
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tai vähempää paikkansapitävää kuin informaatio, joka löytyy kyseisten organisaatioiden 

perinteisistä uutisjulkaisuista. Kuitenkin 44 prosenttia verkon käyttäjistä on sitä mieltä, että 

internetistä saa oikeamman kuvan maailman menosta kuin sanomalehdistä, radiosta tai 

televisiosta. 41 prosenttia sanoi kääntyvänsä internetin puoleen saadakseen lisäinformaatiota 

juttuihin, joihin he ovat ensin tutustuneet perinteisessä mediassa.  

 
Taloustutkimuksen vuoden 2001 verkkolehtitutkimuksen mukaan 15-74 -vuotiaista 

suomalaisista lähes joka neljäs eli 24 prosenttia oli lukenut sanoma- tai aikakauslehtiä 

internetin välityksellä viimeisen kuukauden aikana. Miehistä verkkolehtiä oli lukenut 30 

prosenttia ja naisista 19 prosenttia. Verkkolehtiä lukeneiden osuus 15-24 -vuotiaiden 

keskuudessa oli 39 prosenttia, kun taas 50-74 -vuotiaista vain 11 prosenttia oli lukenut 

verkkolehtiä viimeisen kuukauden aikana. (Nikulainen 2001.)  

 
Suomen Gallupin tekemän tutkimuksen (STT 2002) mukaan internetin nimesi tärkeimmäksi 

uutislähteekseen kaksi prosenttia suomalaisista. Television merkitys oli kasvanut entisestään 

uutisten välittäjänä, tv:n nimesi tärkeimmäksi uutisvälineekseen 70 prosenttia suomalaisista. 

Sanomalehtiä piti tärkeimpänä parikymmentä prosenttia ja radiota kymmenen prosenttia 

vastaajista. Suomessa sanomalehdet olivat kuitenkin tärkein uutisten välittäjä vielä 1980-

luvun alussa, jolloin seurantatutkimusta tiedotusvälineiden tärkeydestä alettiin tehdä 

maassamme.  

 
Luotettavuutta kysyttäessä Yle, MTV3 ja sanomalehdet yleisesti muodostivat selkeästi 

kolmen luotettavimman kotimaisen uutistenvälittäjän kärjen. 37 prosenttia suomalaisista piti 

Ylen tv-uutisia luotettavimpina uutisten välittäjinä. MTV3:n uutisiin luotettiin toiseksi 

eniten (26 prosenttia), ja sanomalehtiuutisia piti kaikista luotettavimpina 19 prosenttia 

vastaajista. Internetiä piti kolmanneksi luotettavimpana uutisten välittäjänä pari prosenttia 

vastaajista, ja esimerkiksi iltapäivälehtiä vajaat viisi prosenttia joko toiseksi tai kolmanneksi 

luotettavimpana uutisvälittäjänä. (STT 2002.) Kehitys on ollut Suomessa samansuuntaista 

kuin Yhdysvalloissa, jossa tosin sanomalehdet menettivät luotettavimman uutisten lähteen 

roolin jo 1930-luvun lopulla radiolle, ja televisiosta tuli luotettavin uutislähde 1950-luvulla 

(Self 1996, 423-424). Pitää kuitenkin muistaa, että tärkein ja luotettavin eivät välttämättä ole 

sama asia kuin uskottavin. Esimerkiksi amerikkalaistoimittajat pitivät kansallisia 

sanomalehtiä uskottavimpina ja kyseisten lehtien verkkoversioita toiseksi uskottavimpina 

uutisten lähteinä, vaikka verkkojulkaisuja ei pidetä kovin tärkeinä uutisvälineinä (Finberg 

ym. 2002a, 20-24). 
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3.5 Yhteenveto 
 

Verkkojournalismi on journalististen työn tulosten julkaisemista verkkojulkaisuissa, jotka 

puolestaan ovat verkossa säännöllisesti ilmestyviä ajankohtaisia journalistisia 

kokonaisuuksia. Verkkotoimittaja on ammattilainen, joka tekee journalistisia työtehtäviä 

verkkojulkaisussa tai verkkojulkaisulle. Verkkojournalismia voidaan pitää neljäntenä 

journalismin lajityyppinä sanomalehti-, radio- ja televisiojournalismin rinnalla. Muista 

journalismin lajeista verkkojournalismin erottaa ennen kaikkea hypertekstuaalisuus, 

multimediaalisuus ja interaktiivisuus. Muita verkkojulkaisemisen potentiaaleja ovat muun 

muassa reaaliaikaisuus ja globaalisuus.  
 

Uusi journalismin lajityyppi, verkkojournalismi, on nostanut uskottavuustutkimuksen 

jälleen ajankohtaiseksi. Tiedotusalalle tulleet uudet toimijat ja uuden viestintävälineen riskit 

sekä siinä harjoitettavat eettiset ja journalistiset ammattikäytännöt nousivat kriittisen 

tarkastelun kohteeksi heti uuden median synnyttyä. Samat journalistin ohjeet koskevat 

kaikkea journalistista työtä välineestä riippumatta, mutta uusi teknologia on myös 

synnyttänyt uudenlaisia juridisia tai eettisiä pulmia.  

 
Perinteisissä tiedotusvälineissä työskentelevien toimittajien näkemys verkkojulkaisujen 

uskottavuudesta on kielteisempi kuin internetiä käyttävällä yleisöllä. Tutkimusten 

perusteella perinteisen median toimittajien käsitys verkkojulkaisuissa työskentelevien 

koulutuksesta ja kokemuksesta on heikompi kuin asian laita ehkä on todellisuudessa � 

ainakin niiden tietojen perusteella mitä kyseisissä tutkimuksissa on ollut käytössä. 

 
Perinteisen median toimittajien mielestä perinteisestä maailmasta tuttu, hyvämaineinen ja 

uskottavaksi mielletty julkaisu on uskottava myös verkossa. Pelkästään verkossa ilmestyviä 

julkaisuja perinteisen median toimittajat eivät pidä kovin uskottavina uutisten välittäjinä. 

Verkkomediassa työskentelevien mielestä yksi suurimpia ongelmia verkkojulkaisujen 

tekemisessä on yhä edelleen resurssien vähäisyys, minkä puolestaan pelätään heikentävän 

verkkojournalismin laatua ja sitä kautta uskottavuutta.  

 
Verkkojulkaisut ovat aiempien tutkimusten perusteella yleisön mielestä melko uskottavia, 

joskaan eivät 2000-luvun alkupuolella muihin joukkoviestintävälineisiin verrattuna kovin 

tärkeitä uutisvälittäjiä. Verkkojulkaisut toimivat enemmänkin täydentävinä uutislähteinä. 

Verkkojulkaisujen käyttäjämäärät ovat joka tapauksessa olleet voimakkaassa kasvussa 

viime vuosina, minkä takia verkkojournalismin painoarvon voi olettaa kasvavan 

tulevaisuudessa. 
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4. Uskottavuustutkimuksen menetelmistä 
 

4.1 Uskottavuustutkimuksen kehittyminen 
 

Tiedotusvälineiden uskottavuutta sekä yleisön että toimittajien piirissä on tutkittu varsinkin 

Yhdysvalloissa. Uskottavuuskäsitysten tutkiminen edustaa yhtä niistä harvoista tieteellisen 

tutkimuksen alueista, joka on saanut osakseen paljon huomiota myös viestintäteollisuuden 

omistajien ja johtajien keskuudessa (Self 1996, 430) (ks. myös luku 3.2).  

 
1900-luvun alkupuolella monet teoreetikot kannattivat viestinnän SMCR -mallia (Source-

Message-Channel-Receiver), joka toimi myöhemmän uskottavuustutkimuksen pohjana. 

Joukkotiedotustutkimuksessa uskottavuus nousi tutkimuksen kohteeksi 1930-luvulla 

Yhdysvalloissa. Tällöin olettamuksena oli, että tiedotusvälineet itsessään ovat uskottavia, 

jolloin olennaista oli keskittyä tutkimaan, mikä media nautti suurinta luottamusta yleisön 

keskuudessa. Vasta toisen maailmansodan aikoihin amerikkalaiset tutkijat alkoivat 

kiinnostua siitä, miksi yleisö uskoo enemmän toisten viestittäjien viesteihin kuin toisten. 

(Self  1996, 423-424.) 

 
Hovland, Lumsdaine ja Sheffield (1949) tuottivat toisen maailmansodan jälkeen ensimmäiset 

systemaattiset tutkimukset median uskottavuudesta. Tutkijat keskittyivät yleisön, viestien ja 

viestittäjien ominaisuuksiin ja pohtivat miksi toiset viestit ovat uskottavia ja toiset eivät. 

Hovlandin ja kumppaneiden uraauurtavan työn jälkeen median uskottavuustutkimuksessa 

on keskitytty kolmeen mahdolliseen tekijään, jotka tekevät viestinnästä uskottavaa: lähteen 

ominaisuudet, viestin ominaisuudet sekä yleisön eli viestinnän vastaanottajien 

ominaisuudet. (Self 1996, 424-430.) 

 
Verkkojulkaisujen tai �journalismin uskottavuuden tutkimuksessa, joka luonnollisesti on 

vielä varsin uutta, on käytetty pääasiassa kyselylomaketutkimuksia sekä laadullisia 

teemahaastatteluja tai molempien yhdistelmiä. Näillä tutkimusmenetelmillä on saatu 

vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuten mitä ihmiset pitävät uskottavana, millaiset tekijät 

vaikuttavat ihmisten käsityksiin uskottavuudesta, miksi jotakin ominaisuutta tai asiaa 

pidetään uskottavampana kuin toista, tai onko ihmisten ominaisuuksilla (esimerkiksi ikä, 

sukupuoli, koulutus tai ammatti) vaikutusta siihen kuinka uskottavina he pitävät eri asioita.  

 
Uskottavuustutkimusta varten on kehitetty myös uusi havaintoon ja tulkintaan perustuva 

menetelmä, jota haluan esitellä seuraavassa luvussa hieman laajemmin, koska sen avulla 

saadut tutkimustulokset ovat joissakin tapauksissa poikenneet merkittävästi verrattuna 

aiempiin, kyselylomakkeiden ja haastattelujen avulla tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Myös 
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tämän tutkimuksen tekemisessä on käytetty kyseistä tutkimusmenetelmää teemahaastattelun 

lisäksi. Luvussa 6 kerron laajemmin siitä, miten ja missä muodossa itse käytin kyseistä 

menetelmää. 

 
4.2 Havaintoon ja tulkintaan perustuva tutkimusmenetelmä  

      (Prominence - Interpretation Theory) 
 

B.J. Fogg, tietokoneiden ja  www-sivujen uskottavuutta tutkineen Stanfordin yliopiston 

ryhmän tutkija, on kehittänyt tutkimusmenetelmää, jonka avulla voitaisiin paremmin 

selvittää kuinka ihmiset arvioivat verkkosivujen uskottavuutta. Kun aiemmissa 

tutkimusmenetelmissä tutkijat ovat antaneet valmiina ne seikat, joita tutkittavien on pitänyt 

arvioida, uutta havaintoon ja havainnosta tehtävään tulkintaan perustuvaa menetelmää 

käyttämällä tutkimukseen osallistuvat ihmiset arvioivat vain niiden asioiden merkitystä, 

jotka he ensin itse havaitsevat verkkosivuilta. Sinänsä yksinkertaisen menetelmän avulla on 

voitu selittää teorian ja käytännön ristiriitaa, joka on näyttänyt vallitsevan sen suhteen, mitä 

ihmiset sanovat tekevänsä verkossa ja mitä he todellisuudessa tekevät siellä.  

 
Havaintoon ja tulkintaan perustuvassa teoriassa, josta käytän alkuperäisnimestä 

Prominence-Interpretation Theory juontavaa lyhennettä P-I -menetelmä, oletetaan, että 

ihmisten arvioidessa uskottavuutta tapahtuu kaksi asiaa: ensin henkilö havaitsee tai panee 

merkille jotakin (=havainto), minkä jälkeen henkilö tekee arvionsa tai muodostaa 

mielipiteensä havainnostaan (=tulkinta). Olennaista on, että jos jompaa kumpaa, joko 

havaintoa tai tulkintaa, ei tapahdu, kyseisestä asiasta ei ole tapahtunut uskottavuuden 

arviointia. Huomiota herättävien seikkojen havaitseminen ja tulkinta tapahtuu yleensä useita 

kertoja henkilön arvioidessa www-sivua. Prosessi jatkuu kunnes henkilö on muodostanut 

itseään tyydyttävän päätelmän, tai jokin muu seikka, kuten ajan loppuminen, taitojen tai 

kiinnostuksen puute pakottaa henkilön lopettamaan. (Fogg 2002a, 1-3.) 

 
P-I �teoria (Prominence - Interpretation Theory) 

 
                                       Havainto x tulkinta = Uskottavuusvaikutus 

 
Foggin mukaan havainto tarkoittaa elementin todennäköisyyttä tulla huomatuksi. Jos 

henkilö ei huomaa jotakin seikkaa www-sivulla, kyseisellä seikalla ei ole vaikutusta www-

sivun uskottavuuteen, ja päinvastoin. (emt.1-2.) Siten esimerkiksi www-palvelun uumenissa 

oleva rikkinäinen hyperlinkki tai väärä informaatio ei vaikuta heikentävästi henkilön 

käsitykseen uskottavuudesta, jos hän ei tee niistä havaintoa eikä siitä syystä muodosta niistä 

tulkintaa. 
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Havainto: Havaintoihin vaikuttavat ainakin: 1) käyttäjän paneutuminen (motivaatio ja 

kyvyt), 2) www-sivun sisältö (onko kyseessä esimerkiksi uutissivu vai verkkokauppa), 3) 

käyttäjän tehtävä (onko verkkovierailun tarkoituksena tiedon etsiminen, tavaran ostaminen 

jne.), 4) käyttäjän kokemus (www-sivujen tai esillä olevan asian tai informaation suhteen), 

ja 5) yksilölliset eroavaisuudet (lukutaito jne.). Näistä Foggin mielestä tärkein havaintoon 

vaikuttava tekijä on käyttäjän paneutuminen, koska hyvin motivoitunut käyttäjä huomaa 

esimerkiksi tietoa hakiessaan www-sivuilta enemmän asioita. (emt., 1-2.) 

 
Tulkinta: Tulkinnalla Fogg tarkoittaa henkilön mielipidettä tai näkemystä tutkittavana 

olleesta elementistä, se on siis käyttäjän arviointi � hyvä tai huono � havaitusta kohteesta. 

Jos käyttäjä esimerkiksi huomaa rikkinäisen linkin verkkosivulla, hän voi tulkita sen 

verkkosivun ylläpitäjien piittaamattomuudeksi tai huonoksi ammattitaidoksi.  Tulkintaan 

vaikuttavat ainakin: 1) oletukset (kulttuuri, aiemmat kokemukset), 2) käyttäjän tiedot ja 

taidot, 3) asiayhteys (konteksti) (esim. ympäristö, normit, odotukset) sekä 4) käyttäjän 

päämäärät (esim. halu löytää tietoa, tehdä ostoksia jne.). Ihmiset eivät tulkitse identtisiä 

www-sivun ominaisuuksia samalla tavalla, tai jopa sama henkilö voi tulkita jonkin 

elementin eri tavalla erilaisissa tilanteissa; esimerkiksi ruudulle ilmestyvä mainos voidaan 

tulkita negatiiviseksi kesken kiireisen työpäivän, mutta kodin rauhassa sama mainos saattaa 

tarjota kaivatun ratkaisun tarpeisiin. (emt., 2-3.) 

 
Ensimmäisen kerran P-I -menetelmää kokeiltiin amerikkalaisen ei-kaupallisen 

kuluttajajärjestö Consumer WebWatchin tilaamassa tutkimuksessa (Fogg ym. 2002b). 

Tutkimukseen osallistui yli 2 600 amerikkalaista, jotka arvioivat verkkosivujen 

uskottavuutta kymmenessä eri kategoriassa, joista yksi oli verkkouutiset. Tuloksia verrattiin 

aiemmin vuonna 2002 julkaistuun perinteisellä kyselymenetelmällä tehtyyn 

uskottavuustutkimukseen (Princeton Survey 2002). 

 
Tässä aiemmassa kyselytutkimuksessa ihmiset määrittelivät tiettyjä elementtejä erittäin 

tärkeiksi verkkosivujen uskottavuuden kannalta, esimerkiksi käyttäjien informoiminen 

henkilötietojen käsittelystä oli vastaajien mielestä hyvin tärkeää. 94 prosenttia vastaajista 

piti kysyttäessä em. tietojen ilmoittamista tärkeänä. 83 prosenttia vastaajista myös ilmoitti 

lukevansa verkkosivujen tiedotteen siitä, miten palvelulle luovutettuja henkilötietoja 

käytetään. 35 prosenttia vastaajista sanoi lukevansa kyseisen informaation aina tai 

useimmiten. (Princeton Survey 2002, 18-19.) Verkon uutissivujen uskottavuuden kannalta 

käyttäjien informoiminen henkilötietojen käsittelystä oli niin ikään tärkeimpiä tekijöitä 

annetuista vaihtoehdoista. 65 prosenttia vastaajista piti sitä hyvin tärkeänä ja 22 prosenttia 
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tärkeänä. Vain neljän prosentin mielestä informoiminen ei ollut lainkaan tärkeää. (emt., 14-

15.) 

 
Myöhemmin samana vuonna julkaistussa P-I �menetelmällä tehdyssä tutkimuksessa 

tulokset olivat varsin erilaiset. Vain hyvin harvat ottivat asian itse esille vertailun vuoksi 

tehdyssä www-sivujen arviointitehtävässä, vaikka asiaa erikseen kysyttäessä useimmat 

vastaajat olivat pitäneet em. tietojen julkaisemista verkkosivuilla uskottavuuden kannalta 

tärkeänä. Eli käytännössä vastaajat joko eivät tehneet havaintoa em. tietojen olemassaolosta 

tai eivät tehneet niistä tulkintaa � tai kumpaakaan. Vain yksi prosentti vastaajista oli oma-

aloitteisesti kiinnittänyt www-sivujen arviointitehtävässä huomiota siihen, miten 

verkkopalvelu informoi käsittelevänsä käyttäjien henkilötietoja. Tutkijat löysivät 

merkittävän kuilun sen välillä, minkä ihmiset sanovat olevan tärkeää, ja mitä he 

todellisuudessa tekevät. (Fogg ym. 2002b, 6.) 

 
Vastaavia löydöksiä on tehty muuallakin. Saksalaisessa Heidelbergin yliopistossa tehdyssä 

tutkimuksessa vastaajat kertoivat katsovansa tärkeinä pitämänsä tiedot verkkopalvelun 

ylläpitäjästä arvioidessaan palvelun uskottavuutta, mutta käytännössä kukaan tutkimukseen 

osallistuneista ei tutustunut verkkosivuilla kyseiseen informaatioon (Eysenbach ja Köhler, 

2002). 

 
4.2.1  Onko hyvältä näyttävä aina hyvä? 

 
P-I �menetelmällä tehdyn arviointitehtävän tulosten takia tutkijat joutuivat - omien 

sanojensa mukaan harmikseen - toteamaan, että kuluttajat kiinnittävät paljon enemmän 

huomiota verkkopalveluiden pintapuoliseen ulkonäköön kuin niiden sisältöön (Fogg 2002b, 

6-7). Arviointitehtävän perusteella ihmiset näyttävät tekevän arvionsa verkkopalvelua 

ylläpitävien ihmisten tai organisaatioiden uskottavuudesta pitkälti www-sivujen visuaalisen 

yleisilmeen perusteella. Tutkimuksessa www-sivun ulkoasu oli selvästi silmiinpistävin asia, 

kun ihmiset arvioivat verkkosivujen uskottavuutta. Lähes 50 prosenttia www-sivujen 

uskottavuuteen liittyneistä kommenteista liittyi verkkosivun ulkonäköön, esimerkiksi 

ammattimaisesti tehtyyn ulkonäköön yleisesti, tai eritellysti taittoon, väreihin jne. Foggin 

mukaan tärkeä huomio oli, että �näyttää hyvältä� tulkitaan usein samaksi asiaksi kuin �olla 

hyvä� � ja olla uskottava. (emt.) 

 
Verkon uutissivujen uskottavuuteen visuaalinen ulkonäkö vaikutti keskimääräistä 

vähemmän, mutta silti lähes 40 prosenttia kuluttajista toi visuaalisuuden esille 

verkkojulkaisujen yhteydessä (Fogg ym. 2002b, 6-7). Tulos oli jälleen poikkeava aiempiin 

tutkimuksiin verrattuna: Finbergin kyselytutkimuksessa (Finberg ym. 2002, 18-19) 
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verkkojulkaisun visuaalisella ilmeellä ei asiaa erikseen kysyttäessä ollut juurikaan 

painoarvoa uskottavuuden suhteen, ei yleisön eikä toimittajien keskuudessa. 

Tulos ei ole yllättävä siinä mielessä, että jo 1940-luvulta lähtien sosiaalipsykologinen 

tutkimus on osoittanut, että fyysisesti puoleensavetäviä lähteitä � puhutaan siis usein 

ihmisistä � on pidetty uskottavina lähteinä. Tämä perustavanlaatuiseen inhimilliseen 

prosessiin kuuluva mieltymys ja ennakkokäsitys  - �näyttää hyvältä on olla hyvä� � näyttäisi 

olevan totta myös verkkojulkaisujen uskottavuutta arvioitaessa, etenkin koska visuaalinen 

ulkonäkö on niissä helposti huomattavissa. Eli samalla tavalla kuin tutkimuksissa on todettu, 

että miellyttävän ulkonäön omaaviin ihmisiin yhdistetään automaattisesti myönteisiä 

ominaisuuksia (Eagly ym. 1991), miellyttävän ulkoasun omaavaan verkkopalveluun 

liitetään luotettavuuden ja asiantuntemuksen ominaisuuksia (APME 2003). Lyhyesti 

sanottuna hyvännäköiset ja helppokäyttöiset verkkosivut tulkitaan uskottaviksi (emt.). 

 
Veikko Pietilä (1995) on pohtinut sisällön ja muodon suhteen ongelmaa tarkastellessaan 

journalistista käytäntöä nimenomaan ammattikäytäntönä. Pietilä puhuu perinteisen 

paperisanomalehden taitosta, mutta nähdäkseni muodon vaikutus sisältöön on vahvasti läsnä 

myös verkkojulkaisuissa: Pietilä kritisoi näkemystä, jonka mukaan sisältö ja muoto ovat 

toisistaan jyrkästi erottuvia asioita, eli sisältö on viesti kun taas muoto vain välittää sen 

lisäämättä siihen mitään. Tällainen näkemys perustuu käsitykselle, jonka mukaan 

joukkotiedotuksen tehtävänä on toimia ennen muuta tietojen välittäjänä. Pietilä 

kyseenalaistaa  journalismin tiedonvälitysluonteen absolutisoivan näkemyksen esittämällä 

esimerkkinä kaksi sisällöltään täysin identtistä sanomalehden sivua, joista toinen on taitettu 

yksitoikkoisesti ja toinen värikkäästi kuvia ym. käyttäen. Tällöin muutoin identtiset viestit 

eivät ole Pietilän mukaan enää identtisiä viestejä kun muoto otetaan huomioon, vaan 

erilaiset muodot saaneina, sinänsä samat viestit sävyttyvät ja tulevat näin luettuina sisältöinä 

erilaisiksi. Pietilä päätyy siihen, että muoto viestii myös muotona, eli sisältö ei ole viesti 

vaan myös muoto on sitä. Pietilä myös kyseenalaistaa ajatuksen, jonka mukaan sisältö 

asettaisi aina muodon ehdot. Pikemminkin, jos muodonantotavat kaavoittuvat itsestään 

selviksi rutiineiksi, tilanne näyttää siltä, että muoto määrää sisältöä kuin, että lähtökohtana 

olisi vapaasti valittu sisältö. (emt. 31-33.) 

 
Heuristisen tiedonkäsittelyn teoriat tukevat visuaalisten ja muiden pinnallisten tekijöiden 

merkitystä, mutta toisaalta kyseenalaistavat pinnallisten tekijöiden todellisen merkityksen, 

jos ihmiset pohtisivat niiden merkitystä syvällisemmin ja motivoituneemmin (Lehtonen 

1998, 161-162). Pettyn ja Cacioppon (1986) ELM �teoriasta (Elaboration Likelihood Model 

of Persuasion)  (ks. myös Petty, Unnava ja Strathman 1991, 241-267) on tullut yksi 

keskeisimmistä mielipiteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttamisen teorioista (Lehtonen 1998, 
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162; Littlejohn 1996, 145). ELM-teorian mukaan sanoman vastaanottajassa käynnistyy 

syvällinen informaationkäsittelyprosessi vain, jos henkilö motivoituu käsittelemään 

informaatiota esimerkiksi asiaan liittyvän henkilökohtaisen sitoumuksen seurauksena. Ilman 

syvällistä motivaatiota tai informaation käsittelyssä vaadittavaa taitoa tai kyvykkyyttä 

ihmiset muodostavat mielipiteensä itse asian kannalta toisarvoisten ja pinnallisten seikkojen 

perusteella, kuten pakkauksen ulkoasun, ympäristön asenteiden, lähteen henkilökohtaisen 

karisman, informaation muodollisen rakenteen, oletetun asiantuntijatiedon tai tekstin 

ulkoasun ja otsikoinnin perusteella. (Lehtonen 1998, 162-163; Fogg ym. 2002b, 53; 

Littlejohn 1996, 145-147; Fogg ja Tseng 1999, 84.) 

 
Jos tietokonetuote � joihin siis myös www-sivut luetaan -  on käyttäjälle hyvin tärkeä, ja hän 

on sitoutunut siihen, käyttäjällä on taipumus arvioida sen uskottavuutta monipuolisesti. 

Tällaisissa tapauksissa käyttäjät todennäköisesti keskittyvät syvällisesti sisältöön ja jättävät 

toisarvoiset vaikuttimet vähemmälle huomiolle arvioidessaan luotettavuutta tai 

asiantuntijuutta. (Fogg ja Tseng 1999, 84.) 

 
Fogg uskoo silti, että ihmiset tavallisesti prosessoivat Webin informaatiota pinnallisesti, ja 

toisarvoisten vaikuttimien käyttö on sääntö eikä poikkeus Webin käyttämisessä. Fogg 

esittääkin, että tutkimustyössä täytyy tulevaisuudessa edelleen perehtyä sitoutumisasteen ja 

verkkosivujen uskottavuusarviointien suhteeseen. Joka tapauksessa Foggin mukaan jo 

niiden sanojen perusteella, joita ihmiset käyttävät kuvaillessaan Webin käyttöä � �vierailla 

tai käydä saitilla� ja �surffailla netissä� � voidaan olettaa kevyttä sitoutumista, eikä 

syvällistä sisällön prosessointia tai tutkimista. (Fogg ym. 2002b, 53.) 

 
4.3 Yhteenveto 

 
Www-sivujen uskottavuuden tutkimista varten kehitetyn havaintoon ja havainnosta 

tehtävään tulkintaan perustuvan tutkimusmenetelmän (Prominence � Interpretation Theory), 

avulla tehdyssä verkkopalveluiden arviointitutkimuksessa on tullut esille teoreettisen ja 

todellisen käyttäytymisen välinen ristiriita: ihmiset saattavat antaa suuremman merkityksen 

asioille, joita heiltä erityisesti kysytään, kuin mikä kyseisten asioiden tai ominaisuuksien 

merkitys on heille käytännön toiminnassa. Ihmisten on esimerkiksi huomattu käytännössä 

antavan enemmän painoarvoa www-sivujen visuaaliselle ulkoasulle kuin mitä he 

kyselyvastauksissaan antavat ymmärtää. Stanfordin yliopiston tutkijat uskovat, että P-I -

menetelmän avulla saadaan täydempi kuva siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu 

verkkojulkaisujen uskottavuuden arvioinnin aikana (Fogg ym. 2002b, 7). 
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5. Tutkimusongelmat, -menetelmät ja -aineisto 

 
5.1 Tutkimusongelmat 

 
Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää millaisia käsityksiä perinteisen median 

toimittajilla on verkkojournalismin ja verkkojulkaisujen uskottavuudesta sekä sitä millaiset 

yksilöidyt tekijät toimittajien mielestä vaikuttavat uskottavuuteen. Halusin myös tutkia mikä 

on tutkittavien käsitys verkkojulkaisujen ja niissä harjoitettavan journalismin 

uskottavuudesta verrattuna muiden joukkotiedotusvälineiden, sanomalehden, radion ja 

television uskottavuuteen. Jos verkkojulkaisujen uskottavuudessa on toimittajien mielestä 

parannettavaa, miten uskottavuutta voisi parantaa? Kiinnostavaa oli myös tutkia, eroavatko 

painetun median ja perinteisen sähköisen median toimittajien käsitykset verkkojulkaisujen 

uskottavuudesta toisistaan.  

 
Tutkimusongelmat olivat: 

 
1. Millainen käsitys perinteisen median tiedotusvälineiden toimittajilla on 

verkkojournalismin ja verkkojulkaisujen uskottavuudesta? 
 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat verkkojulkaisujen uskottavuuteen toimittajien mielestä? 
 

3. Mikä on toimittajien käsitys verkkojulkaisujen ja niissä harjoitettavan journalismin 
uskottavuudesta verrattuna muiden joukkotiedotusvälineiden, sanomalehden, radion ja 
television uskottavuuteen? 

 
 

5.2 Tutkimusmenetelmät 
 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin kaksi toisiaan täydentävää menetelmää, teemahaastattelun  

sekä verkkojulkaisujen arviointiin perustuvan P-I �menetelmän. 

 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa käytin Foggin (Fogg ym. 2002b) havaintoon ja 

tulkintaan perustuvaa P-I -menetelmää (Prominence � Interpretation Theory) (ks. tarkempi 

selvitys menetelmästä luvusta 5.2), jolloin vastaajien tehtävänä oli arvioida kahta 

verkkojulkaisua niiden uskottavuuden kannalta. Tarkoituksena oli selvittää mitä tekijöitä 

tutkimukseen osallistuvat toimittajat tuovat oma-aloitteisesti esille ja millaiset tekijät jäävät 

huomiotta; poikkeavatko havaintoon ja tulkintaan perustuvan menetelmän avulla saadut 

tulokset myöhemmin haastattelussa saatavista tuloksista.  

 
Toisessa vaiheessa haastattelin verkkojulkaisujen arviointitehtävään osallistuneet toimittajat. 

Laadullinen teemahaastattelu oli tutkimukseni ydin, mutta samalla pystyin myös 
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vertailemaan P-I �menetelmällä saatuja tuloksia teemahaastattelussa saatuihin tuloksiin. 

Yhtenä tarkoituksena oli siis vertailla, onko näiden kahden menetelmän välillä saaduissa 

tuloksissa havaittavissa poikkeavuuksia tai ristiriitaisuuksia, niin kuin Foggin ym. (2002b) 

tekemässä tutkimuksessa havaittiin? Teemahaastatteluissa saatoin myös tarkentaa asioita, 

jotka mahdollisesti olivat tulleet esille 1. vaiheessa.  

 
Varsinaisen haastattelun jälkeen pyysin tutkittavia vielä täyttämään taustatietokaavakkeen, 

jossa kysyttiin �pakollisia henkilökohtaisia� kysymyksiä (ks. liite 1). Sijoittamalla nämä 

kysymykset loppuun � vaikka tässä tutkimuksessa haastateltavaan henkilöön liittyviä 

arkaluontoisia asioita ei kysyttykään � pyritään siihen, että haastateltavia ei �häiritä� 

etukäteen henkilökohtaisilla, esimerkiksi ikää, asemaa tai koulutustaustaa luotaavilla 

kysymyksillä. Haastateltavien ei myöskään haluta turhaan puutuvan tai turhautuvan ennen 

haastattelun alkua. (Negrine ja Newbold 1998, 252.) Taustakysymyksissä kysyttiin muun 

muassa koulutus- ja työtaustaa sekä internetin ja verkkojulkaisujen käyttökokemusta ja �

tottumuksia. 

 
5.3 Haastatteluteemat 
 

Tein tutkimuksen haastatteluosuudet teemahaastatteluina, jossa haastattelun aihepiirit, 

teema-alueet on etukäteen määrätty (ks. liite 2). Teemahaastattelussa etukäteen päätetyt 

teema-alueet käydään läpi haastateltavan kanssa, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat 

haastateltavan mukaan (Eskola ja Suoranta 2001, 86). Teemahaastattelurungon 

rakentamisessa olin käyttänyt apuna aiemmista tutkimuksista kerättyjä teoreettisia 

näkemyksiä ja toisaalta myös omaa kokemusta (ks. emt., 152). 

 
Tutkimukseni teemat voi jakaa kolmeen laajempaan teemaan, jotka sisälsivät suppeampia 

kysymysaiheita. Esitetyt kysymykset ja kysymysten järjestys määräytyivät aina tilanteen 

mukaan.  Ensimmäinen laajempi teema koski vastaajien käsityksiä ja mielipiteitä 

verkkojulkaisujen uskottavuuden tilasta sekä sitä, miten uskottavina verkkojulkaisuja 

pidetään verrattuna muihin joukkotiedotusvälineisiin. Kysymysten avulla pyrin myös 

saamaan epäsuorasti selville vastaajien asenteita internetiä ja verkkojulkaisuja kohtaan. 

Kysyin myös millaisia käsityksiä vastaajilla on verkkojulkaisujen toimittajista ja niissä 

harjoitettavista toimituksellisista käytännöistä. 

 
Toinen laajempi teema oli verkkojulkaisujen ja �uutisten uskottavuuteen vaikuttavat tekijät. 

Tarkoituksena oli selvittää, millaiset tekijät vastaajien mielestä vaikuttavat sekä 

verkkojournalismin että verkkojulkaisujen uskottavuuteen. Lähestyin aihetta yleisestä  
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yksityiskohtaiseen tai avoimesta suljettuun. Aloitin kysymällä millaiset tekijät vastaajan 

mielestä vaikuttavat verkkojulkaisujen uskottavuuteen myönteisesti ja toisaalta kielteisesti. 

  
Vasta myöhemmin kysyin yksityiskohtaisesti, mitä mieltä vastaajat olivat erilaisista 

nimetyistä tekijöistä, esimerkiksi verkkosivujen visuaalisesta ulkoasusta tai mainosten ja 

toimituksellisen aineiston erottamisesta. Nämä tekijät oli valittu pääasiassa niiden tulosten 

perusteella, jotka aiemmissa tutkimuksissa olivat nousseet uskottavuuden kannalta tärkeiksi 

tekijöiksi.  Tässä vaiheessa kysyin vain niitä tekijöitä, joita vastaaja ei ollut itse tuonut 

aiemmin esille. Halusin tällä lähestymistavalla saada selville, millaisia tekijöitä vastaajat 

itse tuovat esille oma-aloitteisesti. Näin ollen pääsin vertailemaan sitä mitä vastaajat 

mainitsivat itse ja vastaavasti sitä miten merkittävinä he pitivät niitä tekijöitä, joita eivät itse 

olleet oma-aloitteisesti jostain syystä sanoneet. 

 
Käytetyn aineistonkeruumenetelmän tarkkuutta voidaan pyrkiä varmistamaan 

haastattelututkimuksessa kysymällä samaa asiaa eri muodoissa (Eskola ja Suoranta 2001, 

211-212). Siitä syystä palasin aiheeseen vielä haastattelujen myöhemmässä vaiheessa, 

kysymällä esimerkiksi mihin asioihin haastateltava kiinnittäisi huomiota mikäli 

verkkojulkaisujen uskottavuutta voitaisiin parantaa. Näiden osittain päällekkäisten, 

periaatteessa samaa asiaa eri näkökulmista toistavien kysymysten tarkoituksena oli 

varmistaa, että kaikki vastaajien mielestä oleelliset tekijät varmasti tulisivat sanotuksi.  

 
Kysyin erikseen myönteisesti ja erikseen kielteisesti uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä, 

koska oletukseni oli, että eri tekijöillä saattaa olla uskottavuuteen suurempi vaikutus 

positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä ja päinvastoin. Kysymyksenasettelu ei 

välttämättä toiminut parhaalla mahdollisella tavalla, sillä moni haastateltavista vastasi 

samojen asioiden vaikuttavan hyvin tehtynä positiivisesti ja huonosti tehtynä negatiivisesti. 

Vastakkaisuuksien esiintulo oli tosin odotettavissa, ja vastakkaisparit ovat tulleet esille 

aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Self 1996, 427). 

 
Kolmannessa laajemmassa teemassa käsiteltiin ajatuksia verkkojournalismin vaikutuksista: 

miten verkkojournalismi on vastaajien mielestä vaikuttanut yleisesti journalismin 

uskottavuuteen, millaisena vastaajat näkevät verkkojournalismin tulevaisuuden tai miten 

tärkeää keskustelu verkkojournalismin uskottavuudesta on heidän mielestään. 

 
Haastattelun jälkeen jotkut haastateltavista totesivat uskottavuuden olevan aiheena vaikea. 

Myös käsitteitä luotettavuus ja uskottavuus tunnuttiin välillä käytettävän ikään kuin 

synonyymeina, mikä sekään ei tullut yllätyksenä. 
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5.4 Tutkimusaineisto 
 

Tarkoituksenani oli haastatella 10-15 toimittajaa, tarvittaessa useampaakin. Aloitin 

tutkittavien hankkimisen puhelinsoitoilla. Katsoin, että suora puhelinsoitto oli esimerkiksi 

sähköpostia tehokkaampi tapa saada kontakti potentiaaliseen vastaajaan, koska sähköposti 

ensikontaktina olisi saattanut olla liian helppo sivuuttaa ja unohtaa. Sain yleensä myös 

vastauksen osallistumisesta heti puhelimessa ja usein sain sovittua saman tien 

haastatteluajankin. Osalta tulevista vastaajista kysyin suostumusta henkilökohtaisesti 

käydessäni toimituksessa tekemässä ensimmäisiä haastatteluja.  

 
Suurin osa vastaajista suostui joko välittömästi tai pienen empimisen jälkeen. Osa 

vastaajista epäili omaa sopivuuttaan haastateltavaksi siitä syystä, että vastaajan oma 

internetin käyttö on vähäistä tai jopa olematonta. Kerroin vastaajille, että etsin tutkimukseen 

ensisijaisesti toimittajia, eikä internetin käyttökokemus ollut ratkaisevaa.  Kaikki vastaukset 

olisivat arvokkaita riippumatta verkon käytön intensiivisyydestä.  

 
Tutkimukseen osallistumisesta kieltäytyneet viisi henkilöä perustelivat kieltäytymistään 

sillä, etteivät käytön vähäisyyden takia tunne tietoverkkoa mielestään riittävän hyvin, 

eivätkä siitä syystä katsoneet osaavansa vastata asiaa koskeviin kysymyksiin. Toinen syy oli 

kiire ja muut menot. Kieltäytyjät suhtautuivat kuitenkin pyyntöön myönteisesti ja antoivat 

avuliaasti muiden toimittajien yhteystietoja tai jopa kysyivät itse kollegoidensa halukkuutta 

osallistua tutkimukseen. Puhelinsoiton tai henkilökohtaisen tapaamisen jälkeen lähetin 

osallistujille sähköpostiviestin, jossa selitettiin vielä tutkimuksen aihe ja kulku. 

Sähköpostissa oli myös hyperlinkki verkossa olevaan kyselyyn, josta olin maininnut jo 

puhelinkeskustelun aikana.  

 
Sovin ensin kymmenen haastattelua. Haastatteluvastauksissa alkoi näkyä toistuvuutta varsin 

pian, mutta jatkoin vielä hankkimalla kolme haastateltavaa lisää. Haastateltavien määräksi 

muodostui lopulta 13, koska lisäaineiston kerääminen ei näyttänyt tuottavan asiaan liittyvää 

uutta informaatiota ja haastatteluissa esille tulevat asiat alkoivat toistaa itseään. Mukana oli 

muutama vastauksissaan muiden päälinjoista poikkeava vastaaja, mutta valtaosin vastaajat 

toivat esille samankaltaisia asioita. Vaikka otos on pieni, se on kuitenkin riittävä, jotta 

voidaan tarkastella millainen näkemys pirkanmaalaisilla perinteisen median toimittajilla on 

verkkojournalismin uskottavuudesta ja uskottavuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
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5.4.1 Tutkimukseen osallistuneet toimittajat 
 

Kohderyhmäksi olin valinnut ns. perinteisen median toimittajat. Kohderyhmä on 

mielenkiintoinen siksi, että perinteisissä tiedotusvälineissä työskentelevien toimittajien 

keskuudessa on tutkimusten mukaan enemmän epäluuloa verkkojulkaisujen uskottavuuden 

suhteen kuin verkkotoimittajien tai nk. suureen yleisöön kuuluvien verkkojulkaisujen 

lukijoiden keskuudessa (ks. Finberg ym. 2002a). 

 
Rajasin tutkittavien ryhmään Pirkanmaan alueella ilmestyvän sanomalehden sekä sähköisen 

median toimittajia. Yhtenä valintaperusteena oli myös se, että tutkittavat työskentelevät 

tiedotusvälineessä, jossa toimitetaan uutisia omassa toimituksessa. Kohteeksi valikoituivat 

sanomalehti Aamulehti ja Yleisradion Tampereen radio. Tutkimukseen osallistuneesta 13 

toimittajasta seitsemän työskenteli sanomalehden ja kuusi radion ja/tai television 

toimituksessa. Kaksi tutkittavista oli päällikköasemassa, muut toimittajia. (Toimittajien 

profiilit, ks. liite 3.)  

 
En siis ollut rajannut vastaajia sen mukaan miten paljon he käyttävät internetiä tai 

verkkojulkaisuja. Halusin kuitenkin pitää huolen siitä, ettei mukaan tulisi vain internetin 

suurkuluttajia tai lähemmin verkkojulkaisemiseen tutustuneita. On yhtä lailla kiinnostavaa 

tietää myös, miksi joku ei seuraa uutisia verkkojulkaisuista ja millainen käsitys tällaisella 

henkilöllä on niiden uskottavuudesta. Käytön vähäisyys voi johtua siitäkin, että 

verkkojulkaisuja ei pidetä uskottavina, ja tällöin voidaan selvittää miten käsitykseen on 

päädytty. Toisaalta paljon verkkoa käyttävillä on runsaasti omakohtaista kokemusta ja 

tuntumaa verkkojulkaisuihin, jolloin tällaisten henkilöiden mielipiteet ja näkemykset 

kertovat myös paljon. Tutkimusprosessin aikana saatoin todeta, että tutkittavien joukko 

vastasi hyvin tutkittavien ryhmälle asettamiani tavoitteita verkkojulkaisujen käytön, 

työkokemuksen, iän, työn kuvan yms. seikkojen suhteen.  
 

Sanomalehden toimittajat olivat työssä tavanomaisissa painetun lehden toimittajan 

työtehtävissä. Toimittajista kahdella oli aikaisempaa työkokemusta myös verkkojulkaisun 

toimittamisesta, mutta kukaan toimittajista ei tutkimuksen teon aikaan osallistunut juttujensa 

muokkaamiseen lehden verkkoversiota varten, sillä Aamulehden toimituksessa on omat 

verkkotoimittajat tätä tarkoitusta varten. Yhdellä toimittajalla oli aiempaa työkokemusta 

television puolelta, muiden toimittajien työkokemus oli kertynyt päivälehdistä. Kaksi 

haastatelluista toimittajista työskenteli Aamulehden aluetoimituksissa, muut Tampereella. 

YLE:n Tampereen radion toimittajilla oli laajempi työnkuva, ja monilla heistä oli sähköisen 

välineen lisäksi aiempaa työkokemusta myös painetuista lehdistä. YLE:n Tampereen radion 
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toimituksessa toimitetaan juttuja sekä maakuntaradioon että TV2:ssa ja YLE24:ssä 

esitettäviin Hämeen tv-uutisiin, minkä takia useimmat toimittajista tekivät sekä radio- että 

televisiotoimittajan töitä. Radio- ja televisiotoimittajat poikkesivat sanomalehden 

toimittajista sikäli, että useimmat heistä muokkasivat lisäksi toimituksellista aineistoa 

Tampereen radion verkkosivuille. 

 
Tutkimukseen osallistui kuusi naista ja seitsemän miestä. Vastaajien ikähaitari jakautui 

tutkimuksen teon aikaan 25 ja 60 ikävuoden välille. Keski-ikä oli hieman alle 39 vuotta, 

seitsemän vastaajista oli keskiarvoa nuorempia ja kuusi vanhempia. Kaikilla tutkimuksessa 

mukana olleilla vastaajilla oli yliopistosta hankittuja korkeakouluopintoja ja suurimmalla 

osalla myös tutkinto suoritettuna. Toimittajan työhön valmistavia opintoja oli pääaineena 

opiskellut kuusi vastaajista, ja toiset kuusi oli suorittanut alalta sivuaineopintoja.  

 
Seitsemän toimittajaa oli saanut koulutusta verkkotyöskentelyä varten, mutta saatu koulutus 

oli ollut pääasiassa lyhytkestoista. Koulutusta saaneet kertoivat opiskelleensa 

verkkotyöskentelyä yhteensä muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Kaksi  

verkkojulkaisuihin työtä tehnyttä kertoi opiskelleensa verkkotyöskentelyä enemmänkin. Iän 

merkitys tuli selvästi esille - muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vanhimmat vastaajat 

eivät olleet opiskelleet verkkotyöskentelyä varten, kun taas nuorimmilla vastaajilla 

koulutusta oli yleisimmin.  

 
Tutkimukseen osallistuneet toimittajat olivat kokeneita toimittajia. Kolme heistä oli tehnyt 

toimittajan töitä yli 20 vuotta, 11-20 vuoden työkokemus oli neljällä toimittajalla, 6-10 

vuoden työkokemus kahdella ja kolme vastaajista oli työskennellyt toimittajana 2-5 vuotta. 

Nuorin vastaajista oli ollut alalla töissä alle kaksi vuotta. 

 
5.4.2 Toimittajat ja verkkojulkaisujen käyttö 

 
Kaikki vastaajat ilmoittivat käyttäneensä internetiä suhteellisen säännöllisesti 90-luvun 

loppupuolelta alkaen.  Miehissä oli enemmän niin sanottuja innovaation varhaisia 

omaksujia, sillä miespuolisista vastaajista kolme kertoi käyttäneensä internetiä säännöllisesti 

vuodesta 1995 lähtien tai jo sitä ennen. Muut kertoivat käyttäneensä internetiä säännöllisesti 

4-7 vuoden ajan. Iällä tai sukupuolella ei ollut merkitystä käyttökokemuksen pituuteen. 

Valtaosa toimittajista kertoi käyttävänsä internetiä päivittäin. Yhdeksän tutkittavista arvioi 

viettävänsä normaalioloissa netissä keskimäärin 1-15 tuntia viikossa, muut neljä käyttivät 

netin parissa enemmän aikaa. 
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Useimmat haastateltavat seurasivat uutisia internetistä, monilla käyttö liittyi kuitenkin 

lähinnä uutisten seuraamiseen työn ja tiedonhankinnan kannalta, ennen kaikkea verkon 

avulla etsittiin uutisaiheita ja �vinkkejä sekä seurattiin uutispäivän kehittymistä. Verkon 

käytössä korostui erityisesti jonkin äkillisen tapahtuman, esimerkiksi sodan tai 

onnettomuuden kehittymisen seuraaminen. Taustakysymysten yhteydessä yhdeksän 

toimittajista kertoi seuraavansa uutisia internetistä useita kertoja päivässä tai päivittäin. 

Kolme vastaajista seurasi internetin uutistarjontaa muutamia kertoja viikossa tai 

kuukaudessa. Iällä tai sukupuolella ei ollut merkitystä uutisten seuraamistiheydessä. 

Harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa verkkouutisia kertoi seuraavansa alle 30-

vuotias nainen. Haastattelussa monet kuitenkin luonnehtivat verkkouutisten tai �julkaisujen 

seuraamistaan suhteellisen vähäiseksi tai satunnaiseksi, muiden medioiden toimiessa 

pääasiallisina uutislähteinä.  

 
Toimittajien verkkojulkaisujen seuraaminen oli siis varsin ammatillisesti painottunutta ja 

ajoittui työaikaan ja työpaikalle. Työajan ulkopuolella verkkouutisten seuraaminen jäi 

vähemmälle, eikä kaikilla ollut kotonaan edes verkkoyhteyttä. Vapaa-ajalla verkosta 

seurattiin uutisia enemmänkin sellaisista erityisalojen verkkojulkaisuista, jotka liittyivät 

harrastuksiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin, esimerkiksi urheiluun tai tietotekniikkaan. 

 
Kysyin myös kuinka tärkeä uutisten lähde internet on verrattuna radioon, sanomalehteen tai 

televisioon. Parhaiten internet pärjäsi uutisvälineenä ja uutisten lähteenä radioon verrattuna. 

Kahdeksan vastaajista piti verkkouutisia yhtä tärkeänä tai tärkeämpänä kuin radiouutisia. 

Paljon tärkeämpänä pitäneet olivat töissä sanomalehdessä, mutta yhtä tärkeänä tai hieman 

tärkeämpänä verkkouutisia piti radiouutisiin verrattuna myös enemmistö 

radiossa/televisiossa työskennelleistä (4/6). Hieman yli puolet kaikista vastaajista ei pitänyt 

verkkoa kovin tärkeänä uutisvälineenä verrattuna sanomalehteen tai televisioon, lopuille 

verkko oli yhtä tärkeä tai hieman tärkeämpi väline. Sanomalehdessä työskentelevistä kolme 

piti verkkoa yhtä tärkeänä uutisten lähteenä kuin sanomalehteä, mutta kukaan vastaajista ei 

pitänyt verkkoa sanomalehteä tärkeämpänä lähteenä. Muutoin vastaukset hajaantuivat, eikä 

selkeätä suuntaa voinut vetää työpaikan, iän tai sukupuolen suhteen.  

 
Internetin käyttö uutisvälineenä oli muodostunut monille käytännöksi, sillä valtaosa kertoi 

seuraavansa säännöllisesti tiettyjä valikoituja vakiojulkaisuja. Osa ilmoitti hakevansa 

vakiojulkaisujen lisäksi muitakin kiinnostavia verkkojulkaisuja, osa kertoi seuraavansa 

verkkouutisia ajan ja mahdollisuuksien mukaan. Tutkittavat seurasivat säännöllisesti 

keskimäärin noin viittä verkkojulkaisua. 
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Toimittajien säännöllisesti seuraamat verkkojulkaisut olivat pääasiassa perinteisestä 

mediasta tunnettujen kotimaisten tiedotusvälineiden verkkoversioita. Yleisradion ja 

MTV3:n verkkosivujen lisäksi mainittiin pääasiassa Helsingin Sanomat, iltapäivälehdet, 

Aamulehti (haastateltavien työ- ja asuinpaikalla lienee ollut tähän vaikutuksensa) sekä 

joitakin muita maakunnallisia sanomalehtiä ja radioasemia. Kilpailevien alueellisten 

medioiden seuraaminen oli yksi valintaperusteista. STT:n verkkosivuja seurattiin yleisesti 

nimenomaan työkäytön takia. Valintaperusteet olivat siten niin ikään pitkälti ammatillisia.  

Verkkojulkaisujen valinnassa korostui se, että kyseisiä sanomalehtiä, radio- ja 

televisiokanavia oli seurattu jo ennen internetiä. Jonkin verran seurattiin myös erikoislehtiä, 

kuten tietotekniikkaan tai urheiluun erikoistuneista verkkojulkaisuja, joiden suhteen korostui 

se, että niistä monet ilmestyvät ainoastaan verkossa. Ne, jotka seurasivat uutisia 

ulkomaisista verkkojulkaisuista, kertoivat valikoimaansa kuuluvan lähinnä brittiläisten, 

yhdysvaltalaisten tai ruotsalaisten valtamedioiden verkkoversioita. 

 
5.4.3 Arviointitehtävän verkkojulkaisut 

 
Tutkimuksen ensimmäistä osaa varten valitsin kaksi verkkojulkaisua, joita tutkimukseen 

osallistujien tehtävänä oli arvioida verkkolomakkeella. Arvioitavia verkkojulkaisuja oli 

kaksi sen takia, että vertailuasetelma voi tuoda esille enemmän ajatuksia ja havaintoja. Olin 

tehnyt kyselyä varten www-sivuston (ks. liite 4), jossa selitettiin miten tehtävä on tarkoitus 

tehdä. Sivulta johtivat hyperlinkit arvioitaville verkkosivuille. Vastaajia pyydettiin 

arvioimaan verkkojulkaisuja nimenomaan niiden uskottavuuden kannalta. 

Arviointilomakkeen yhteyteen olin tehnyt myös lyhyen selvityksen siitä, mitä 

uskottavuudella tarkoitetaan. Jotta selvitys ei johdattelisi vastaajia, se oli laadittu 

mahdollisimman yleisluonteisesti. Uskottavuuden käsitettä selvennettiin vielä käytännön 

esimerkin avulla, jonka aiheella sinänsä ei ollut merkitystä, tärkeintä oli, että esimerkki ei 

edellä mainitusta syystä liittynyt verkkojulkaisuihin.  

 
Arvioitavien verkkojulkaisujen valinnassa käytin apuna niitä kriteereitä, jotka aiemmissa 

tutkimuksissa on yleisimmin mainittu verkkosivujen uskottavuuteen vaikuttavina tekijöinä. 

Valitsin ensin kymmenen ehdokasta alustavan katsannon perusteella. Otin mukaan 

ainoastaan kotimaisia suomenkielisiä verkkojulkaisuja, jotta tutkimukseen osallistujien olisi 

mahdollisuus riittävän hyvin arvioida myös julkaisujen kieliasua ja kielen virheettömyyttä, 

tyyliä, painotuksia yms. tekijöitä. Alustavassa valinnassa otin mukaan erilaisia 

tiedotusvälineitä edustavia verkkojulkaisuja. Mukana oli sanomalehtien, paikallislehtien, 

radioasemien ja televisiokanavien verkkoversioita sekä pelkästään verkossa ilmestyviä 

verkkojulkaisuja. Jätin tutkimuksesta pois niiden tiedotusvälineitten verkkosivut, joiden 
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työntekijöitä osallistui tutkimukseen, siis Aamulehden ja Yleisradion. Jätin myös pakollisen 

rekisteröinnin vaativat verkkojulkaisut pois, koska tutkimukseen osallistujilta olisi 

mahdollisesti kulunut kallista aikaa rekisteröintiin, enkä toisaalta myöskään halunnut vaatia, 

että tutkittavien pitää rekisteröityä johonkin palveluun vain siksi, että he voisivat osallistua 

tutkimukseen. En halunnut ottaa sitä riskiä, että rekisteröintivaatimus olisi muodostunut 

ylimääräiseksi tutkimuksen välttämisen syyksi.  

 
Alustavan valinnan jälkeen katsoin kymmenen julkaisun uutisosastot läpi ja merkitsin 

plussilla ja miinuksilla, missä määrin aiempien tutkimusten perusteella uskottavuuteen 

vaikuttavat tekijät olivat niissä esillä. Jotkut uskottavuuteen vaikuttavat tekijät olivat esillä 

kaikissa kymmenessä verkkojulkaisussa, jolloin en painottanut niitä lopullisessa valinnassa.  

 
Valitsin lopulta Verkkotien ja Nelosen uutiset, joiden ominaisuudet poikkesivat paljolti 

toisistaan. Verkkotie.fi on pelkästään internetissä (ja mobiilisti) julkaistava verkkojulkaisu. 

Tv-kanava Neloselta otin mukaan vain Nelosen verkkojulkaisun uutisosaston 

(www.nelonen.fi/uutiset), joka Nelosen pääsivulta (www.nelonen.fi) avautui omalle 

selaimelleen. Tekemältäni verkkolomakkeelta johti hyperlinkki suoraan uutissivuille, ei siis 

Nelosen etusivulle, jossa esillä oli muun muassa ohjelmatietoja.  

 
Osasyynä valintoihini oli myös se, että Verkkotie ilmestyy vain verkossa eikä ole kovin 

tunnettu nimi tai perinteinen uutisjulkaisu, kun puolestaan Nelonen on  perinteisen median 

puolelta tuttu nimi ja Suomen suurimman mediatalon omistuksessa. Brandin tunnettuushan 

on osoittautunut yhdeksi tärkeimmistä verkkojulkaisujen uskottavuuteen vaikuttavaksi 

tekijäksi (esim. Finberg 2002a; Fogg ym. 2001). Toisaalta en halunnut liian selkeää 

kontrastia näiden kahden verkkojulkaisun välille, joten Nelonen, joka on kuitenkin 

suhteellisen uusi tuttavuus Suomen ns. perinteisen median kartalla, eikä näin ollen ole 

ainakaan vielä vakiinnuttanut asemaansa tärkeimpien uutislähteiden joukossa, sopi 

tarkoitukseen hyvin. Luotettavana uutislähteenä Nelosen uutiset jäivät Suomen Gallupin 

tutkimuksessa reilusti jälkeen Ylen ja MTV3:n uutisista sekä myös sanomalehdistä yleensä - 

vastaajat nimesivät Nelosen uutiset kuitenkin jonkin verran luotettavammiksi kuin yleensä 

internetin uutispalvelut (STT 2002). 

 
Joka tapauksessa Verkkotie ja Nelonen sopivat tutkimukseni arviointikohteiksi, koska 

itsestään selvää uskottavuutta tai uskottavuuden puutetta ei ennakkoon ollut kummallakaan. 

Eroja kuitenkin on. Verkkotie on suhteellisen pelkistetty julkaisu ja sivuilla on havaittavissa 

jonkinlaista asenteellisuutta tai mielipiteen ilmaisua, esimerkiksi sivulla on linkit Amnestyn 

ja Greenpeacen sivuille sekä toimittajien mielipiteitä erillisellä mielipideosastolla. Toisaalta 
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Nelonen poikkesi yleisestä verkkojulkaisujen linjasta siinä mielessä, että sivulta löytyivät 

esimerkiksi Nelosen uutistoiminnan periaatteet (joissa oli muun muassa lausuma 

puolueettomasta ja oikeudenmukaisesta uutistoiminnasta) sekä seikkakohtaiset selostukset 

käyttäjän ja julkaisijan käyttöehdoista, velvollisuuksista ja oikeuksista. Nelosen sivuilla oli 

siis huolehdittu tämänkaltaisista asioista kiitettävästi verrattuna muihin alustavassa 

vertailussa mukana olleisiin ehdokkaisiin. 

 
Tuloksia ajatellen merkille pantava seikka on, että Verkkotien sivuilla ei ollut mainoksia, ja 

muusta Nelosen sivukokonaisuudesta erotettu  uutisosasto oli niin ikään mainokseton 

tutkimuksen teon aikaan. Nelosen verkkosivut uudistuivat syksyllä 2003 ja uudistamisen 

yhteydessä Nelonen alkoi myydä mainostilaa myös uutisosastonsa yhteyteen. 

 
Verkkotien ja Nelosen sivut olivat myös suhteellisen suppeita ja siinä mielessä helpohkosti 

ja riittävän nopeasti läpikäytävissä. Kokonaiskuva sivuilla olevista elementeistä on 

hahmotettavissa ja elementit läpikäytävissä kohtuullisen ajan kuluessa. Tämä oli 

tutkimuksen kannalta tärkeää, koska en halunnut tutkimuksen tämän osan vievän liikaa  

tutkittavien aikaa. En usko, että sivujen rajattu koko on oleellisesti vaikuttanut tuloksiin, 

sillä niissä on sopivan kompaktissa muodossa esillä ne elementit, joista kyseiset sivut 

muodostuvat. Pelkäsin liian laajojen ja monimutkaisten sivukokonaisuuksien päinvastoin 

johtavan siihen, että tutkittavat olisivat ajan tai motivaation puutteen takia jättäneet 

tutustumatta suurimpaan osaan julkaisun elementeistä, jolloin kuva olisi voinut vääristyä 

kohtuuttomasti. Toki nytkään ei ole ollut tarkoitus, että tutkittavat huomaisivat kaiken � 

sehän on yksi P-I -menetelmän tärkeimmistä tavoitteista; selvittää mitä tutkittavat 

todellisuudessa huomaavat tai mihin he kiinnittävät huomionsa ja mitä eivät huomaa.  

 
Kerroin vielä verkkolomakkeen yhteydessä, että tutkimukseni on riippumaton Tampereen 

yliopiston tiedotusopin laitokselle tehtävä opinnäytetyö, eikä sillä ole ulkopuolisia 

toimeksiantajia. Kerroin myös, että kumpikaan arvioitavista verkkojulkaisuista tai niiden 

takana olevista tahoista ei ole osallisena tutkimuksessa millään tavalla. 

 
5.5 Tutkimuksen toteuttaminen 

 
Internetin avulla tehty P-I �teoriaan perustunut arviointitehtävä sekä henkilökohtaiset 

haastattelut tehtiin yhden kuukauden aikana touko-kesäkuussa 2003. 

 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vastaajien tehtävänä oli arvioida kahden 

verkkojulkaisun uskottavuutta ja palauttaa kyselylomake sekä lyhyet vapaamuotoiset 

kommentit verkon välityksellä. Tämä vaihe liittyi P-I �teorian mukaiseen kyselyyn, jonka 
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tarkoituksena oli saada tietoa siitä, mihin vastaajat käytännössä kiinnittävät huomionsa ja 

millaisia tulkintoja he tekevät katsoessaan internetissä verkkojulkaisuja. Nämä vastaukset 

kerättiin, jotta niitä voitaisiin verrata teemahaastatteluissa saatuihin vastauksiin. Saatuani 

osan verkkokyselyn kautta tulleista vastauksista, viimeistelin vielä kysymysaiheita 

teemahaastattelua varten. Suuria muutoksia ne eivät aiheuttaneet, koska olin osannut 

varautua sekä Foggin (2002a; 2002b) että Finbergin (2002a) tutkimusten tulosten 

perusteella siihen, minkä tyyppisiä vastauksia verkkojulkaisujen uskottavuuden arvioinnin 

kautta mahdollisesti tulee esille. Havaitsin tässä vaiheessa, että verkkokyselyn vastaukset 

tukivat aiempia tutkimustuloksia. Vastauksissa eivät tulleet esille lainkaan tietyt asiat, 

joiden merkitystä kysyin erikseen varsinaisessa haastattelussa.  

 
Verkkokyselyyn vastattiin ensin, koska en halunnut että haastatteluissa esille tulevat asiat 

vaikuttaisivat verkkojulkaisujen käytännön arviointiin. Tarkoituksena oli saada vastaajilta 

mahdollisimman aitoja ja spontaaneja havaintoja tai huomioita verkkojulkaisujen 

uskottavuuteen vaikuttavista ominaisuuksista sekä mielipiteitä arvioitavien julkaisujen 

uskottavuudesta. Verkkokysely oli laadittu niin, että siihen vastaamiseen kului aikaa 

korkeintaan 15-20 minuuttia. Vastaaja sai tehdä arviointitehtävän itsenäisesti oman 

aikataulunsa mukaan.  

 
Varsinaiset teemahaastattelut tein kunkin haastateltavan kanssa kahden kesken. Haastattelut 

nauhoitettiin nauhurilla ja litteroitiin jälkeenpäin. Haastattelut, jotka kestivät 35 � 50 

minuuttia, tehtiin joko toimitusten tiloissa, kahviloissa tai muualla julkisella paikalla. 

Haastattelun jälkeen vastaajat täyttivät vielä lomakkeen, jossa kysyttiin perustiedot 

haastateltavasta sekä luodattiin internetin ja verkkojulkaisujen käyttöä. 

 
Analysoin arviointilomakkeista ja teemahaastatteluista saatua aineistoa aineistolähtöisesti, 

jolloin tutkijalla voi olla olettamuksia ja tietoa etukäteen, mutta niiden ei anneta häiritä 

aineistosta itsestään nousevia teemoja (Eskola ja Suoranta 2001, 151-152). Uskottavuuden 

tasoa arvioivien näkemysten lisäksi kirjasin ylös aineistosta esiin tulleita uskottavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä.  

 
Litteroidun haastatteluaineiston koodaamisen ja kortistoinnin avulla sain selville, millaisia 

uskottavuuteen vaikuttavia eri tekijöitä aineistossa mainittiin, miten usein eri tekijät tulivat 

aineistossa esille, tulivatko vaikuttavat tekijät vastaajilta oma-aloitteisesti vai erikseen 

kysyttäessä tai millainen vaikutus mainituilla asioilla oli uskottavuuteen. Erittelyn avulla eri 

tekijät oli myös helpompi sijoittaa isompien pääteemojen alle. 
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Koska kyseessä kuitenkin oli laadullinen tutkimus, oleellista tutkimusaineistoa 

analysoitaessa oli millaista painoarvoa vastaajat antoivat haastatteluissa eri tekijöille. 

Haastatteluaineiston koodaaminen ja kortistointi koski sitä osaa tutkimuksesta, jossa etsittiin 

uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä, muuten tulkitsin haastatteluaineistoa pelkästään 

laadullisesti. 



 

 58

6. Aineiston analyysi ja tulokset 
 

Lähden purkamaan saatua aineistoa siten, että käyn ensin läpi verkkojulkaisujen 

arviointitehtävän avulla tulleen materiaalin, minkä jälkeen vuorossa on haastattelujen 

aineisto (luku 6.2). Luvussa 7 vedän vielä yhteen aineistosta esille tulleita asioita sekä esitän 

pohdintoja tutkimuksen tuloksista ja niistä syntyneitä ajatuksia. 

 
6.1 Verkkojulkaisujen arviointitehtävän tulokset 

 
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa pyysin osallistujia arvioimaan kahden annetun 

verkkojulkaisun uskottavuutta sekä lähettämään kommentteja niiden uskottavuudesta 

verkkolomakkeen välityksellä (ks. liite 4). Vastaajia pyydettiin arvioimaan ja myös 

vertailemaan toisiinsa pelkästään verkossa ilmestyvän Verkkotien verkkojulkaisua sekä 

televisiokanava Nelosen uutisten verkkoversiota.  

 
Arviointitehtävän avulla saadut kommentit täyttivät tarkoituksensa varsin hyvin. 

Vastauksissa esille tulleet asiat olivat samankaltaisia kuin muissa verkkojulkaisujen 

uskottavuutta käsitelleissä tutkimuksissa, joten saatoin päätellä, että vastaajat olivat 

ymmärtäneet tutkimuksen tarkoituksen keskittyä nimenomaan uskottavuuteen vaikuttaviin 

tekijöihin. 

 
Käsiteltyäni vastaukset, jaoin esille tulleet asiat kategorioihin, joiden teemat muodostuivat 

saadun aineiston perusteella. Tästä aineistosta tuli esille noin 30 erilaista uskottavuuteen 

vaikuttavaa tekijää, joista osa oli toistensa vastakohtaisuuksia (esim. hyvä ulkoasu tai huono 

ulkoasu). Tällaiset vastakohtaisuudet yhdistin yhdeksi tekijäksi. Kuten seuraavista luvuista 

käy ilmi, saadun aineiston takia Verkkotien ja Nelosen uutisten kategoriat poikkeavat 

osittain toisistaan. Kategoriat on lihavoitu verkkojulkaisujen arvioita käsittelevissä luvuissa.  

 
6.1.1 Arviot Verkkotien verkkojulkaisun uskottavuudesta 

 
Tutkimukseen osallistuneet toimittajat arvioivat Verkkotien uskottavuutta melko heikoksi, 

ainakin verrattuna Nelosen uutisten verkkojulkaisuun. Suurin osa kommenteista kohdistui 

uskottavuutta heikentäviin tekijöihin, mutta vastaajat havaitsivat silti myös julkaisun 

uskottavuutta parantavia tekijöitä. Myönteisesti Verkkotien uskottavuuteen vaikuttivat 

ennen kaikkea uutisissa käytettyjen lähteiden laatu sekä ammattitaitoisiksi tunnistetut 

toimittajat. Uskottavuutta heikensivät etenkin julkaisun tuntemattomuus, 

riippumattomuuden kyseenalaisuus, oletus vähäisistä resursseista sekä heikohko visuaalinen 

ulkoasu.  
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Tuntematon julkaisu. Verkkotien verkkojulkaisun uskottavuus kärsi erityisesti siitä, että 

useimmat vastaajista eivät tunteneet julkaisua tai julkaisijaa. 
 
”Melko tuntemattomat sivut, heikohko uskottavuus.” (SL06) * 
 
”En tunnistanut sivua enkä tiedä kuka sitä tekee, siksi olen epäluuloinen ja se söi 
uskottavuutta.” (SL04) 
 
”Verkkotietä en pitäisi yhtä luotettavana kuin Nelosen uutisia, ja tämä johtunee pääasiassa 
siitä, ettei Verkkotiellä ole uskottavaa asemaa valtakunnallisena tiedon välittäjänä.” (SL07) 
 
”Verkkotien uutisiin suhtaudun hieman epäilevästi. --- Arvelisin, että yksi syy on se, että en 
tunne Verkkotietä hyvin enkä ole varmaan koskaan lukenut uutisia sen sivuilta.” (RTV01) * 

 
*) SL = sanomalehtitoimittaja, RTV = radio/tv-toimittaja. 

 
Julkaisun riippumattomuuden ja puolueettomuuden kyseenalaisuus. Verkkotie 

mainostaa itseään �riippumaton verkkolehti� �määritteellä. Uutissivulla varsin näkyvästi  

esillä olleet pysyväisluonteiset linkit aatteellisten järjestöjen (Greenpeace ja Amnesty) 

verkkosivuille - ainoat julkaisun ulkopuolelle johtavat linkit etu- ja uutissivulla - herättivät 

kuitenkin epäilyjä julkaisun riippumattomuuden ja puolueettomuuden tasosta. Jotkut 

vastaajista tulkitsivat, että linkit ovat osoitus Verkkotien aatteellisesta linjasta, mikä herätti 

epäilyjä siitä, näkyykö linjaus myös julkaisun uutisten sisällössä ja uutiskriteereissä.     
 
”Verkkotien linkit Amnestyn ja Greenpeacen sivuille hieman ihmetyttivät, etenkin 
uskottavuuden kannalta. Verkkotie mainostaa otsikossaan riippumattomuutta, mutta linkit 
saavat miettimään, että onko Verkkotie sittenkin ajatuksiltaan samoilla linjoilla kuin 
Amnesty ja Greenpeace. Järjestöt kuitenkin ovat tunnettuja voimakkaastakin toiminnastaan 
ja aatteellisuudestaan.” (RTV04) 
 
”Sivun vasemmassa reunassa olevat Greenpeace ja Amnesty saattavat viitata siihen, että 
sivuilla oleva tieto olisi jollain lailla vääristeltyä, sillä linkit johtavat järjestöjen omille 
sivuille, joilla todennäköisesti julkaistaan yhteisöjen omien intressien mukaisia uutisia.” 
(SL07) 
 
”Tuntematon julkaisu minulle. Äkkiseltään sivuissa maistuu tendenssi (Greenpeace, Irak).” 
(SL01) 

 
Harrastelijamainen ulkoasu. Toinen merkittävä tekijä, joka toimittajien mielestä heikensi 

Verkkotien uskottavuutta oli huonoksi koettu visuaalinen ulkoasu. Julkaisun ulkoasua 

pidettiin turhan pelkistettynä ja harmaana, mikä antoi harrastelijamaisen vaikutelman. 
 
”Verkkotien sivujen uskottavuutta nakertaa kokonaisuudessaan hivenen harrastelijamainen 
ulkoasu.” (SL05) 

 
”Harmaa ulkoasu tuo mieleen juttukopiot, mikä heikentää uskottavuutta.” (SL06) 
 
”Verkkotiellä [verkkosivut] vähän liiankin selkeät ja typistetyt.” (RTV04) 

 
”Ulkoasultaan pelkistetyn yksinkertainen sivu, mikä on modeemikäyttäjän kannalta hyvä, 
mutta uskottavuus kärsii hieman.” (RTV03) 
 
”Lisäksi kaikki liikkuvat elementit, kuten tässä pyörivä jääkiekko, vähentävät sivun 
uskottavuutta, etenkin silloin kun sivusto on lukijalle ennestään tuntematon.” (SL07) 
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Julkaisijalla vähäiset resurssit. Verkkotien uskottavuus kärsi myös siitä, että toimittajien 

tekemien päätelmien mukaan julkaisua tehdään suhteellisen vähäisillä resursseilla, mikä ei 

aina mahdollista omaa ja laadukasta uutistuotantoa. 
”Ongelma kuitenkin pieni toimitus, se ei mahdollistane laajaa omaa uutisseurantaa ja –
tuotantoa.” (RTV05) 
 
”No, siihen näissä ”pienemmissä” välineissä aina varautuu, että huolimattomuusvirheitä voi 
olla enemmän kuin isoissa, vaikka eihän näin välttämättä ole.” (SL03) 

 
Lähteet mainittu ja laadukkaita. Verkkotien uskottavuutta paransi lähteiden kertominen 

sekä tunnettujen lähteiden, esimerkiksi laadukkaina pidettyjen uutistoimistojen käyttäminen.  
 
”Uskottavuutta lisää se, että merkitsevät uutissähkeisiinsä lähteet hyvin: HS, Reuters jne.” 
(RTV06) 
 
”Uutisten lähteet kuitenkin löytyvät, kuten uskottavilta verkkosivuilta pitääkin.” (SL05) 
 
”Tiedot näyttäisivät olevan peräisin uutistoimistoilta joita voi pitää jotenkuten luotettavina.” 
(RTV02) 
 
”Jos siellä olisi täysin omia uutisia, niin suhtautuisin varauksellisesti ja arvioisin 
todenperäisyyttä siihen mitä itse jo asiasta tietäisin.” (SL04) 

 
Lähteiden käytössä havaittiin kuitenkin erilaisia käytäntöjä. Osa sivuja arvioineista 

toimittajista havaitsi, ettei lähteitä ollut aina mainittu, ja osa vastaajista myös tunnisti 

muualta peräisin olevia uutisia, vaikka lähdettä ei Verkkotien uutisen yhteydessä kerrottu. 
 
”Verkkotiessäkin mainitaan lähteitä, ei tosin aina, vaikka näkee, että esimerkiksi Nelosen 
samansisältöinen juttu on  kirjoitettu tietotoimistojen pohjalta – tuskin Verkkotien uutinen on 
siis omaa uutistyötä.” (RTV01) 
 
”…kama oli enimmäkseen samaa ja ilmeisesti käytännössä peräisin suunnilleen samoista 
lähteistä kuin muillakin, vaikkei STT:tä ja kumppaneita mainittukaan.” (SL03) 
 
”Eikä lähteitä mainita juttuboxien alla, mikä tuntuu oudolta ja vie uskottavuutta myös.” 
(RTV03) 

 
Ammattitaitoiset toimittajat. Osa vastaajista havaitsi tekijöiden joukosta tuttuja 

toimittajia, joita he pitävät ammattitaitoisina toimittajina. Havainto vaikutti näiden 

toimittajien käsitykseen Verkkotien uskottavuudesta myönteisesti. 
 
”En tuntenut Verkkotietä ennestään, ja siksi vilkaisin tekijöitten listaa. Kieltämättä 
uskottavuutta lisää se, että tekijänä on mm. Johanna Korhonen, jonka tiedän ”ihan 
kunnolliseksi journalistiksi”.” (RTV06) 
 
”Sitä paitsi satun tietämään Reijo Hakolan ammattitaitoiseksi toimittajaksi…” (SL03) 

 
Vaihtoehto isoille mediataloille. Positiivisena pidettiin sitä, että Verkkotie muodostaa 

itsenäisenä julkaisijana vaihtoehdon suurten mediatalojen uutistarjonnalle. Julkaisua 

pidettiin myös persoonallisempana kuin suuremman Nelosen uutisten verkkojulkaisua. 
 
”Hyvä, että olemassa on isoista mediataloista riippumaton julkaisu.” (RTV05) 
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”Hieman persoonallisempi ote kuin edellisissä [Nelosen verkkoversion] uutisissa.” (SL02) 

 
 
 

Yleisimmin mainittuja Verkkotien verkkojulkaisun uskottavuuteen 
negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä (arviointilomakkeella saadut 
tekijät): 
 
•  Julkaisija on huonosti tunnettu 
•  Harrastelijamainen visuaalinen ulkoasu 
•  Julkaisun puolueettomuuden ja riippumattomuuden kyseenalaisuus 
•  Julkaisijan resurssien vähäisyys 
•  Uutisten lähteitä ei ole aina mainittu 
 
Yleisimmin mainittuja Verkkotien verkkojulkaisun uskottavuuteen 
positiivisesti vaikuttaneita tekijöitä (arviointilomakkeella saadut 
tekijät): 
 
•  Uutisten lähteet on mainittu 
•  Uutisten lähteet ovat luotettavia ja tunnettuja 
•  Ammattitaitoiset toimittajat 

 
 
 

6.1.2 Arviot Nelosen uutisten verkkojulkaisun uskottavuudesta 
 

Tutkimukseen osallistuneet toimittajat pitivät yleisesti Nelosen uutisten verkkojulkaisua 

Verkkotietä uskottavampana. Nelosen uutisten verkkojulkaisua arvioidessaan vastaajat 

lähestyivät kohteen uskottavuutta vertaamalla sitä Nelosen tv-uutisiin, jota kaikki tosin eivät 

arvostaneet uskottavuudessa kovin korkealle. Uskottavuutta lisäsi myös taustalla oleva suuri 

ja tunnettu mediatalo, uutisten lähteiden laatu sekä www-sivun ajanmukainen visuaalinen 

ulkoasu. 

 
Tunnettu julkaisu ja julkaisija. Nelosen verkkoversion uutisosion uskottavuutta paransi  

taustalla oleva valtakunnallinen ja tunnettu televisiokanava, joka on suuren mediatalon 

omistuksessa. Tämä taustatieto oli monen toimittajan mielestä sinänsä tae kohtuullisesta 

uskottavuudesta. 
 
”Sivuja voi pitää kohtuullisen uskottavina sen aseman vuoksi, joka Nelosella on 
valtakunnallisena uutisten välittäjänä.” (SL07) 
 
”Suhteellisen uskottavaa.  Käsitykseen vaikuttaa varmasti se, että taustalla tunnettu tv-
kanava ja Sanoma-WSOY.” (SL06) 

 
Yhtä uskottavia uutisia kuin tv-uutisissakin. Nelosen verkkoversion uutisia pidettiin yhtä 

uskottavina kuin Nelosen televisiouutisiakin, joita kaikki vastaajat tosin eivät arvostaneet 

kovin korkealle lähinnä niiden ailahtelevien uutiskriteerien tai uutisten persoonattoman  

käsittelytavan takia. 
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”Nelosen uutisten www-sivuja voi pitää yhtä uskottavina kuin varsinaisissa uutislähetyksissä 
esitettyjä aiheitakin.” (SL05) 
 
”Yhtä uskottavat kuin Nelosen tv-uutiset, joita leimaa satunnaisuus (ns. uutiskynnys heiluu 
enemmän kuin isoilla tiedotusvälineillä), mikä johtunee Nelosen vähistä resursseista, eli 
rahaa lasketaan aina ja tekijöitä on liian vähän.” (RTV06) 
 
”Yhtä uskottava kuin Nelosen uutiset, eli ei paljon omaa näkökulmaa tai skuuppeja. Eli ei 
varsinainen tekijä suomalaisessa mediakentässä.” (RTV05) 

 
Lähteet mainittu ja laadukkaita. Pääasiassa uutistoimistoilta peräisin olevaa 

uutismateriaalia pidettiin uskottavana, koska lähteet ovat samoja kuin muillakin 

tiedotusvälineillä. Kiitosta sai myös käytettyjen lähteiden mainitseminen. 
 
”Pidän Nelosen uutisia uskottavina. Uutisissa ilmoitetaan hyvin selkeästi, mitkä ovat 
Nelosen uutislähteet (mm. STT, Reuters mainittuna).” (RTV01) 
 
”Uutiset ovat neutraalin oloisia, STT:n toimittamia pääasiassa. Pidän niitä uskottavina. 
Asiat ovat asioina ilman värittelyä. Tosin uutiset eivät ole erityisen syvällisiä.” (SL02) 
 
”Nämä Nelosen uutiset olivat tietotoimistolähtöistä, joten uskottavuus on sama kuin 
muillakin.” (SL04) 
 
”Tavara on uskottavaa siinä kuin muukin vastaava. Uutiset tulevat --- samasta paikasta kuin 
muillakin isoilla tiedotusvälineillä ” (SL03) 

 
Vastaajien tekemä havainto, jonka mukaan Nelosen verkkojulkaisun uutiset ovat peräisin 

samoista lähteistä tai materiaali on samaa kuin muillakin tiedotusvälineillä, voidaan 

joidenkin vastausten osalta tulkita joko positiiviseksi tai negatiiviseksi kommentiksi. 

 
Ajanmukainen ulkoasu. Monet vastaajat kiinnittivät huomiota Nelosen verkkojulkaisun 

ulkoasuun, jota pidettiin nykyaikaisena, tyylikkäänä ja selkeänä. 
 
”Ihan uskottava, ulkoasultaan tyylikkään moderni ja sisällöltään STT-Reuters-pohjainen 
sivu. (RTV03) 
 
”Uskottavuutta lisää selkeä sivu.” (SL05) 
 
”Pyritty Ilta-Sanomien tapaiseen ulkoasuun, mikä lisää uskottavuutta.” (SL06) 

 
Mainosten erotteleminen toimituksellisesta aineistosta. Nelosen verkkosivujen 

uutissivuilla ei kyselyn aikaan ollut ilmoituksia, mikä koettiin myönteiseksi. 
 
”Mainosten poissaolo uutissivulta vaikuttaa positiivisesti vaikka Nelosesta onkin kysymys.” 
(RTV03) 
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Yleisimmin mainittuja Nelosen uutisten verkkojulkaisun 
uskottavuuteen positiivisesti vaikuttaneita tekijöitä 
(arviointilomakkeella saadut tekijät): 
 
•  Julkaisija tunnettu perinteisen median puolelta 
•  Uutisten lähteet on mainittu 
•  Uutisten lähteet ovat luotettavia ja tunnettuja 
•  Ajanmukainen visuaalinen ulkoasu 
•  Uutisten julkaisuajankohta on näkyvissä 
 
Yleisimmin mainittuja Nelosen uutisten verkkojulkaisun 
uskottavuuteen negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä 
(arviointilomakkeella saadut tekijät): 
 
•  Uutisten laatu ei tyydytä: kärjistäminen, pinnallisuus 
•  Tyytymättömyys uutisten valintakriteereihin 
•  Julkaisun resurssien vähäisyys 

 

6.1.3 Vastaajien omia esimerkkejä 
 

Vastaajia pyydettiin myös antamaan omia esimerkkejä ja kommentteja verkkojulkaisuista, 

jotka vastaaja itse kokee uskottaviksi tai jotka kärsivät vastaajan mielestä uskottavuuden 

puutteesta. 

 
Vastaajien itse antamat esimerkit uskottavina pitämistään verkkojulkaisuista olivat kaikki 

perinteisestä mediamaailmasta tunnettujen tiedotusvälineiden verkkoversioita. 

Kommenteista kävi ilmi, että vastaajien mielestä verkkojulkaisu on yhtä uskottava kuin sitä 

ylläpitävä sanomalehti, radio- tai televisiokanava.  
 
”Uskon niiden painettuunkin versioon, miksi siis en verkkoversioon.” (SL04) 
 
”Pidän uskottavina kaikkia www-sivuja, joiden rinnalla ilmestyy saman julkaisun 
rinnakkaistuote, esim. sanomalehdet, tv-kanavat ja radio.” (SL01) 
 
”Maakuntalehtien verkkosivuja selaan usein – niitä mihin maksutta pääsee – ja ne ovat yhtä 
uskottavia/epäuskottavia kuin painetut versiot. Summa summarum: ei niin väliä, verkossako 
vai printtinä, jos tekstistä löytyy selvästi lähde tms. jonka perusteella uskottavuutta voi 
arvioida.” (RTV06) 

 
Versioinnin ohella vastauksissa korostui myös isojen mediatalojen resurssien ja 

vastuullisuuden myönteinen vaikutus uutisten ja palvelun laatuun. 
 
”Toimiva, tehty selvästi työtä, taustalla iso talo, jolla ei varaa tuottaa huonoa.” (RTV05) 
”Riippumaton ja Suomen suurin media. Ei vaadi rekisteröintejä tai rahaa.” (RTV03) 
 
”Online-uutisia päivitetään säännöllisesti, mahdolliset virheet korjattu nopeasti. Verkosta 
löytyvät samat uutiset kuin painetusta sanastakin. Verkossa olevien uutisten uskottavuus on 
yhtäläinen lehdessä olevien uutisten kanssa.” (SL05) 

 
Vastaajilta tuli vain viisi esimerkkiä verkkojulkaisusta, joka ei ole uskottava. Niistäkin 

ainoastaan kaksi julkaisua oli mainittu nimeltä, muut yleisemmin tyyliin: �Yksityiset ja 
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päämääräsitoutuneet järjestöt� (SL01) tai �Itsestään uutisia välittävät järjestöt ja yritykset� 

(SL07) 

 
Uskottavuutta heikentävinä tekijöinä esille tulivat häiritsevät mainokset, julkaisun ja 

lähteiden tuntemattomuus, vähäiset resurssit ja uutisten tai julkaisun puolueellisuus. 
 
”(MTV3) tehnee yhtä uskottavaa verkkojournalismia kuin sen tv-journalismikin on. Sivujen 
ulkoasu kuitenkin laskee uskottavuutta: Maikkarin sivuilla liikkuu ja vilkkuu ja vaihtuu koko 
ajan mainoksia niin, että se rauhattomuus ja ilmoitusten ylivalta vie uutistenkin 
uskottavuuden – vie muuten enemmän kuin tv:ssä jossa uutiset kuitenkin ovat oma blokkinsa 
jonka keskellä ei ole mainoksia.” (RTV06) 
 
”Ne [verkkojulkaisut], joiden taustaa en tiedä, tai en tiedä mistä uutiset ovat peräisin.” 
(SL04) 
 
”Pieni toimituskunta, poliittinen. Uutisointi, jos siitä voi edes puhua, on värittynyttä.” 
(RTV05) 
 
”Yksityisiin ja päämääräsitoutuneisiin järjestöjen sivuihin on syytä suhtautua kriittisesti.” 
(SL01) 
 

 
6.1.4 Tulokset luettelona  

 
Arviointitehtävässä yleisimmin mainittuja verkkojulkaisujen uskottavuuteen vaikuttavia 
tekijöitä (kaikki tehtävät yhdistettynä): 
 

Positiivisesti uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä: 
 

Julkaisun ominaisuudet: 
•  tunnettu perinteisen median puolelta 
•  ammattitaitoiset toimittajat 
 
Uutisten ominaisuudet: 
•  lähteet mainittu 
•  lähteet luotettavia ja tunnettuja 
 
Välineen ominaisuudet: 
•  ajanmukainen visuaalinen ulkoasu 
•  julkaisuajankohta näkyvissä 

 
Negatiivisesti uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä: 

 
Julkaisun ominaisuudet: 
•  tuntematon julkaisu 
•  puolueellisuus, tarkoitushakuisuus 
•  resurssien vähäisyys 
 
Uutisten ominaisuudet: 
•  kärjistäminen, pinnallisuus 
•  arveluttavat uutiskriteerit 
•  lähteitä ei ole mainittu 
 
Välineen ominaisuudet: 
•  harrastelijamainen visuaalinen ulkoasu 
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6.2. Haastattelujen tulokset 
 

Tutkimukseen osallistuneet toimittajat pitävät haastattelujen perusteella verkkojournalismia 

yleisesti yhtä uskottavana kuin muissa joukkotiedotusvälineissä harjoitettua journalismia � 

mutta lähinnä silloin kun verkkojulkaisua ylläpitää perinteisestä mediasta tunnettu taho. 

Toimittajat katsoivat verkkojournalismin uskottavuuden parantuneen ajan kuluessa, koska 

verkkojulkaisujen kehittämiseen on vuosien kuluessa alettu panostaa enemmän ja 

julkaisujen toimittaminen on ammattimaistunut. Osa vastaajista arveli, että 

verkkojulkaisujen ja niissä harjoitetun journalismin maine on etenkin toimittajien 

keskuudessa ansaittua huonompi, eikä verkkojulkaisuja tai internetiä uutisvälineenä 

edelleenkään arvosteta ammattipiireissä yhtä korkealle kuin muita välineitä. Arveluttavan 

maineen uskottiin juontavan juurensa verkon alkuajoilta, jolloin verkkojulkaisujen 

toimittamista pidettiin jossain määrin epämääräisenä ja ei-ammattimaisena  toimintana. 
 

”Tiedotusvälineissäkin tosiaan panostetaan mun käsityksen mukaan nyt enemmän, että  se 
on yleistynyt ja laajentunut ja sitä mukaa se uskottavuus ja tietopohjakin on mun mielestä 
parantunu, mutta kyllä siinä varmasti vielä parannettavaa on, että siihen saatetaan vähän 
kevyemmin suhtautua niinkö ammattipiireissä…” (RTV04) * 
 
”Kyllä mää pidän sitä kohtuullisen uskottavana, että nehän nyt on kehittynyt nää 
verkkotoimitukset ihan muutamassa vuodessa, että se alkuhan oli aikamoista haparointia. 
Kaikissa itseään kunnioittavissa toimituksissa on ihan oma verkkotoimitus, että se on 
semmonen asia, että ei voi ajatella että se ois jotenkin epäluotettava.” (SL06) * 
 
”No eihän sitä [--- verkkojulkaisujen uskottavuutta ---]  pidetä hirveen korkeessa arvossa ja 
se liittyy ilmeisesti juuri siihen sen median nopeuteen et se että hätäsesti laitetaan sinne 
uutisia. Että sillon ehkä vähän huonompi maine, että sitä naureskellaan että tota ei voi olla 
totta mitä netissä oli.”  Mutta kuitenkin: ”… En mä nää mitään syytä että esimerkiks 
suomalaisten verkkomedioiden uskottavuus ois yhtään sen huonompi kuin suomalaisten 
radiouutisten.  Et sillä on mun mielestä vähän epäansaittu huono maine.” (RTV03) 
 
”… nytten nää [--- verkkojulkaisut ---] jotka säännöllisesti toimii niin ne on 
ammattimaistunu aika paljon.” (SL03) 

 
*) SL = sanomalehtitoimittaja, RTV = radio/tv-toimittaja. 

 
6.2.1 Verkkojulkaisut verrattuna perinteiseen mediaan 

 
Pyysin haastateltavia laittamaan uskottavuuden kannalta järjestykseen internetin, radion, 

sanomalehden ja television uutisvälineenä. Vaikka verkkojulkaisut saivat muutoin 

kohtuullista hyväksyntää tiedotusvälineenä, tässä listauksessa, joka tavallaan �pakotti� 

laittamaan eri välineet järjestykseen, verkko jäi auttamatta häntäpäähän.  

Ns. perinteisten välineiden laittaminen uskottavuuden kannalta järjestykseen oli monen 

mielestä ongelmallista, mutta internetin sijoittaminen vertailussa vähiten uskottavaksi 

uutisvälineeksi ei tuottanut suuria vaikeuksia. Yhdeksän kolmestatoista vastaajasta sijoitti 

internetin viimeiseksi neljän median vertailussa. Vain yksi vastaajista nosti verkkojulkaisut 
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ylemmäs sijoittelussaan, eli toiselle sijalle ennen radiota ja televisiota. Internetin sijoittelun 

suhteen ei ollut merkitystä sillä, tekikö toimittaja työtään sanomalehdessä vai 

radiossa/televisiossa.  
 
”Vaikee sanoo… radio ja televisio olis siellä ykköskakkosena, ehkä mä laittaisin 
sanomalehden kolmosena ja tää internet olis ihan selvästi kuitenkin vähiten uskottavin.” 
(RTV01) 
 
”No internet on ainakin viimenen, ja sanomalehti on varmaan  ykkönen, kun siellä uutisointi 
on monipuolisinta, ehkä toiseks radio, kun siinäkin käsitellään enemmän oikeestaan ja 
pitemmin usein kuin sit taas  televisiouutisissa, missä se perustuu aika paljon kuvaan.” 
(SL07) 

 
Merkille pantavaa oli, että monet haastateltavista pitivät television, radion ja sanomalehden 

uskottavuutta enemmän tai vähemmän toistensa kaltaisina, eli he niputtivat ns. perinteiset 

mediat yhteen ja vertasivat niitä internetiin. Radio- ja televisiotoimittajien keskuudessa 

vertailu oli vaikeampaa kuin sanomalehtitoimittajien keskuudessa, ja useimmat heistä 

jättivät ns. perinteisten välineiden järjestykseen laittamisen väliin. Haastatelluista 

seitsemästä sanomalehden toimittajista puolestaan neljä piti omaa välinettään, eli 

sanomalehteä uskottavimpana uutisvälineenä, kaksi ei erotellut eri välineitä, ja yksi piti 

radiota ja televisiota uskottavampina kuin sanomalehteä. Internet jäi hännille uutuutensa ja 

huonon tunnettuutensa takia. 
 

”Aika paha… Niin kun niin riippuu siitä mediasta, että jos sä vaadit että mä laitan niin kyllä 
se netti niin kun  jää sinne viimeseksi mutta sekin on ihan vaan kun on pakko laittaa joku 
järjestys. Sen takia se jää koska se on uusi ja sen median tekijät ei oo jotenkin niin esillä kuin 
näissä muissa…” (RTV03) 
 
”Siihen varmasti vaikuttaa tää näitten tuttuus ja tunnettavuus, että radio, lehti, teevee on 
sillä lailla ainakin arvostettavuudessa ja tunnettavuudessa korkeemmalla kun sitten nää 
nettijulkasut…--- … että ihan varteenotettavia kyllä ovat mutta että ei nyt kuitenkaan niin 
käytettyjä ja tunnettuja tietenkään kuin muut, et se sitten varmasti sitä asemaa sinne 
häntäpäähän tässä jaottelussa laittaa.” (RTV04) 

 
Televisio ja radio nousivat kolmessa vastauksessa kärkisijoille ennen sanomalehteä, 

tärkeänä kriteerinä oli television ja radion nopeus, jolle sanomalehti ei pärjää.  
 

”Radio- ja telkkariuutiset pistän samaan nippuun ja sanomalehti tulee varmaan sit perässä. 
Ja sit internet jää sinne perään täysin. Tärkein kriteeri on tietysti nopeus ja se että ne [radio 
ja televisio] ikään kuin ilmestyy monta kertaa päivässä ne pystyy päivittään ja sanomalehti, 
sanomalehtien uutiset ovat auttamatta vanhoja seuraavana aamuna nykymaailman 
aikana…” (SL01) 

 
Toisaalta sanomalehden uskottavuutta paransi joidenkin mielestä nimenomaan sen hitaampi 

ilmestymisaikataulu, sillä lehdissä julkaistavien juttujen katsottiin olevan pidemmän 

työstöajan ansiosta harkitumpia ja punnitumpia. 
 

”Kyllähän sanomalehti tietysti kuitenkin on, sanomalehti tai aikakauslehdet vielä edellä, 
sanotaan että siinä tämä ratkasee aika paljon että sanomalehti ehtii pureskella sitä tietoa 
vähän enemmän kuin esimerkiks radio joka lähettää nopeasti…” (SL02) 
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Kolme vastaajista ei osannut tai halunnut laittaa uskottavuuden suhteen eri välineitä 

mihinkään järjestykseen. Perusteena oli, että eritasoista uutisvälitystä on kaikissa välineissä, 

jolloin oleellisempana on tietää, kuka on julkaisun tai lähetyksen taustalla, eli millaiset ovat 

julkaisun resurssit ja lähtökohdat tai kuinka ammattitaitoisia tekijät ovat. Tämän 

näkemyksen mukaan uskottavuus ei siis ole riippuvaista välineestä vaan julkaisusta. 
 

”Mä en kyllä asettais niitä järjestykseen koska mä oon työskennellyt niissä kaikissa. Mä 
tiedän että niissä kaikissa on virheitä että enempi se tulee siitä että kenen radio, kenen 
uutislehti… Enempi se on kyse mun mielestä siitä joukkoviestinnän instituutiosta mikä siinä 
taustalla on.” (RTV05) 
 
”Se riippuu just siitä että kuka tekee sitä, että just niinku radiossa ajatellen että tehdään Ylen 
resursseilla tai tehdään pienen kaupallisen resursseilla, niin onhan siinä resursseissa eroo ja 
lähtökohdissa eroo, musta  se vaikuttaa siihen enemmän kuin se että mikä on se väline millä 
se tuodaan julki.” (RTV06) 
 
”Se riippuu kuitenkin toimittajien ammattitaidosta aika pitkälle, että jos välineessä kuin 
välineessä on ammattitaidoton toimittaja että tulee virheitä ja ankkoja, niin se heikentää 
jokaisen tiedotusvälineen uskottavuutta, eli et ei se nyt nettiin mitenkään liity että näitä voi 
sattua jokaisessa tiedotusvälineessä.” (RTV04) 

 

6.2.2 Verkkojulkaisujen uskottavuuteen vaikuttavat tekijät 
 

Haastattelujen litteroinnin jälkeen erittelin aineistosta esille tulleita erilaisia uskottavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä. Aineistosta löytyi lähemmäs sata erilaista tekijää, mutta tässä määrässä 

ovat mukana myös vastakkaisparit, jotka muodostuivat siitä, että saman asian vaikutus 

uskottavuuteen saatettiin tuoda esille joko myönteisesti tai kielteisesti vaikuttavana. 

Esimerkiksi toimittajien hyvä ammattitaito mainittiin positiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi, ja 

käänteisesti ilmaisuna toimittajien huono ammattitaito on negatiivinen tekijä. Jos 

vastakkaisparit yhdistetään, esimerkiksi yhdeksi teemaksi �toimittajien ammattitaito�, 

jäljelle jäi noin 70 erilaista aineistosta esille noussutta tekijää. Määrä supistui vielä tästä 

yhdisteltyäni eri tekijöitä laajempien teemojen alle. Lopputuloksena oli reilut 20 erilaista 

uskottavuuteen vaikuttavaa tekijää, joita käyn läpi yksityiskohtaisemmin aineiston 

analyysissä (kyseiset tekijät erottuvat lihavoinnin takia tekstistä). Ne ovat tekijöitä, jotka 

haastatteluaineiston perusteella oli mainittu uskottavuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi muita 

asioita useammin, ja kyseiset tekijät olivat haastatteluissa nousseet muutoinkin 

painoarvoltaan muita tekijöitä selkeästi merkittävämmiksi. Ulkopuolelle jäi vielä lukuisia 

tekijöitä, joita ainoastaan muutamat henkilöt olivat tuoneet esille ja jotka olivat olleet 

enemmänkin sivuhuomautuksia.  

 

Haastatteluja tehdessäni kysymystenasettelussa oli ollut oleellista, että sain selville millaisia 

uskottavuuteen vaikuttavia asioita haastateltavat toivat esille oma-aloitteisesti. Myöhemmin 

haastattelun aikana kysyin vielä erikseen joidenkin ennalta määrättyjen tekijöiden 
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vaikutusta, mikäli haastateltava ei ollut itse maininnut niitä oma-aloitteisesti. Erikseen 

kysytyt tekijät olin valinnut aiemmissa uskottavuustutkimuksissa (esim. Fogg ym. 2002b ja 

Finberg ym. 2002a) esille tulleista merkittävistä uskottavuustekijöistä. Nämä tekijät olivat: 

mainosten ja toimituksellisen aineiston erotteleminen toisistaan, uutisten päivittäminen, 

tiivistäminen, tietojen virheettömyys ja tasapuolisuus, lähteet, palaute, henkilötietojen 

käsittelystä informoiminen sekä visuaalinen ulkoasu. Nämä tekijät siis sisältyvät tuloksiin, 

mikäli ne koettiin yleisesti tärkeiksi, vaikka niitä ei välttämättä olisi kukaan maininnut oma-

aloitteisesti.  

 

Eri tekijöiden erittelyn jälkeen aloin etsiä laajempia niitä yhdistäviä teemoja. Tämän 

analyysin seurauksena päädyin kolmeen eri pääkategoriaan, jonka alaisuuteen eri tekijät 

sopivat: Julkaisun, uutisen ja välineen ominaisuudet. Ensimmäiseen pääluokkaan julkaisun 

ominaisuudet kuuluvat muun muassa taustalla olevan julkaisijan ja julkaisun ominaisuudet, 

toinen pääluokka muodostuu uutisten uskottavuuteen vaikuttavista tekijöistä, jotka liittyvät 

uutisten sisäisiin ominaisuuksiin. Kolmas pääluokka välineen ominaisuudet sisältää 

tekniseen välineeseen liittyviä ominaisuuksia, kuten tietoverkon tai www-julkaisun 

ominaisuuksiin tai potentiaaleihin liittyviä tekijöitä.  

 
6.2.3 Julkaisun ominaisuudet 

 
Verkkojulkaisun ylläpitäjän tai omistajan tunnettuus ja maine tuli esille tärkeimpänä 

tekijänä, jonka perusteella haastateltavat toimittajat arvioivat verkkojulkaisun uskottavuutta. 

Vastaajien mielestä julkaisijan maineen perusteella voidaan tehdä päätelmiä julkaisun 

ominaisuuksista ja laadusta.  
 

”Omistajataho, jonka mukaan mä voin sitten päätellä, että onko siellä osaamista, tietääkö ne 
mitä ne tekee… ” (SL04) 
 
”Uskottavuus lähtee mun mielestä siitä tahosta joka niitä uutisia tuottaa.” (RTV01) 

 

● Perinteinen mediatalo uskottavuuden takeena. Merkittävimmäksi tekijäksi, jonka 

haastateltavat katsoivat vaikuttavan verkkojulkaisun uskottavuuteen, nousi ennen kaikkea 

julkaisun ylläpitäjän aikaisempi tunnettuus ja laadukas maine ns. perinteisessä 

mediamaailmassa. Suomalainen perinteinen mediatalo verkkojulkaisun takana oli monien 

haastateltavien mielestä jo sinänsä tae uskottavuudesta. 
 

”Tällä hetkellä mä rankkaan sen uskottavuuden vähän sen mukaan kuka siellä on taustalla, 
että todella jos siinä on iso mediatalo taustalla, joita Suomessa ei oo monta, niin kyllä ne on 
aika uskottavia.” (RTV05) 
 
”Aikasempi tunnettuus paperilehtinä tekee niistä uskottavampia myös verkkolehtinä.” (SL05) 
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”Tän uskottavuuden suhteen niin mun mielestä se on ihan sama että onko se sitten verkko tai 
onks se se perinteinen väline.” (RTV06) 

 
Perinteisestä mediasta tunnettujen julkaisujen verkkoversioiden katsottiin olevan yhtä 

uskottavia kuin varsinaisen julkaisunsa, ja niitä toimittajat kertoivat myös yleisimmin 

seuraavansa internetistä. 
 

”Itse asiassa minä käytän vain niitä mitkä minä tiedän jo olevan, joilla on jo toimintaa 
muussakin mediassa.  Ne on minun mielestä uskottavia ja niitä mä käytän.” (SL04) 
 
”Mä pidän ihan yhtä luotettavana näiden sanotaan nyt Maikkarin, Aamulehden tai  Turun 
Sanomien verkkouutisia kun mitä uutisia heidän sivuillaan on  tai siis lehdissä tai tv-
uutisissa.” (RTV03) 

 
Uskottavuutta perusteltiin muun muassa sillä, että samaa materiaalia kierrätetään usein 

mediatalon sisällä eri välineissä, jolloin verkossa julkaistavat uutiset eivät voi olla 

vähemmän uskottavia kuin muualla. Haastateltujen toimittajien mielestä verkkojulkaisun 

uskottavuus siis liittyy olennaisesti siihen, että nimi kuuluu jollekin tunnetulle 

sanomalehdelle, radio- tai televisiokanavalle, ja itse asiassa useimmat myös lähtivät 

käsittelemään kysymystä itsestään selvänä juuri siitä lähtökohdasta, että verkkojulkaisu on 

tunnettu perinteisestä mediasta. 
 

”Oikeestaan mä esittäisin kysymyksen että miten se olis vähemmän uskottavaa tai miksi se 
olis vähemmän uskottava. Sitä tehdään nykyään aika paljon sellasta monimediaalisuutta eli 
sitä samaa tuotetta hyödynnetään sen konsernin sisällä sekä tv-uutisissa, painetussa lehdessä 
että sitten verkossa. Ei mun mielestä voi tietenkään sanoa että onko kaikki  painetussa 
olevakaan uskottavaa tai onko kaikki teevee-uutisissa kerrottava uskottavaa. Vaikka Ylen tv-
uutisten kotisivut jos mä katson sieltä nauhoitetut uutiset niin kyllä ne on ihan yhtä 
uskottavat kun ne mitkä tulee mun televisiostakin. ” (SL05) 
 
”No suhteessa näihin mitä mä seuraan niin mä hahmotan sitä sen varsinaisen printti- tai 
sähkösen median mukaan.” (RTV06) 
 
”Mun mielestä siinä ei oo mitään eroo että onko se vanhan välineen  materiaali verkossa vai 
onko se paperilla, se on ihan yhtä uskottavaa.” (SL04) 
 
”Mun mielestä se on parhaimmillaan ihan yhtä uskottavaa että… ei oo mitään erityistä syytä 
olettaa että ne [verkkojulkaisut] olis sen epäluotettavampia kuin paperijulkasutkaan.” 
(SL03) 

 
Huolimatta siitä, että samaa perinteisessä mediassa julkaistavaa materiaalia versioidaan 

verkkojulkaisuihin, kaikki eivät pitäneet esimerkiksi sanomalehden verkkoversiota yhtä 

uskottavana kuin painettua versiota. Tosin saattaa myös olla, että epäily kohdistuu 

materiaaliin, jota mahdollisesti julkaistaan vain verkkoversiossa.  
 

”No vois kuvitella että se on toimittajakunnassa laajemminkin että jos mulla on semmonen 
mielikuva että siihen kuitenkin luottaa siihen painettuun versioon enemmän kuin 
verkkoversioon.” (RTV04) 

 
Lisäksi yleisön kontrollin katsottiin vaikuttavan positiivisesti tunnetun sekä laadukkaassa 

maineessa olevan julkaisun uskottavuuteen. Tällaisen julkaisun uskottiin hoitavan vastuunsa 
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hyvien journalististen tapojen noudattamisesta, koska suuri lukijakunta toimii julkaisun 

laadun kriittisenä valvojana.  

 
”Myönteisesti vaikuttaa se että sillä [verkkojulkaisulla] on laaja lukijakunta, koska silloin se 
tarkoittaa sitä, että mitä useempi sitä lukee, sen useempi sillä on myös kriittinen silmäpari, 
mikä voi antaa palautetta tai jos se tieto olis epäkuranttia kamaa niin siitä valittaa sitten. 
[Pienillä verkkojulkaisuilla] ei oo myöskään niin paljon lukijoita ja sitten siinä ei tuu 
tavallaan sitä kontrollia sitä kautta, että tulis vastuuta siitä että pitäis olla hyvän ison talon 
tavoilla ” (RTV05) 

 
Uskottavuuden katsottiin olevan paremmissa kantimissa myös silloin, jos välineen linjasta ei 

ole epäselvyyttä tunnettuuden ansiosta: tunnetun julkaisijan tai julkaisun voi ottaa ikään 

kuin itsestäänselvyytenä, sen enempiä mahdollisia tarkoitusperiä pohtimatta.  
 

”Ehkä juuri sen uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta, semmonen että jos se on tunnettu 
media, joka ehkä toimii jossain muualla, muussakin mediassa, niin se on jotenkin helpompi 
luottaa, kun ei tarvitse ite sitä miettiä että onks tää niinku, että kenen asioita se ajaa.” 
(RTV01) 

 
Yksi syy siihen, että tunnettua julkaisua on turvallisempi käyttää, oli siis tunnettujen 

julkaisujen yleisesti tiedossa olevat linjaukset ja sitoumukset eri tahoihin - vastauksista 

saattoi päätellä, että tietoa on ainakin toimittajien keskuudessa. Esille tuli näkemyksiä, 

joiden mukaan täydellistä riippumattomuutta tärkeämpää on, että kytkennät ovat tiedossa, 

jolloin niihin osaa suhtautua tarvittavalla kriittisyydellä. Tunnetuillakin julkaisuilla voi siten 

olla omat sidonnaisuutensa johonkin tahoon, mutta jos sidonnaisuuden tietää, se ei 

automaattisesti syö julkaisun uskottavuutta. 
 

”Se kun me tiedetään että New York Times on esimerkiks lähellä New Yorkin juutalaispiirejä 
niin se vaikuttaa tiettyihin poliittisten juttujen lukutapaan mutta se myös helpottaa koska kun 
me tiedetään missä mennään että tää on se lähtökohta…” (SL03) 

 
Päinvastaisessa mielessä tuntemattoman julkaisun tarkoitusperät ja kytkennät voivat 

aiheuttaa epäluuloja. 
 

”Mutta kyllähän siellä netissä sitten on kaikenlaista väittämää ja kampanjaa ja niin poispäin 
kyllä että… onkos se nyt sitten objektiiviseksi tarkoitettua tietoa vai esimerkiksi jonkun 
propagoimista että se ratkaisee sitten tietenkin.” (SL02) 
 
”Siinä [tuntemattoman julkaisun ollessa kyseessä] se heilahtaakin ihan selvästi, että se 
uskottavuus vähenee, vaikka mä en osaa sanoa että miksi. Ehkä se on vaan sitten semmonen 
keski-ikäsen ihmisen näkemys, kun ei oikein tiedä sitä taustaa, niin sitä vähän niinkun 
katselee epäillen.” (SL06) 

 
Epäluottamus tuntemattomia verkkojulkaisuja kohtaan johtuu myös siitä, että vastaajat eivät 

halua käyttää aikaa tai vaivaa julkaisijan taustojen tai julkaisun välittämien tietojen 

paikkansapitävyyden tarkistamiseen. 
 

”Hyvin harvoin mä edes lähden etsimään tämmösiä [uusia, tuntemattomia verkkojulkaisuja], 
minulla ei yksinkertaisesti ole aikaa lähteä pohtimaan, että pitääköhän nää paikkansa. Sen 
pitää olla niinku kerralla selvä että tähän voi luottaa.” (SL04) 
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Taloudellisten, poliittisten tms. kytkentöjen tarkistamiseksi, sivulta pitäisikin vastaajien 

mielestä löytyä nopeasti tieto julkaisun taustatahosta. 
 

”Mikä lisää uskottavuutta niin itse ainakin katson että se on hyvä asia jos mä helposti löydän 
kuka sen sivun takana on.” (SL05) 
 
”Jos se verkkojulkaisun tekijä ei oo löydettävissä helposti niin kyllä mä uskosin että sekin 
vaikuttaa siihen että niiden uskottavuus vähenee.” (SL05) 

 
Joidenkin mielestä julkaisun ei tarvitse välttämättä olla aina yleisesti tunnettu, kunhan sen 

tunnistaa itse. Siten voi arvioida julkaistuja uutisia suhteuttaen niitä tiedossa oleviin 

julkaisijan tarkoitusperiin tai motiiveihin.  
 

”Jos mä nyt ajattelen että ois vaikka joku no kokoomuksen verkkolehti tai insinöörien 
verkkolehti tai kansanmusiikkiliiton verkkolehti tai joku tämmönen niin silloin mä tiedän 
kuka siellä on taustalla niin silloin mä voin otaksua että se on niitten tyyppistä aineistoo mitä 
siellä on ja sillon sitä lukee  sillain.” (RTV06) 

 
● Vain verkossa ilmestyvät julkaisut tuntemattomuuden suossa. Pelkästään verkossa 

ilmestyvien verkkojulkaisujen arviointia monet pitivät hankalana, koska heillä ei ollut 

kokemuksia niistä, tai ainakin kokemukset olivat vähäisiä ja satunnaisia. Pelkästään 

verkossa ilmestyvien uutisjulkaisujen voi katsoa kärsivän nimenomaan tunnettuuden 

puutteesta. Kierre on tavallaan valmis; koska tällaisia verkkojulkaisuja ei tunneta, niiden 

uskottavuutta tai tasoa ei osata arvioida, minkä takia niitä ei sisällytetä kovin helposti 

säännöllisesti seurattavien verkkojulkaisujen joukkoon. Näin ollen tällaiset julkaisut eivät 

edes saa tilaisuutta osoittaa uskottavuuttaan. Joka tapauksessa pelkästään verkossa 

ilmestyviä julkaisuja pidettiin niiden huonon tunnettuuden takia selkeästi vähemmän 

uskottavina kuin perinteisen median verkkoversioita. 
 
”No varsinaisesti niistä mulla ei oo käytännössä minkäänlaista kokemusta. En tiedä 
millaisissa taustoissa toimivat, että tohon on vähän hankala kommentoida ja ottaa 
kantaa…”(RTV04) 

 
”Mä oon niin hirveen vähän seurannu niitä, sen vuoksi en oikeestaan tiedä.” (SL05) 

 
”Mikä sellanen vois olla, esimerkiks se Verkkotie vai? No siinä on ehkä just se ongelma kun 
siltä puuttuu se tunnettuus. Niin sitä ei yhtään sitten tiedä, että pitäs tietää enemmän kuka se 
on joka niitä uutisia tuottaa sinne.” (SL07) 

 
”No mä en tunne niitä kauheen hyvin mut mun mielestä miten mä arvioin sitä uskottavuutta 
vaikuttaa se että keitä tai mikä siellä on taustalla.” (RTV06) 
”Mä tunnen niitä erittäin vähän tota mun mielestä mä en pysty tähän vastaamaan. On mulla 
se käsitys että jos joku semmosen lehden perustaa niin se on hyvin lyhytikäinen jos sen 
uskottavuus menee. Kerran kestää mutta jos pari kertaa menee niin se loppuu kyllä siihen. 
Kyllä ihmiset osaa tehdä johtopäätöksiä.” (SL01) 

 
Sidonnaisuus perinteiseen mediaan näkyi vastauksissa siinä mielessä, että pelkästään 

verkossa olevien julkaisujen osalta kaivattiin mahdollisuutta tarkistaa miten esitetyt tiedot 

olisi kerrottu saman julkaisun perinteisellä tavalla leviävässä versiossa, jos sellainen olisi 

olemassa. 
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”Jos joku ilmestyy pelkästään netin kautta niin voi olla että se on hiukan vähemmän 
uskottava, koska tavallaan silloin ei oo mahdollisuutta tarkistaa että miten se kerrotaan 
saman välineen painetussa tai perinteisessä muuten sähköisesti leviävässä versiossa.” 
(RTV02) 
 

Pelkästään verkossa ilmestyvien julkaisujen kertomiin uutisiin ei uskottu niin paljon, että 

niiden kertomia omia uutisia, skuuppeja, olisi uskallettu laittaa eteenpäin omissa uutisissa � 

ainakaan ilman moninkertaisia tarkistuksia.  
 

”Sit kun mennään julkaisuihin joita mä en tunne, mä en tiedä kenen se on, niin jos mä 
tunnistan siitä materiaalista että mä oon nähny tän muuallakin, jos mä oman tietopohjani 
pohjalta näen että näinhän tää on, niin mä uskon siihen mutta että kyllä jos siellä on joku 
oma juttu niin hyvin epäluuloisesti. --- Ei me uskota koskaan suoraan vaan me katsotaan että 
jos siellä on uutisvihje niin sen jälkeen se varmistetaan monelta taholta.” (SL04) 

 
Vain verkossa ilmestyvistä julkaisuista uskottavimpina pidettiin erikoisalojen 

asiantuntemusta vaativia verkkojulkaisuja. Jos haastateltavat kertoivat seuraavansa niitä, 

seurattavat julkaisut olivat pääasiassa ulkomaisia johonkin erityisalaan, esimerkiksi 

tietotekniikkaan, erikoistuneita uutisjulkaisuja. Erikoisalan julkaisun uskottavuus ei tuntunut 

olevan yhtä voimakkaasti riippuvainen suuren mediatalon taustalla olosta. 
 

”Tietokonealalla yllättävän usein ne amatöörienkin sinne lähettämät jutut on tavalla tai 
toisella totta, et sen pystyy päättelemään että tossa on jotain perää tossa jutussa, et siinä 
mielessä… ei se että on iso kustannustalo oo välttämätön edellytys mun mielestä sille että se 
on ihan luotettavaa jollain tietyllä alalla.” (SL03) 

 
Yleisesti katsottiin, että olemassa oleva valtamedia jyrää maineensa, tunnettuutensa ja 

parempien resurssiensa ansiosta myös verkossa, eikä uusien toimijoiden ole ainakaan 

nykytilanteessa helppoa sivuuttaa niiden verkkojulkaisuja. Näinhän ennustettiin käyvän jo 

90-luvulla (Heinonen, 1998, 83-85 tai McChesney, 1998, 22), mikäli verkosta muodostuu 

suuria mediataloja kiinnostava väline.  
 

”… ainakin tänhetkisessä tilanteessa  niin nää valtamediat on ne mitkä kuitenkin jyrää, 
mutta kyllä mä esimerkiks toistaseks ihan vaan kuulopuheen perusteella tiedän että moni on 
lopettanut vaikka sanomalehden tilaamisen sen takia että pystyy lukemaan sen aamulla 
verkostakin, mutta ne lukee edelleen sitä samaa lehteä, ei ne oo vaihtanu mihinkään uuteen 
verkkojulkaisuun.” (SL05) 
 
”En mä nyt näkis että niissä [--- pienemmisssä verkkojulkaisuissa ---] pyritään mihinkään 
erityiseen vääristelyyn mutta niihin ei pystytä panostaan niin paljon kuin näissä  isoissa 
laatuvälineissä.” (SL02) 

 

● Ulkomaiset peittoavat niukasti kotimaiset verkkojulkaisut. Ulkomaisia 

verkkojulkaisuja pidettiin laadun ja suurten resurssiensa takia uskottavina, jälleen kerran 

tämä koski etenkin perinteisestä mediasta tunnettujen julkaisujen verkkoversioita.  
 

”Kai siihen se sama perusta on että kun tietää kuka siellä on taustalla niin vaikuttaa siihen. 
Tietysti ulkomailta löytyy paljon semmosta minkä taustoja ei sillä tavalla pysty  
määrittämään mutta jos mä nyt meen vaikka BBC:n verkkosivuille niin kyllä sen nyt jollain 
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lailla ajattelee tietynlaiseksi laadun ja luotettavuuden kriteeriksi tai joku perinteinen 
sanomalehti Financial Times tai joku tämmönen niin kyllä sitä niinku ajattelee lehtenä 
arvostettuna ja perinteisenä.” (RTV06) 
 
”Ne parhaat on kuitenki sitte Reutersit ja AP:t ja muut, joilla on iso organisaatio ja niin 
poispäin niin ei mun hyödytä kattoa paljon muita julkasuja sieltä kun niiden tekemiä. Ja 
niihin tuo uskottavuutta kun taustalla on iso mediatalo ja ammattitaitoset toimittajat, että se 
on ihan sama kuvio siinä kun Suomessakin.” (RTV05) 

 
Kotimaiset verkkojulkaisut saattavat joidenkin vastaajien mielestä olla jonkin verran 

vähemmän uskottavia ulkomaisiin laatumedioihin verrattuna. Perinteisillä ulkomaisilla 

julkaisuilla katsottiin olevan usein paremmat resurssit käytettävissään, minkä takia jälki on 

laadukkaampaa ja tarjolla oleva materiaali monipuolisempaa ja runsaampaa. 

 
”Suomen lehdistö on ehkä vähän…, ehkä ne on vähän jäljessä näistä ulkomaisista 
laatumedioista. Niitä tehdään ehkä vähän pienemmällä porukalla ja jälki on epätasasempaa. 
--- BBC:llähän näkee selvästi sen valtavan taustatoimittajien määrän joka siellä on, ja sitten 
ne linkitykset kaikki joka ikisestä uutisesta löytyy sitten julmetusti taustamateriaalia ja noin 
poispäin elikä siitä saa todella monipuolisen kuvan.” (SL02) 
 
”[Ulkomaisilla verkkojulkaisuilla] vois olla enemmän uskottavuutta kyllä, jos rupee 
suomalaisiin vertaan, koska niistä suomalaisista saattaa pieni harrastelijamaisuus 
haiskahtaa,  kun taas sitten onhan se selvää että jossain jenkkien tällasella CNetin 
uutissivustolla siellä on varmaan satoja tekijöitä, joo resursseja on siellä.” (RTV03) 

 
Toisaalta ulkomailla ylläpidetään valtavasti verkkojulkaisuja, joista monien taustat ovat 

tuntemattomia, mikä vastaajien mielestä heikentää niiden uskottavuutta verrattuna moniin 

suomalaisiin ja suomalaisille tunnettuihin julkaisuihin.  
 

”Mä olen niin huonosti noihin ulkomaisiin verkkojulkaisuihin paneutunut mutta…. ehkä sillä 
tavalla vois ajatella että siinä on se ero että jos jotain verkkojulkaisua lukee niin jos ei 
yhtään tiedä niistä taustoista niin siis ei yhtään tiedä mikä se tausta on, niin ei sitä voi oikein 
pitää kovin luotettavana, kun taas suomalaisten julkaisujen taustat tuntee paremmin niin 
sikäli niihin helpommin uskoo.” (SL06) 

 
Joissakin vastauksissa ongelmana pidettiin sitä, että vaikka ulkomaiset verkkojulkaisut ovat 

helposti ja reaaliaikaisesti saavutettavissa, niissä olevia juttuja voi olla vaikeampi arvioida 

kielivaikeuksien takia tai tietoja on vaikeampi tarkistaa. 
 

”Sit siinä on ehkä se kanssa että ulkomaisten juttujen osalta ei oo niin paljon sitä 
tarkistusmahdollisuutta kuin kotimaisten juttujen osalta” (SL07) 
 
”Siinä mielessä tietysti suomen kielellä julkaistuihin luottaa enemmän koska osaa paremmin 
suomee. Vaikeempi arvioida miltä ulkomainen julkaisu vaikuttaa.” (RTV02) 

 

● Professionalismin merkitys verkkojournalismissa. Yksi useimmin mainittuja 

uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä oli verkkojulkaisun tekijöiden ammattitaito tai  

-taidottomuus. Ennen kaikkea vastaajat keskittyivät toimittajien ammattitaidon 

arvioimiseen, mutta ylipäänsä koko verkkojulkaisuun ja verkkoon liittyvä 

professionalistinen ote (taitto, käyttöliittymä, tekninen toimivuus) vaikutti myönteisesti 

uskottavuuteen ja vastaavasti harrastelijamaisuus kielteisesti. 
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Monet suhtautuivat verkkotoimittajiin vähättelevästi, vaikkakin vähättely tuli esille usein 

vasta vastauksen tai haastattelun loppuvaiheessa � tapahtui siis sama ilmiö, joka tuli esille 

puhuttaessa yleisesti verkkojournalismin/verkkojulkaisujen uskottavuudesta. Vaikka 

haastateltava olisi haastattelun alkuvaiheessa sanonut verkkotoimittajien olevan 

ominaisuuksiltaan samantapaisia kuin muiden välineiden toimittajat, sama henkilö saattoi 

haastattelun myöhemmässä vaiheessa esittää hyvinkin kärkeviä ja alentavia kommentteja 

verkkotoimittajien taidoista, työnkuvasta tai jopa henkilökohtaisista ominaisuuksista.  
 

”Kyllähän niillä on ihan sama tausta kuin muillakin toimittajilla, mutta että, voi olla vähän 
teknisesti painottuneempia, mutta tuota… mutta eihän ne, no ehkä sen verran voi sanoa että 
ainakin meillä taitaa olla pelkästään naispuolisia noi työntekijät että siihen ilmeisesti vähän 
tämmönen sihteerityyppinen porukka jotenkin valikoituu, siis semmonen nopeasorminen 
uutisten referoija. Että ehkä just tämmöstä itsenäistä journalismia harrastaneita ihmisiä ei 
niinkään oo kyllä tässä kaiketi…” (SL02) 

 
Käsitykset verkkojulkaisujen toimituskunnasta ja toimituksellisista käytännöistä jakautuivat 

kahteen osaan: toisten käsitys oli, että verkkotoimittajat ovat nuorempia kuin muissa 

medioissa, heillä on vähemmän kokemusta toimittajan työstä kuin muissa medioissa 

työskentelevillä ja koulutuskin on vasta alkuvaiheissaan. Tämä ryhmä suhtautui 

verkkotoimittajien ammatilliseen osaamiseen epäilevästi. Moni sanoi ääneen näkemyksensä 

perustuvan stereotypiaan tai oletukseen, ns. mutu-tuntumaan. 
 

”No kyllä se varmaan ainakin mulla on semmonen stereotypia että ne on aika nuorta väkeä 
ja kyllä mä uskon että se niin onkin. Ja uskon että siellä ei noi palkatkaan vielä niin hyvät oo 
niissä pelkissä verkkojulkaisuissa, et mä uskon et se sellasella parikymppisen ikäsellä 
henkilöstöllä hoidetaan.” (RTV03) 
 
”Musta tuntuu että toimittajia on joka lähtöön joka mediassa mutta että…  saattaa olla että 
niihin [verkkojulkaisuihin]  ehkä herkemmin valitaan ja hakeutuu semmoset, jotka ei oo 
kauheesti koulutettu, joilla on semmonen tietty tekemisen ja oppimisen into. Sehän on ihan 
vaan semmonen käsitys.” (SL01) 
 
”Veikkaan että tekijäkunta on keskimäärin nuorempaa, se saattaa vaikuttaa johonkin 
perspektiiveihin kyllä.” (SL03) 
”Mulla ei siitä ole oikeastaan minkäänlaista käsitystä… ihan tällain hämärästi voisin 
olettaa, että toimittajat on keskimäärin nuorempaa väkeä, kun sitten koko mediakentässä 
kaiken kaikkiaan.” (RTV02) 
 
”Siellä ei oo ne kaikkein lahjakkaimmat toimittajat ei tee niitä verkkojulkasuja, vaan siellä 
on yleensä siellä on joku nuori ihminen tai joku jonka tarvii tehä se verkkojuttu, niin se on 
kuitenkin ihan sitä samaa tekstimassa pikkusen käsiteltynä vähän tiivistettynä.” (RTV05) 

 
Toisen ryhmän käsitys oli, että verkkotoimittajat eivät poikkea taustaltaan tai työtavoiltaan 

kovin paljoa muista toimittajista, vaikka hekin pitivät verkkotoimittajia usein teknisesti 

suuntautuneempina. 
 

”Esimerkiks sanomalehdet, niin se toimituskunta on kyllä periaatteessa ihan sitä samaa 
toimituskuntaa kuin sen paperilehden tekijätkin, että ne on  tietysti saanu sen teknisen 
lisäkoulutuksen. Mutta siis journalistejahan nää ihmiset on ketkä toimittaa näitä 
verkkolehtiin tulevia uutisia. Ja niitten lähteet on samoja, ainoo vaan että siellä toimitaan 
nopeempaa.” (SL05) 
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Käsitykset verkkotoimittajien koulutustaustasta jakaantuivat niin ikään kahteen eri ryhmään. 

Toinen ryhmä uskoi verkkotoimittajien olevan nuoria ja aloittelevia toimittajia, joilla 

kuitenkin saattaa olla alan koulutusta. Tämä ryhmä uskoi verkkotoimittajien olevan myös 

teknisesti suuntautuneita tai jopa insinöörejä. 

 
”No siellä on varmaan innokkaita alottelevia journalistiopiskelijoita, eli tiedotusopin 
opiskelijoita ja juuri valmistuneita,  joku freelanceri joka tekee lehtijuttuja se voi sitten myös 
olla tämmösessä työssä. Sit siellä voi olla vähän tämmösiä jotka on niinkun 
monimediaosaajia sillä lailla että ne on näitä koodinvääntäjiä elikä insinöörejä jotka on 
sitten vähän niinkun lähteny mukaan myös tälle journalistipuolelle…” (RTV03) 
 
”No ne on ehkä enemmän vois aatella semmosia tekniikkapainotteisia ihmisiä, jotka niitä 
uutisia sit valitsee, enemmänkin kuin toimitustaustasii.” (SL07) 

 
Toisen ryhmän näkemyksen mukaan verkkotoimittajilla on yleensä samankaltainen 

journalistinen koulutustausta kuin muilla toimittajilla. Tämän ryhmän vastauksissa korostui 

käsitysten perustuminen omiin tietoihin tai kokemuksiin. 
 

”Ainakin meillä vaaditaan ihan sama [koulutus] kuin lehteenkin. Verkkolehtikokemus on 
hyvästä mutta sitten samanlainen yliopistokoulutus, ihan sama mitä me odotetaan meidän 
toimittajiltakin. Minulla on semmoinen käsitys että näin on muillakin, että ne on toimittajia 
ketkä siellä on töissä.” (SL04) 
 
”Mullon joitain tuttuja ovat olleet verkkotoimituksissa ja ovat ihan koulut käyneet, 
tiedotusoppia lukeneet niin kuin määkin.” (RTV04) 
 
”Se käsitys mikä mulla on, niin usein ne on saman koulutuksen läpikäyneitä kuin muissakin 
medioissa.” (SL06) 
 
”Toimittajakoulutus. Tai ainakin aloitetut opinnot. Lehtitaloissa on enää hyvin vähän 
ihmisiä joilla ei oo  toimittajakoulutusta lainkaan tai muunkin näköistä korkeakoulutusta.” 
(SL05) 

 
Mukana oli myös niitä, jotka olivat ilmeisen tietoisia käsityksestä, jonka mukaan 

verkkotoimittajat ovat koulutukseltaan teknisesti suuntautuneita. Nämä vastaajat eivät 

kuitenkaan uskoneet käsityksen pitävän paikkaansa ainakaan enää. 
 

”Totta kai siellä joku tämmönen mielikuva saattaa olla että siellä on enemmän just tältä 
tekniseltä taitavuudeltaan ehkä liikkeelle lähteneitä joilla sitten tää journalistinen tausta 
saattaa olla joko vähäisempi tai sitten alkuvaiheessa, mutta en mä nyt tiedä pitääks se enää 
nykyään paikkaansa.” (RTV04) 
 
”Ei mun mielestä ainakaan niistä mitä mä tiedän näitä verkkoalan ammattilaisia niin 
oikeestaan oo niit teknisiä ammattilaisia ihan niissä toimituksellisissa töissä…” (SL05) 

 
Verkkojulkaisujen käytännöt olivat monille varsin tuntemattomia, mikä johti arvailuihin ja 

oletuksiin. Tiedon tai omakohtaisen kokemuksen puute tuli näkyviin myös haastateltavien 

käsityksissä toimittajien koulutustaustasta. 
 

”Niin mä en tiedä kuinka monet heistä on saanut esimerkiksi toimittajakoulutuksen. Mä 
voisin ihan puhtaasti arvailemalla kuvitella että siellä on vähemmän kenties 
toimittajakoulutuksen saaneita kuin kaiken kaikkiaan tiedotusvälineissä.” (RTV02) 
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Niiden haastateltavien käsitys sellaisista pelkästään verkossa ilmestyvistä julkaisuista, 

joiden tekijät haastateltavat tunsivat tai tiesivät ammattitaitoisiksi, puolestaan poikkesivat 

edukseen. Omakohtainen tieto verkkotoimittajan hyvästä ammattitaidosta tai koulutuksesta 

siis paransi käsityksiä ainakin niiden verkkojulkaisujen uskottavuudesta, joiden toimittajien 

tiedettiin olevan ammattitaitoisia. Sama ilmiö tuli esille myös verkkojulkaisujen 

arviointitehtävässä. 
 

”Ainut on mistä mä pidän ja mikä on esimerkki hyvästä verkkojulkaisusta Suomessa on tuo 
Sonera Plazan Stadion, jota jonkun verran seuraan. Elikkä on selvästi löydetty tietty profiili, 
on just se aihe eli urheilu, ammattitaitoiset toimittajat, mä tunnen muun muassa sen 
päätoimittajan ja tiedän että hän on ammattitaitoinen, ja senhän näkee hänen 
tuotoksistaan…” (RTV05) 

 

● Verkkotoimittaja ammatillisen arvostuksen kuopassa. Verkkotoimittajan työ nähtiin 

monesti lähinnä muiden tekemien juttujen versiointina tai valmiin uutismateriaalin 

muokkaamisena, mikä ei ammattikuvan arvostusta lisännyt. Tästä näkökulmasta katsottuna 

verkkotoimittajan työtä ei pidetty �oikeana� toimittajan työnä, jossa lähdetään kentälle 

tekemään juttuja.  
 

”Sitä tekee siellä se verkkotoimittaja joka on sitten vaan se verkkotoimittaja jonka tehtävänä 
on lähinnä versioida.” (RTV05) 
 
”Tuntuu että verkkotoimittaja on semmonen joka pääasiassa istuu ja selaa webbiä tai 
uutistoimistoja ja tekee niitä uutisia niitten perusteella. Verkkotoimittajasta tulee semmonen 
ajatus että se on enemmän ulkona maailmasta  kun se voi olla koko päivän sisätiloissakin ja 
olla hyvin paljon erilaisten tietotoimistojen varassa. Ja jotenkin mulla on semmonen fiilis 
että ne ei välttämättä itse tuota sitä aineistoa vallan kauheesti.” (RTV01) 
 
”Ne on kyllä vähän tämmösiä sihteerikkötyyppejä valitettavasti että semmosta itsenäistä 
sisällöntuottamista ei kyllä en mä tiedä onko laajemmalti mutta ei mun käsittääkseni 
Aamulehdessä ainakaan, että se on lähinnä sen toimituksen sisällön tiivistämistä ja 
referoimista…” (SL02) 

 
Koska verkkojulkaisuja ei aina pidetty yhtä arvostettuna työpaikkana kuin muita medioita � 

työnkuvasta tai huonosta arvostuksesta johtuen - tuli esille sellainenkin näkemys, että 

pätevien toimittajien palkkaaminen verkkojulkaisuihin olisi hankalaa, koska 

ammattitoimittajat eivät halua työskennellä niissä. Ilman osaavia toimittajia julkaisun olisi 

puolestaan vaikea tehdä uskottavaa jälkeä.  
 

”Suomi on kuitenkin niin pieni markkina ja Suomessa on kuitenkin niin vahva asema lehdillä 
ja näillä muilla välineillä jotka me nyt tunnetaan hyvin, niin siinä on tietysti vaikea ottaa sitä 
kakkua… koska sehän on Suomessa aika vaikee tehdä että olis uskottava väline, niin saada 
sinne palkattua asiantunteva toimittajakunta.” (RTV05) 

 
Toimittajat olivat myös kiinnostuneita siitä, ketkä verkkojulkaisua toimittavat, koska 

ammattitaitoiset toimittajat nähtiin yhtenä laadun takeena. 
 

”… kun  mä tiedän että sehän on journalistien tekemä mun mielestä se on silloin 
luotettavampaa kuin et siel olis esimerkiks insinööri tekemässä insinööriuutisia tai muusikko 
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tekemässä musiikkilehtee.. Mua kiinnostaa tietää aina kuka on siellä taustalla tai keitä on ne 
tekijät koska mun mielestä se vaikuttaa siihen luotettavuuteen.” (RTV06) 

 
Versioinnin takia perinteisen median verkkoversioiden katsottiin toimivan emojulkaisun 

ehdoilla ja olevan statukseltaan lähinnä sivutuote. 
 

”… sitten se mitä journalistisia valintoja, niin kyllähän ne jutut menee kuitenkin aika lailla 
sen ehdoilla mitä siinä paperiversiossa on…” (SL06) 
 
”Et jotenkin mä ajattelen että se pyörii niin että tehdään sen vanhan perinteisen ohella että 
sitä samaa materiaalia versioidaan nettiin.” (RTV06) 

 
Verkkojulkaisuissa käytettävien yleisten journalististen kriteerien ei uskottu poikkeavan 

merkittävästi muista medioista � ainakaan jos tekijät ovat toimittajia, joiden 

ammattietiikkansa takia oletetaan noudattavan journalistisia periaatteita. 

 
”Olettaisin ja uskoisin että journalismikriteerit, uutiskriteerit, lähtökohdat on ihan samat 
niin verkkomedioissa kuin muissakin medioissa tai ainakin pitäis mun mielestä olla…” 
(RTV04) 
 
”Se riippuu siitä ketä ne tekijät on, jos siellä on journalisteja niin kyllä mä ajattelen että ne 
tekee niillä journalistisilla periaatteilla kuin muutenkin tehdään.” (RTV06) 
 
”Ja sitä [verkkojulkaisun] toimittamista käsittää ihan samat kriteerit kuin sitä 
painotuotteeseen laitettavaa. Tietysti jos verkossa on semmonen uutinen joka tulee nopeasti 
niin silloin pitää varautua siihen että tilanne muuttuu, se on ihan sama kun sähköisissä… 
että tämmönen nopeuden tuoma epäluulosuus pitää säilyttää. ” (SL04) 

 

● Resurssien vähäisyys. Haastateltujen toimittajien mielestä uskottavuutta ajatellen on 

ongelmallista, että verkkojulkaisuihin satsataan vähemmän kuin aiemmin ja niitä joudutaan 

kustannussyistä tekemään niukemmilla taloudellisilla ja toimituksellisilla resursseilla. 

Esimerkiksi nostettiin Helsingin Sanomien verkkojulkaisu, johon panostettiin aluksi, mutta 

tulokehityksen jäätyä odotettua heikommaksi, kustannuksia karsittiin työntekijöitä 

vähentämällä.  
 

”Se siinä on vähän noissa ongelmana sen uskottavuuden kannalta että sen alkuinnostuksen 
jälkeen sillon kun Hesari teki vielä, Hesarihan irtisano verkkotoimituksestaan joku vuosi 
sitten ison jengin että niihin ei enää oikein panosteta, tavallaan verkkojulkaisuihin ei mun 
mielestä panosteta parhaita voimia…” (RTV05) 
 
”Sen tiedän, että Hesarillahan oli hyvä verkkotoimitus jossain vaiheessa ja nekin joutu sitä 
kutistamaan. Siellä lienee sitä edelleenkin, mutta että ne joutu karsimaan sitä ja vähentään 
väkeä sieltä.” (RTV06) 

 
Vakavasti otettavan verkkojulkaisun tekemisen tiedettiin vaativan suhteellisen paljon 

resursseja: rahaa ja työvoimaa. Haastateltavat katsoivat, että nykyisellään omistajat 

panostavat vaihtelevasti voimavaroja verkkojulkaisuihinsa. Osa haastateltavista otti esille 

verkkojulkaisujen taloudellisen kannattavuuden sekä kysymyksen verkkojulkaisujen 

maksuttomuudesta. Muutama haastateltava piti verkkojulkaisujen ilmaisuutta jopa niiden 
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uskottavuudelle haitallisena, koska tulojen pysyessä kuluja pienempinä, verkkojulkaisuihin 

ei aleta jatkossakaan panostaa riittävästi. 
”Joihinkin panostetaan joihinkin ei mutta eihän ne kun ei ne mitään hirveitä rahasampoja 
niin siihen nähden kyllä… et enemmänkin vois tehdä mut että siinä tulee tää 
maksullisuuskysymys että jostain niihin on rahat saatava, se on kuitenkin yllättävän, siis 
oikeen jos tehdään kunnon verkkojournalismia se on työvoimavaltaisempaa duunia kun 
uskois…” (SL03) 
 
”Se ainakin tulis se taloudellinen puoli mieleen, et miks monet kaikki lehtitalot ja teevee –
yhtiöt ja muut, miks ne ylläpitää niit nettisivuja vaikka ne on tappiollisii… vaikkei ne tuota ja 
sit se tietysti että kauanks ne pystyy  pitään niitä maksuttomina niitä verkkopalveluita.” 
(SL07) 
 
”Mulla on se käsitys, jos jollakin lehdellä on verkkoliite, niin ei se kai mistään mitään tuloja 
saa, eihän sitä tilata.” (SL01) 

 

● Oma uutistuotanto signaali panostamisesta. Oman toimitustyön puuttumisen katsottiin 

heikentävän julkaisun uskottavuutta ja vastaavasti uskottavuutta parantaisi oma 

toimituksellinen aineisto. Vaikutus koettiin myönteisenä, jos julkaisussa tehtiin omia 

kiinnostavia juttuja, sen sijaan, että vain välitettiin eteenpäin muiden, lähinnä emojulkaisun 

tai uutistoimistojen tekemiä uutisia. 
 

”Ajankohtanen aihe tai oma tiedonhankinta tietysti tuo aina positiivista kuvaa.” (RTV03) 
 

Oma tuotanto nähtiin signaalina vakavasta suhtautumisesta ja panostamisesta 

verkkojulkaisun tekemiseen. Vastaavasti oman uutistuotannon puuttumisen katsottiin 

johtuvan siitä, etteivät omistajat halua panostaa verkkojulkaisuihin. Oman uutistuotannon 

puuttumista pidettiinkin taloudellisena kysymyksenä. 
 

”Että ainakin aattelisin niin että verkkojulkaisuissa aika paljon tulee suoraan Stt:ltä taikka 
muilta tämmösltä, että ei niillä sit oo varmaan varaa niin isoihin toimituskuntiin et vois 
tehdä sitä omaa uutisointii.” (SL07) 

 
Toisaalta oma uutistuotanto nähtiin jopa haitallisena siinä tapauksessa, että verkkojulkaisu 

on lukijalleen tuntematon. Uskottavuuden kannalta olisi siten parempi julkaista esimerkiksi 

tunnettujen uutistoimistojen välittämiä uutisia, koska niissä oleviin faktatietoihin uskalletaan 

luottaa kevyemmin perustein. 
 

”Mutta sitten taas semmoset julkasut tietysti joilla ei ole jo valmiiksi tätä luotettavuuden 
leimaa, ihan uudet, varmaan jos ne aloittavat niin kuin niissä nyt monesti on että ne käyttää 
yleistä uutismateriaalia, niin se on järkevää koska se lisää sitä uskottavuutta koska se on jo 
tunnistettavaa tietoa.” (SL04) 

 
Uskottavuutta vähensi toimittajien mielestä myös mikäli uutiset � ne muutamat - näyttävät 

olevan verkkojulkaisussa lähinnä �muodon vuoksi�, vain siksi että �uskottavalla� 

verkkosivulla pitäisi olla uutisia. Näkemysten mukaan uskottavalla uutissivuilla tulisi 

kuitenkin olla riittävän paljon uutisia ja jatkuva uutisseuranta.  
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”Uutisia pitäis tehdä sillä tavalla että niitä seurataan jatkuvasti ja on tietty uutisseuranta ja 
organisaatio siinä taustalla niin sitten se on uskottavaa, mutta ei mitenkään voi olla vaan 
semmonen, että joku yks ihminen tai yksi yhdistys sitä pitäis yllä.” (RTV05)  
 
”Tietyllä lailla se kattavuus tietysti tuo kanssa että jos sivu yrittää olla esimerkiks 
yleisuutisväline ja kuitenkin tuntuu että siellä on satunnaisesti vaan pari kolme uutista 
päivässä niin sit tulee semmonen tunne että ne uutiset on siinä vaan lähinnä muodon vuoksi. 
Tosin ne on silloin todennäköisesti myös varastettuja joltain uutistoimistolta tai jostain 
muusta välineestä et sikäli että kai niihinkin voi sitten siinä mielessä uskoo…” (SL03) 

 

6.2.4 Uutisten ominaisuudet 

 

Toinen uskottavuuteen vaikuttavien tekijöiden pääkategoria liittyy uutisten sisäisiin 

ominaisuuksiin. Uutisten ominaisuuksiin liittyvät uskottavuustekijät ovat pitkälti kaiken 

journalismin perusasioita - journalistien ohjeista tuttuja. 

 

● Lähteiden kertominen. Lähteiden mainitseminen oli yksi tärkeimmistä uutisten sisäisiin 

ominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. Suurin osa haastateltavista otti lähteiden kertomisen 

tärkeyden esille oma-aloitteisesti ja siitä näkökulmasta, että lähteiden mainitseminen 

parantaa uskottavuutta. Muutamat lähestyivät asiaa myös negatiiviselta kannalta, eli 

lähteiden mainitsematta jättäminen heikentää uutisten uskottavuutta. Vastaajien 

näkemyksen mukaan lähteiden kertominen antaa vankemman pohjan jutuissa esille tuleville 

tiedoille. 
 
”Erityisesti se että siinä on hyvin merkitty lähteet mistä juttu on saatu että se ei oo mikään 
huhuhomma…” (RTV03) 
 
”Jos niissä on mainittu esimerkiks Stt lähteenä niin totta kai sitä pitää luotettavampana kuin 
et siinä ei olis mainittu mitään lähdettä.” (SL07) 
 
”Jos mä en oikein tiedä että missä on niiden juttujen taustat ja lähteet, niin sitten se ainakin 
pistää epäilemään sitä että mikä se tieto on ja mistä se on tullut.” (RTV06)  
 
”… se että lähteet on selvästi esillä, että mistä ne uutiset on, niin kuin näissä pääpiirteittäin 
onkin nettijulkaisuissa mitä mä oon kattonu… ” (SL05) 
 
”Jos siinä on mainittu joku tietty lähde se on kyllä yks uskottavuuskriteeri, mutta jos siinä on 
pikkasenkin epämääräsyyksiä, sanotaan jotakin ’saamiemme tietojen mukaan’ tai 
’tiettävästi’ tai tälläsiä niin se kyllä romuttaa uskottavuutta.” (SL01) 

 
Lähteiden mainitsematta jättäminen vaikuttaa uskottavuuteen heikentävästi myös silloin kun 

uutisen lähde on jätetty ilmoittamatta, vaikka huomataan, ettei uutinen ole omaa tuotantoa. 

Lähteen kertomatta jättäminen saattaa herättää epäilyn jutun �omimisesta�, eli uutinen olisi 

mahdollisesti kopioitu ja julkaistu luvatta. 
 

”Myös se että jos ei esimerkiks lähteitään kerro, ja ite sattuu tietämään sitten että, jos on 
nähny vaikka että kaks tuntii sitten Stt:n uutislistassa että aha ne on just kertonut tämmösen, 
ja sitten kun verkkojulkaisu kertoo saman asian mutta ei kerro että se on Stt:n, niin se 
vaikuttaa sitten vähän siltä että onpas tyhmää toimintaa, että se ei ole varmaan heidän oma 
uutisensa.” (RTV01) 
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”Lähteethän pitää olla, se on hemmetin tärkeetä, näitä journalismin perusasioita, että se on 
tottakai kerrottava siellä eikä saa ottaa noin vain omaan suuhun, ikään kuin noin vain 
lainailla.” (RTV05) 

 
Arvostusta vähensi mikäli juttuja verkkoon tekevät toimittajat pysyttelivät anonyymeinä. 

Käytäntö, jossa juttuja julkaistaan nimettöminä, liitettiin erityisesti verkkojulkaisuihin, kun 

muissa medioissa asian katsottiin olevan kunnossa. Verkkojulkaisujen toimittajat saattavat 

lisäksi olla myös yksinkertaisesti muille toimittajille tuntemattomia nimiä � varsinkin siinä 

tapauksessa, että he eivät ole saanet nimeä muissa medioissa. 
 

”Koska se on uusi ja sen median tekijät ei oo jotenkin niin esillä näissä muissa, ne ei oo niin 
paljaasti esillä ketkä näitä juttuja tekee, niin se ehkä hieman sitä luotettavuutta. Että 
radiossa aina sen toimittajan nimi sanotaan kuka lukee niitä uutisia, televisiossa näet vielä 
kaiken lisäksi ja lehtijutuissa on aina toimittajan nimi. Verkkojulkaisuissa ei aina näin oo. Et 
se on semmonen joka hieman ehkä syö sitä luotettavuutta.” (RTV03) 

 

● Faktat. Uutisten tietojen virheettömyys, uutisaiheen olennaisuus sekä hyvän journalismin 

mukaisten uutiskriteerien noudattaminen nousivat haastateltavien itsensä esille tuomina 

voimakkaasti uskottavuuteen vaikuttavana tekijänä. Näkemys tuli esille etenkin 

negatiiviselta kannalta, eli väärät tai puutteelliset tiedot uutisissa heikentävät julkaisun 

uskottavuutta. 
 

”Tietenkin uutisvalinnat vaikuttaa, että jos ne mun mielestäni on oikeita, se on yks tekijä. Ja 
tietysti sitten ylipäätään se uutinen, se on eksakti tarkka ja siinä on se olennainen sisältö, 
niin koska se on ihan semmosta perusuutista usein, niin jos se on sillä tavalla oikein tehty 
niin kuin meille on opetettu, niin kyllä se vaikuttaa myönteisesti.” (SL06) 
 
”Kokemus jos sieltä alkaa tulla virheitä. Ja sitten jos fakta alkaa näyttää vähän höpöltä.” 
(SL04) 

 
Väärien tietojen julkaisemista ei pidetty leimallisesti internetiin liittyvänä ongelmana, vaan 

virheellisten tietojen välittämistä voi tapahtua välineestä riippumatta. 
 

”Jos välineessä kun välineessä on ammattitaidoton toimittaja että tulee virheitä ja ankkoja, 
niin se heikentää jokaisen tiedotusvälineen uskottavuutta. Eli et ei se nyt nettiin mitenkään 
liity, että näitä voi sattua jokaisessa tiedotusvälineessä.” (RTV04) 

 

● Kieliasu. Huono kieliasu, kirjoitustyyli tai virheellinen kielioppi kuuluivat myös 

haastateltavien mielestä uutisten uskottavuutta heikentäviin tekijöihin. Toimittajat yhdistivät 

uutisen kieliasun professionalismiin, eli hyvä suomen kieli on merkki ammattimaisesta 

toimituskunnasta.  
 

”Sekin mikä vaikuttaa muutenkin että kieliasu, että jos ne on selvästi tehty journalistisesti 
kunnolla, koska sen kyllä näkee jos lukee jotain uutisiakin, että onko ne kirjotettu kunnolla. 
Niissei oo kauheesti lööperiä, että ihan tämmönen se tuo välittömästi uskottavuutta. 
Professionalismiks kai sitä vois sanoo…” (SL03) 
 
”Tietysti se tyyli jos se on asiatyyliä niin sitä voi pitää luotettavampana kuin jos se ois kovin 
viihteellisesti kirjoitettu.” (SL02) 
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Jotkut haastateltavista liittivät huonon kieliasun verkkojulkaisuihin, mikä liittyi heidän 

käsitykseensä verkkotoimittajien muita heikommasta ammattitaidosta ja koulutuksesta. 

 
”Oikeestaan se kirjotustyylikin jos näkee että sitä ei oo yhtään hiottu, että se on sellasta tota 
mikskähän sitä nyt vois sanoo sellasta niinku ala-astesuomee vaikka. Että oikeenkirjotuskin 
on yks mikä tekee siitä luotettavampaa, tai epäluotettavampaa sit jos se puuttuu.” (SL07) 
 
”Hyvä suomen kieli… se vaikuttaa siltä niin kun hyvin tehdyltä tekstiltä. Se on yllättävän iso 
merkitys sillä hyvällä kieliasulla uskottavuuteen,  joku joka ei osaa yhtään suomee niin voi 
olla hirveen hyvä tiedonhankkija kuitenkin mutta kyllä se vaikuttaa. Ja täähän tulee usein 
siitä että nää on nuoria parikymppisiä, jotka on sitten päässy tämmöseen ensimmäiseen 
journalistiseen hommaansa niin niiden hankkimat tiedot on ihan oikein mutta niillä on vielä 
suomen kieli hakusessa.” (RTV03) 

 

● Puolueettomuus, tasapuolisuus ja riippumattomuus. Mielenkiintoista on, että 

puolueellisuuden, yksipuolisuuden ja propagandan joko aihevalinnoissa tai aiheen 

käsittelyssä mainitsivat uskottavuutta heikentävänä tekijänä ainoastaan sanomalehdessä 

työskentelevät. Heistäkin yhtä lukuun ottamatta kaikki ottivat em. asiat itse esille 

haastattelun aikana. Kukaan radio/tv �toimittajista ei ottanut kyseisiä asioita esille. 

Haastateltavista vanhempaan ikäluokkaan kuuluvat olivat eniten huolissaan puolueellisesta 

tai yksipuolisesta tiedonvälityksestä. 
 
 ”Jos siinä taustalla näyttää olevan joku vaikuttava ajatus elikä pyritään muokkaamaan 
mielipidettä,  propagoimaan niin kyllähän se tietysti heikentää… ei tiedon välttämättä silti 
tarvii olla virheellistä  mutta se voi olla ykspuolista elikä antaa  yhden kuvan vaan…” 
(SL02) 
 
”Se koskee kaikkia tiedotusvälineitä mutta tuntuu että se koskee internetiä vähän ehkä 
rajumminkin siinä mielessä koska siellä on aina yks ihminen töissä ja jos ei se malta pitää 
niitä näppejään kurissa tai mielipiteitään kurissa niin kyllähän sinne jos ei muuta niin yhtenä 
tai kahtena laatusanana tulee… Ehkä just se kun siellä joutuu hirveesti karsimaan, jos siellä 
on tota niin sanottu kymmenentuhannen merkin juttu ja siit saa kaksisataa sinne” (SL01) 

 
Ongelma saatettiin yhdistää jossain määrin välineen nopeuteen ja juttujen tiivistämiseen 

verkkoa varten, mutta ongelma tuntui koskevan enemmänkin ylipäänsä tasapuolisten 

uutisten tekemistä asioista, jotka ovat toimittajille outoja ja tuntemattomia kuin itse 

välinettä.  
 

”Niin se on se mikä varmaan kärsii siinä nopeudessa, ja jossain meillä täällä [Suomessa] on 
tosi vaikee arvioida sitä että mikä on sitä monipuolisuutta. Mun mielestä esimerkiksi Irakin 
sota on tyypillisesti semmonen, täällä on kauheen vaikee tehdä semmosta johtopäätöstä että 
mikä nyt olisi oikee tulkinta jostain asiasta, koska siinä on länsimaailma ja arabimaailma 
vastakkain. Se tieto mikä meille tulee on hyvin länsimaista.” (RTV06) 

 
Sanomalehtitoimittajien huomion kiinnittyminen uutisten sisällön tasapuolisuuteen saattaa 

olla seurausta lehti- ja radio/tv-juttujen eroavaisuuksista. Lehtitoimittajat ovat tottuneet 

tekemään pidempiä juttuja, jolloin mukaan mahtuu taustatietoja ja eri osapuolien 

mielipiteitä monipuolisemmin ja tasapuolisemmin, toisin kuin tiiviiseen muotoon 
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puristetuissa lyhyissä radio tai tv-uutisissa. Taipumus tiivistää uutisia liittyikin 

lehtitoimittajien mielestä kuitenkin kaikkiin sähköisiin tiedotusvälineisiin, myös internetiin. 
 

”[--- Tasapuolisuus ja puolueettomuus --] saattaa just verkkojulkaisuista joskus puuttua sen 
takia siinä on sitä tilaa niin vähän käytössä, niin joskus se saattaa olla hiukan 
ykspuolisempaa.” (SL07) 

 
● Juttujen tiivistäminen. Verkkouutisten lyhyys tai tiivistettyjen versioiden julkaiseminen 

jakoi haastateltavat kahteen leiriin � toiset halusivat lyhyitä ja tiivistettyjä uutisia, toiset 

pidempiä ja sisällöltään laajempia.  
 

”Mä olen sitä mieltä että verkkojutut ei voi olla kovin pitkiä… --- …ne voi olla ja niiden 
pitääkin olla lyhyitä…” (SL06) 
 
”Mun mielestä laajoja juttuja tekstejä voi ja pitää olla netissä kanssa” (RTV04) 

 
Toisten mielestä lyhyet uutiset ovat nopean luettavuutensa takia käyttökelpoisempia, toisten 

mielestä uutisten lyhyys johtaa sanoman pelkistymiseen. Täytyy pitää mielessä, että 

toimittajat lähestyivät asiaa pitkälti ammatillisesta näkökulmasta, jolloin on eduksi että 

lyhyet uutiset voi vilkaista nopeasti kiireisen työpäivän aikana. Useimmat haastateltavista 

seurasivat verkosta uutisia pääasiassa töiden takia ja työaikana - vapaa-ajan käyttö oli melko 

vähäistä, eivätkä monet seuranneet lainkaan verkosta uutisia työajan ulkopuolella. Tämä 

saattaa selittää sitä, että tiiviit, pikaisesti vilkaistavat uutiset koettiin hyviksi (vrt. Finbergin 

ym. 2002b, tutkimus, jossa yleisesti toivottiin että uutiset olisivat verkossa 

kokonaisuudessaan kaikkine yksityiskohtineen).  
 

”Se [verkkouutisten lyhyys] on hyvä asia, esimerkiks tämmönen työpäivä kun mulla on 
tänään, että mulla on aina oltava uusia uutisia seuraavaan lähetykseen ja mulla on hirveesti 
tarkistettavaa soitettavaa, paljon tehtävää niihin väleihin että mä saan niit uutisia, ja se tunti 
menee siihen niin silloin  mä en voi kuvitella että mä uppoaisin, en verkosta enkä lehdestä 
lukemaan jotain pitkää artikkelia, vaan se on lähinnä semmonen että vilkuilee.” (RTV06) 
 
”… verkossa  mä käytänkin sitä just siihen, mä haluankin sieltä sen tiivistetyn version, ja jos 
sen on tehnyt ammattitaitoinen toimittaja niin se ei oo ongelma, koska siinä on kuitenkin 
sitten aina se, että sen voi tarkistaa sieltä lehdestä, ja jos siitä kiinnostuu niin sittenhän mä 
saatan lukee oikeesti sen jutun sieltä lehdestä.” (RTV05) 

 
Yleisesti ottaen radio/tv-toimittajat suhtautuivat tiiviissä muodossa esitettyihin uutisiin 

suopeammin, kun puolestaan osa sanomalehden toimittajista piti verkkouutisia niiden 

lyhyyden takia pinnallisina. Lyhyitä verkkouutisia arvostelleet pelkäsivät, että tiivistetyissä 

uutisissa yksityiskohdat jäävät kertomatta ja tiedot jäävät vähäisiksi tai puutteellisiksi, mikä 

saattaa johtaa asioiden yleistämiseen tai kärjistämiseen.  
 

”Mun mielestä ainoo on se tiivistyminen ja sanoman pelkistyminen, se voi johtaa sitten 
vähän kärjistymisiin kyllä. Esimerkiksi meidän tapauksessa [uutiset] paljon lyhyempiä niin 
samalla vähän tietysti myös karrikoituja, informaatio saattaa kärsiä ja saattaa olla että ne 
on sitten vähän yleistetty, tiivistyksessä on saattanut tapahtua jotain vähän karrikoitumista” 
(SL02) 
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Verkkouutisten lyhyys koettiin ongelmana nimenomaan verrattuna lehtiuutisiin, joita 

pidemmän muotonsa takia pidettiin syvällisempinä ja monipuolisempina. 
 

”… verkkouutiset on myös kauheen lyhyitä, niin se saattaa sitten pahimmassa tapauksessa 
tuottaa vääränlaisia mielikuvia, kun taas kokonaisessa lehtijutussa pystyy sen asian kertoon 
paljon paremmin ja yksityiskohtaisemmin.” (SL05) 
 
”Ehkä netissä se on vähän oikastumpaa se tieto, että kun siellä saa sitä tekstii olla 
vähemmän niin siellä ei sitä tietoo tarjota niin paljon ja monipuolisesti kun sit taas lehdessä 
esimerkiksi.” (SL07) 
  
”Sitten mä haluan kuitenkin että jos mua oikeesti  joku asia kiinnostaa niin kattoo sen 
paperiversion koska ne on siellä yleensä syvällisemmin…” (RTV05) 

 
Muutama vastaajista toivoikin internetiin selkeästi pidempiä uutisia, koska niihin mahtuu 

enemmän informaatiota, mikä puolestaan lisää tiedon luotettavuutta. 
 

”Mitä enemmän tietoo, niin sitä luotettavampana sitä pitää.” (SL07) 
 

Ne perinteisen median julkaisujen verkkoversioiden seuraajat, jotka haluaisivat laajempia 

juttuja, katsoivat etteivät saa niitä lähinnä taloudellisista ja kilpailullisista syistä. Eli 

näkemyksen mukaan tiedotusvälineet eivät halua laittaa verkkoon juttuja 

kokonaisuudessaan kannibalismin pelossa ja omat kovat jutut säästetään emojulkaisun 

kerrottaviksi, jotta kilpailijat eivät �varastaisi� niitä. 
 

”Detalji-tieto lisää uskottavuutta, mutta useinhan online-uutisten logiikka rakennetaan sillä 
tavalla, että kun ne on siellä verkossa niin jotta niitä ei voi sieltä jokainen muu lehti päivällä 
varastaa, niin ne rakennetaan niin, että välttämättä se uutisen kova kärki jätetään sinne 
paperilehteen ja siitä asiasta on vain tietyt osat verkossa. Samoin myöskin omien skuuppien 
laittaminen verkkoon, niin sitä tuskin tekee mikään lehti keskellä päivää.” (SL05) 
 
”Ne nyt on vaan tiivistetymmässä muodossa siellä netissä monesti, että onhan siellä tietysti 
se että niitä nettijulkaisuja ei tehä semmosella efortilla kuin sitä varsinaista tuotetta…” 
(RTV05) 

 
Muutaman vastaajan mielestä verkkouutisten pituudella ei sinänsä ole vaikutusta niiden 

uskottavuuteen, vaan kyse on enemmänkin käyttömukavuudesta tai jutun laatimisen 

taidosta.  
 

”Ei se [tiivistäminen] nyt välttämättä uskottavuuteen vaikuta, se vaikuttaa 
käyttökelposuuteen. Jossakin tapauksissa se riittää se uutinen, mutta joissain tapauksissa jos 
haluaa lisätietoja, joutuu hakeen sen muualta…” (SL03) 
 
”Lyhyt jutttu tai pidempi niin ei sillä ole uskottavuuden kannalta varsinaisesti eroo. Pidempi 
juttu antaa sitten tietysti enemmän tietoo, mutta lyhyt juttu voi olla aivan yhtä luotettava kuin 
pitkäkin.” (RTV02) 

 
6.2.5 Välineen ominaisuudet 

 
Kolmas uskottavuustekijöiden pääkategoria �välineen ominaisuudet� muodostuu tekniseen 

välineeseen, esimerkiksi tietoverkon tai www-julkaisun ominaisuuksiin tai potentiaaleihin, 

liittyvistä tekijöistä. 
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● Visuaalinen ulkoasu. Verkkojulkaisun ulkoasu osoittautui haastatteluissa yhdeksi 

tärkeimmäksi uskottavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi. Sanomalehden toimittajat pitivät 

radio/tv-toimittajia useammin miellyttävää ja ammattimaista visuaalista ulkoasua tärkeänä 

uskottavuuden kannalta. Sanomalehden toimittajista kuusi seitsemästä sanoi oma-

aloitteisesti hyvän ulkoasun parantavan verkkojulkaisun uskottavuutta, kun radio/tv-

toimittajista vain kaksi mainitsi hyvän ulkoasun merkityksen oma-aloitteisesti. Useimmat 

heistäkin pitivät silti ulkoasua tärkeänä kun asiaa kysyttiin erikseen.  
 

”Varmasti myös visuaalisuus, jos se on ammattimaisen näköisesti tehty niin kyllähän se 
vaikuttaa…” (SL04) 
 
”Sekin [--- verkkojulkaisun ulkoasu ---] on ihan merkittävä, sehän antaa kuvan siitä 
välineestä, että samalla lailla se on verrattavissa kun otetaan jotain lehtiä…  että tavallaan 
siinä, että se on yleisesti luotettavan sivu niin se layout ja muu on yksinkertainen ja toimiva, 
sen kyllä näkee millon on tehty ammattitaitosesti se sivu.” (RTV05) 

 
Visuaalisen ulkoasun merkitystä voi ymmärtää sikäli, että ulkoasun katsottiin antavan kuvan 

myös siitä, kuinka vakavassa mielessä julkaisun uutistarjontaa tehdään. Ammattimaisesti 

tehty ulkoasu antaa haastateltujen mielestä ensinnäkin vaikutelman siitä, että 

verkkojulkaisun tekijät ovat ammattilaisia ja julkaisua tehdään tosissaan. Www-sivujen 

vallitsevien visuaalisten virtausten mukana pysytteleminen heijastelee sitä, että julkaisu on 

ajan tasalla � myös uutisten osalta. Edelleen ajanmukainen visuaalinen ilme osoittaa 

vastaajien mielestä, että julkaisun tekemiseen käytetään resursseja, joten voi olettaa että 

myös uutisten toimittamiseen panostetaan. 
 

”Sivujen ulkoasu on aika tärkee mulle, että jos näkee että ulkoasuun on panostettu jollakin 
tavalla ja näkyy että siinä on niinkun semmosta ajan hengessä olemista niin pystyy myös 
uskoon sitä että myös ne uutiset voi olla ajan hengessä.” (RTV01) 
 
”Helposti suhtautuu ensteks epäillen jos se [ulkoasu] näyttää liian vanhahtavalta. Siis ei 
välttämättä että jos siinä on selvästi päivittäisuutisia sekään ei oo este, mutta että se siinä 
aina herää epäilys tehdäänkö tätä tosimielellä. Semmonen tietyllä tavalla käytettävä mutta 
tavallaan ajankohtanen ulkoasu, se on netissä sille ei mahda mitään, että se vaikuttaa aika 
paljon.” (SL03) 

 
Visuaalisesti uskottavan ulkoasun määrittelyssä korostui moderni, ajan hengessä oleva ilme, 

joka on kuitenkin sopivasti konservatiivinen.  
 
”Sit sellanen uskottava ulkonäkö. Se vaikuttaa kyllä tosi paljon  et se on semmonen 
hyvännäkönen ja uskottava. Et ei mikään kauheen luova ehkä asettelu kannata olla.” (SL07) 

 
Verkkojulkaisujen ulkoasulta toivottiin rauhallisuutta ja yksinkertaista selkeyttä. Räikeät 

värit ja vilkkuvat kuvat eivät toimittajien mielestä kuulu ainakaan uutissivuille.  
 

” [--- verkkojulkaisun ulkoasu ---] on hirveen tärkee. Sellaset halpahallivärit niin kun heti 
vie sitä varmaan puree sitä uskottavuutta, että semmonen tyylikäs ajanmukanen mutta 
yksinkertainen, semmonen uutisissa ainakin mun silmään pitäis olla.” (RTV03) 
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”En mä tarkota että siellä pitää olla kivoja vilkkuvia bannereita tai sanotaan just joku 
erikoistarjous tälle päivälle, mutta muuten että se ulkoasu, näkee että ollaan ajassa kiinni. 
Jos ei olla niin se vaikuttaa kyllä negatiivisesti uskottavuuteen.” (RTV01) 
 
” Se mitä toivoisin verkkojulkaisuilta niin just sellanen joku sivujen selkeys mulla on ainakin 
kammo niitä sillisalaattisivuja kohtaan mitä aika usein näkee…”(SL05) 

 
Visuaalisesti huono, harrastelijamainen tai vanhanaikainen ulkoasu heikensi julkaisun 

painoarvoa ja vaikutti asennoitumiseen kielteisesti. 
 

”Jos sivu ei miellytä tai on jotenkin huonosti suunniteltu tai jotain niin se saattaa tämmöseen 
asennoitumiseen vaikuttaa… Visuaalisuutta ja teknistä toimivuutta että sivujen olis syytä 
miellyttää ja olla toimivat että se kanssa lisää sen painoarvoa…” (RTV04) 
 
”… asia on kuitenkin se tärkein ja joskus musta tuntuu että se asia tai sisältö jää kakkoseks, 
että siitä on tehty bittinikkarien peuhupaikka tai puuhamaa että ne keksii kaikennäköstä 
kivaa mikä siellä liikkuu ja menee ja tulee ja vaihtuu ja taas mun mielestä se ei oo sen asian 
kanssa tarpeellista…” (RTV06) 

 
● Hyperlinkit ja arkistot. Verkkojulkaisujen ulkopuolelle johtavat hyperlinkit nähtiin 

voittopuolisesti positiivisena asiana. Parhaimmillaan linkit toimivat väylänä lisätietoihin ja 

uutisissa käsiteltäviä asioita koskeviin vaihtoehtoisiin näkemyksiin sekä antavat 

mahdollisuuden tarkistaa esitettyjä tietoja. Lisätietoihin johtavien linkkien ei välttämättä 

katsottu vaikuttavan verkkojulkaisun tai uutisen uskottavuuteen suuntaan tai toiseen, vaan 

paremminkin kyseessä on internetin mahdollistama lisäarvo, jolla palvellaan käyttäjiä.  
 

”Ei se nyt välttämättä uskottavuuteen vaikuta se vaikuttaa käyttökelpoisuuteen. Jossakin 
tapauksissa se riittää se uutinen mutta joissain tapauksissa jos haluaa lisätietoja joutuu 
hakeen sen muualta niin  jos se on toteutettu jollain linkillä niin täähän voi toimia ihan 
hyvin.” (SL03) 

 
Tosin sellaisiakin mielipiteitä tuli, että kaupallisille tai aatteellisille verkkosivuille johtavat 

hyperlinkit saattavat vaarantaa uutispalvelun puolueettomuutta. Kielteisessä mielessä linkit 

nähtiin riskinä uskottavuudelle. 
 

”Linkit ja lähteet totta kai on mahdollisuus mutta kans sitten vaara jos ne vie  joillekin 
järjestöjen sivuille vaan pelkästään tai jonnekin jossa tosiaan sitten ont aatteellisia järjestöjä 
tai vaikuttavia järjestöjä, niin kyllä mua ainakin rupeaa miettimään että hetkinen, että miks 
mut nyt tänne sivulle ohjattiin” (RTV04) 

 
Uskottavuutta voi heikentää myös se, että uutinen katoaa nopeasti verkosta, eikä sitä pääse 

jälkeenpäin katsomaan esimerkiksi arkistosta. Tässä yhteydessä verkkoa verrattiin 

enemmänkin sanomalehteen, sillä television ja radion uutiset katoavat vieläkin nopeammin, 

mikä tuli vastauksissa myös esille. 
 

”Se on vähän niin kuin sähköinen media, kun sieltä voi kadota [--- uutinen ---] niin, mä 
pidän tärkeenä, että mä printtaan sen [--- uutisen ---] koska sitten se pysyy ja säilyy. (SL04) 

 
Hyvän arkiston ylläpitäminen nähtiin verkkojulkaisujen vahvuutena etenkin radioon ja 

televisioon, mutta myös sanomalehteen verrattuna. Jos sähköisessä muodossa olevia 
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vanhoja juttuja voi hakea ja tarkistaa helposti jälkikäteen, sillä voi olla myönteistä 

vaikutusta koko välineen uskottavuuteen. 
 

”Verkkojuttuihin on esimerkiksi helpompi palata, ne usein säilyy siellä pitempään monella 
lehdellä. Tosin nää pitempiaikaiset arkistot ne alkaa olla maksullisia, anyway, niin jos pystyy 
myös tallettaa niitä ja muuta että kenties semmonen arkistointikäytäntö ihan 
henkilökohtainenkin, niin se on itse asiassa helpompaa kuin vanhoja lehtiä keräilemällä. 
Ainakin niitten löytäminen on hakusanalla huomattavasti helpompaa kun jonkun  
tolkuttoman lehtikasan penkominen. Tässä mielessä se saattaa olla joissakin tapauksissa 
jopa vahvuus pitemmän päälle, että se materiaali on sähkösessä muodossa.” (SL03) 

 

● Päivittäminen. Internet nähtiin joukkotiedotusvälineenä, jossa on periaatteessa 

mahdollista päivittää uutisia jatkuvasti. Haastateltavat pitivät nopeaa päivitettävyyttä 

toisaalta positiivisena tekijänä, toisaalta nopeaa uutisten syöttämistä verkkojulkaisuun 

pidettiin uutisten uskottavuuden kannalta riskinä, koska kovassa vauhdissa verkkoon saattaa 

päätyä virheitä tai jopa uutisankkoja. Jatkuva uutistarjonnan päivittäminen nähtiin myös 

osoituksena siitä, että julkaisija satsaa verkkojulkaisuunsa, ja haluaa palvella yleisöä 

pitämällä uutistarjonnan jatkuvasti tuoreena. 
 

”Mä itse pidän päivittämistä, se että on selvästi näkyvissä milloin ne uutiset on tullu, milloin 
niitä on päivitetty, mun mielestä se lisää sitä uskottavuutta. Jollakin tavalla ainakin mulle 
henkilökohtaisesti osoittaa että tätä asiaa seurataan, ja tähän tuodaan lisätietoa ja pidetään 
se ajan tasalla ettei siellä kiiku mikään vanha uutinen koko päivää.” (SL05) 
 
”Verkossa silläkin on merkitystä…  jos se on nimenomaan uutispalvelu niin se on tärkeetä 
kyllä että ne [uutiset] on  koko aika tuoreita.” (SL03) 

 
Nopea uutistarjonnan päivittäminen nähtiin myös verkon kilpailuvalttina, niin muihin 

välineisiin kuin muihin verkkojulkaisuihin verrattuna. 
 

”Trendi on se, että uutinen on saatava heti eikä tunnin päästä, ja mun mielestä siihen on niin 
kun satsattu. Kilpailu lisää kilpailua silläkin alalla, että vastustajalla kilpailijalla on niin 
täytyy olla tiedot itselläkin tiedot nopeesti ja oikein siellä sivulla.” (RTV03) 
 
”Se [nopeus] on kyllä niiden valtti. Se on näitten yksi valtti, niin kuin radion ja televisionkin. 
--- Riskejähän tietysti aina on jos on kauhee kiire jotain lisätä sinne ” (SL01) 

 
Verkkojulkaisut, joiden sivuilla ei päivitetä uutisia riittävän usein, eivät haastateltavien 

mielestä ole uutisvälineinä kovin uskottavia. Uutisten pitäisi olla verkossa tuoreita ja 

asioiden kehittymistä pitäisi seurata ja päivittää tietoja aina tarpeen tullen. Julkaisun 

kannalta pidettiin erityisen vahingollisena, jos sen uutiset ovat vanhoja. Verkkojulkaisun 

uutisten satunnainen päivittäminen antaa haastateltujen mielestä kuvan harrastelijamaisesta 

toiminnasta. 
 

”Sehän nyt syö uskottavuutta, että jossain kohdassa lukee uutiset ja se on päivitetty joskus 
viime kuussa tai viime viikolla niin se ei tietenkään oo uskottava, vaan uskottavuuden tekee 
se, että sinne tulee koko ajan sitä kamaa ja ammattitaitoisten ihmisten tekemänä.” (RTV05) 
 
”… niillä on muka uutiset siellä ja sitten niitä päivitetään silloin kun keretään, että eihän ne 
oo uskottavia verkkojulkaisuja. Kyllä mä näen että uutisia pitäis tehdä sillä tavalla, että niitä 
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seurataan jatkuvasti ja on tietty uutisseuranta ja organisaatio siinä taustalla, niin sitten se 
on uskottavaa.” (RTV05) 

 
Julkaisuväylänä verkkoa verrattiin useasti radioon ja televisioon. Niiden lähettämiin uutisiin 

liittyy periaatteessa sama riski siitä, että kiireisen julkaisutahdin takia julkisuuteen pääsee 

livahtamaan virheellisiä tietoja. 
 

”Ainahan jos pannaan heti, kuullaan joku juttu niin se voi osoittautua vääräksi. Mutta se nyt 
on riski, joka otetaan kyllä aika hyvin radiossa ja muuallakin. Jossain telkkarissakin, että jos 
sattuu sopivaan aikaan ennen uutisia jotain tapahtuu niin kyllä siinä roiskuu.” (SL03) 
 
”Tietysti jos nopeus viedään yltiömäisyyteen saakka niin totta kai se vähentää sitä 
luotettavuutta mut se koskee kaikkea sähköistä mediaa, et kun nopeesti tehdään ja tavallaan 
se mylly pyörii kaiken aikaa ja se että lyhennetään typistetään siinä on aina lähellä se että 
vedetään mutkat turhan suoriks, niin meillä radiossa kuin telkkariuutisissa kuin verkossakin. 
Ja se että kun koko ajan tuotetaan niin totta kai siin on silloin myös se riski että kaikki asiat 
ei oo monesta lähteestä esimerkiksi tarkistettu.” (RTV06) 

 
Verkkoon liittyvä erityinen riski nähtiin siinä, että uutiset saatetaan julkaista kevyemmillä 

perusteilla ja ilman riittäviä tarkistuksia. Hövelimmän käytännön katsottiin johtuvan siitä, 

että verkkoon menneitä virheellisiä tietoja voi jälkeenpäin korjata helposti ja milloin tahansa 

� toisin kuin muissa välineissä. 
 

”Liittyy tietenkin [päivityksen  aiheuttamia riskejä], jos tietää että aina voi päivittää niin voi 
aina korjata virheensä. Netin suhteen se on just, että aina voi kaikki korjata mutta sit voi 
myös antaa mennä helpommin asioita läpi.” (RTV01) 
 
”Siis verkkojulkaisu sehän on itse asiassa vähän niinkun kuuron radio että se on mun 
mielestä vähän sama sykli kun että jos ne saa jonkun tiedon niin ne napauttaa sen hyvin 
pelkistetyn tiedon lyhkäsesti sinne, koska se verkkojulkaisu tietenkin elää koko ajan niin niitä 
saatetaan korjata.” (SL01) 

 
Internetin erityisominaisuus verrattuna radion ja television uutislähetyksiin sekä 

sanomalehteen on, ettei käyttäjä välttämättä tiedä, milloin uutinen on julkaistu, ellei 

jokaisen jutun ilmestymisaikaa ole ilmoitettu. Julkaisuajankohdan puuttuminen tuli 

muutamissa vastauksissa esille uutisten uskottavuutta heikentävänä tekijänä. 
 

”Siinei ollu kellonaikaa koska se juttu on sinne laitettu. Sit siin oli hirveesti kielioppivirheitä, 
ei ollu toimittajan nimee tai mitään tietoja siitä mistä se tieto oli saatu. Eli kyllä semmoseen 
uutiseen suhtautuu vähän skeptisesti” (RTV03) 
 
”Semmonenkin vaikuttaa uskottavuuteen et näkee että joku uutinen on tullu, ja siellä on 
kellonaika että millon se on sinne laitettu ja joskus sitten lukee että päivitetty vähän 
myöhemmin että kumminkin itekin palaa niihin aiheisiin ja tarkastaa niitä ja tarkentaa niin 
sekin jotenkin lisää sitä uskottavuutta, että ne ei jätä sitä niinku että se meni sinne nettiin jo 
että antaa olla.” (RTV01) 

 
Asioiden kehittymisen seurantaan panostaminen nähtiin verkkojulkaisujen mahdollisuutena 

kohentaa uskottavuuskuvaansa. 
 

”Totta kai tarvitaan sitä päivittämistä. Lehti tulee kerran päivässä mutta tommonen 
tapahtumien ja asioiden seuranta,  jos on joku kriisiprosessi päällä niin nettijulkasussa, jos 
se hoidetaan hyvin ja laajasti niin se varmasti lisää sen koko julkasun uskottavuutta, että jos 
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siihen semmosessa tilanteessa satsataan ja saadaan oikein hyvin toimimaan, vahvuus on 
kyllä se tämmönen tilanteitten seuraaminen.” (RTV04) 

 
Toivottiin kuitenkin, että kun uutisia laitetaan nopeasti verkkoon, kerrottaisiin että asia on 

vielä kesken. 
 

”Siihen liittyy riskejä tietysti että jos nopeesti päivitetään niin ei kaikki tiedot oo aina selvillä 
mutta se pitää jutusta ilmetä että että asiaa tutkitaan parhaillaan.” (RTV03) 

 
Myös painettujen sanomalehtien katsottiin hyötyvän verkkoversioiden 

päivitysmahdollisuudesta. Niille on tullut mahdollisuus kertoa asioista yhtä nopeasti tai 

nopeamminkin kuin sähköisissä tiedotusvälineissä. 
 

”Kyllä mä luulen että se on ollut imagollisesti ja uskottavuuden puolesta hyvä kysymys kun 
lehdet on ennen on ollut sen varassa että ne pääsee paperilla vasta seuraavana päivänä 
kertomaan edes sen minkä teevee-uutiset on jo toitottanu kaikissa lähetyksissä. Kyllä mä 
luulen että sen nopean tiedon saattavuus on ylipäänsä lisännyt varsinkin lehtien 
uskottavuutta.” (SL05) 

 

● Mainosten erottaminen. Mainosten ja toimituksellisen aineiston erottelu oli kaikkien 

haastateltujen mielestä tärkeää. Mielenkiintoista kuitenkin on, etteivät haastateltavat 

ottaneet ottanut asiaa esille oma-aloitteisesti. Erikseen asiaa kysyttäessä, mainosten 

erottaminen selkeästi journalistisesta aineistosta osoittautui poikkeuksetta haastateltavien 

mielestä kuitenkin erittäin tärkeäksi.  
 

”On tärkeetä, että mainokset löytyy mainoslokeroista ja uutiset uutislokeroista, että ne on 
selkeesti erotettavissa.” (RTV04) 
 
”Jos ne on sekasin jollakin tavalla niin sitten mä en enää pidä sitä kauheen uskottavana” 
(SL05) 
 
” Se on erittäin merkittävä. Tämmönen perimmäinen kysymys….” (SL06) 

 
Miksi toimittajat eivät sitten maininneet mainosten ja toimituksellisen aineiston 

erottelemista itse, vaikka se kuitenkin oli heidän mielestään tärkeää ja oleellista 

uskottavuuden kannalta? Asia saattaa olla niin itsestään selvä, ettei sitä ole edes muistettu 

tai viitsitty mainita � kuuluhan käytäntö hyviin journalistisiin tapoihin, joiden pitäisi olla 

toimittajien tiedossa - kuten haastateltavien vastauksista kävi ilmi. Toisaalta voi olla myös, 

että asia on hoidettu verkkosivuilla riittävän hyvin, eikä asiaa ole koettu ongelmaksi, joten 

haastateltavat eivät ole pitäneet asiaa mainitsemisen arvoisena.  
 

”Totta kai ne [--- mainokset ja toimituksellinen aineisto ---] pitää erotella että se 
uskottavuus säilyy…”(RTV06) 
 
 ”Erittäin tärkeä. Se on ihan selvä, että se on hyvin tärkee ja siihen pätee ihan samat säännöt 
kuin mihin tahansa toimitustyöhön, että se pitää ehdottomasti olla erillään.” (RTV05) 
 
”Äärimmäisen tärkeää. Tietysti, kaikessa journalismissa.” (SL03) 
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Häiritsevät mainokset, popupit ja vastaavat, tulivat myös esille joidenkin haastateltavien 

vastauksissa uskottavuutta heikentävänä asiana. Sanomalehden toimittajat ottivat häiritsevät 

mainokset puheeksi useimmin, radio/tv �toimittajat sen sijaan eivät yleensä asiasta 

maininneet. Liiallinen tai levoton mainonta koettiin häiritseväksi uutisten lukemisen 

kannalta ja se saattoi aiheuttaa torjuntareaktion koko julkaisua ja sen uutistarjontaa kohtaan.  
 

”Semmonen hirvittävä mainossälän määrä on kyllä semmonen mikä jotenkin syö 
uskottavuutta, että jos se on pelkästään tehty kaupallisiin tarkoituksiin, että se on portaali 
josta pääset tv-shoppiin samantien niin mä en tiedä onks se sitten enää se uutiset millä sinne 
halutaan houkutella väkeä.” (SL05) 
 
”Jos siinä pornomainos vilkkuu siinä tai tulee Casino on the net –banneri heti niin 
semmosiin paikkoihin mä en usko periaatteessakaan. Et tän tyyppiset tiedot kans jotain 
vaikuttaa kuin mainonnan laatu.” (SL03) 
 
”Maikkarin nettisivut on mun mielestä rasittavaa luettavaa koska siellä vilkkuu ja vaihtuu 
niin paljon kaikkee et se on semmonen kauheen levoton sieltä on vaikee nopeesti löytää 
jotain.” (RTV06) 

 
Vaikka mainokset saattavat häiritä, monet haastateltavista ymmärsivät niiden liittämisen 

verkkojulkaisuihin. Mainosten avulla on tarkoitus saada rahaa, jotta verkkojulkaisua 

voidaan ylläpitää. 
 

”Ne mainokset kyllä tosin vähän hyökkää sitten, nehän tulee usein tai tulostuu usein 
ennemmin kuin se varsinainen lehti, että kyllähän se tietysti vähän häiritsee, mutta toisaalta 
jos se tulee ilmaisperiaatteella niin miksei se sitten, se mainontahan kuuluu siihen asiaan.” 
(SL02) 
 
”Millä ne muulla kun mainoksilla maksaa ne.” (SL01) 

 

● Tekninen toimivuus. Teknisesti hyvin toimivat verkkosivut ja �yhteydet, etenkin sivun 

nopea latautuminen, lisää käyttöä ja parantaa vastaajien mielestä myös uskottavuutta. 
 

”Jos ne on semmosia että ne nopeesti aukee ettei ne töki kauheesti niin se on semmosta hyvin 
nopeeta että käyn siellä ja katon mitä siellä on.” (RTV06) 

 

Vastaavasti hitaat tai ruuhkaiset yhteydet ja ongelmat sivujen latautumisessa vievät pohjaa 

uskottavuudelta. Uskottavuus kärsii, mikäli verkkosivulle ei teknisen ongelman takia pääse 

juuri silloin kun haluaa.  
 

”Ehkä sillä tavalla sillä [teknisellä toimivuudella] on mun mielestä ihan tavalliselle yleisölle 
merkitystä että sit kun tapahtuu oikeesti jotain niin sit nää kaikki verkkomediat on aivan 
tukossa. Se on mielestäni se suurin vaikutus uskottavuuteen.” (RTV01)  

 
Huonolla teknisellä toimivuudella voi olla laajempiakin vaikutuksia, toiminnalliset 

ongelmat saattavat asettaa vastaajien mielestä koko julkaisun � myös uutistuotannon � 

ammattitaidon ja luotettavuuden kyseenalaiseksi. Periaatteessa itsenäisen uutistuotannonkin 

uskottavuus kärsii teknisistä ongelmista, mikäli käyttäjä näkee verkkojulkaisun yhtenä 

kokonaisuutena. 
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”Jos ei saada sivuja toimimaan niin miten sitten muuten voi uutiset toimia.” (RTV04) 
 

● Rekisteröintipakko. Verkkojulkaisut vaativat usein käyttäjältä rekisteröitymistä ennen 

kuin julkaisua pääsee katsomaan tai lukemaan. Monet haastateltavista pitivät ennen 

ensimmäistä käyttökertaa vaadittavaa pakollista rekisteröitymistä ja sen yhteydessä 

kerättävien henkilötietojen kysymistä ärsyttävänä ja ainoastaan kielteisenä asiana. 

Silmiinpistävää oli myös se, että moni haastateltavista kertoi antavansa rekisteröityessään 

vääriä henkilötietoja, eli keksittyjä nimiä, yhteystietoja jne. Pakollinen rekisteröityminen ja 

jokaisen käyttökerran yhteydessä vaadittava salasanojen ja käyttäjätunnusten muistaminen 

ja kirjoittaminen karkottaa haastattelun perusteella potentiaalisia verkkojulkaisun käyttäjiä 

kokonaan pois. 
 

”Jos ei ois näitä rekisteröitymisiä ja muita, että ois lehti vapaasti käytettävissä, niin kyllä se 
nyt varmasti ainakin mun nettikäyttöö lisäis huomattavasti. Ei jaksais rekisteröityä aina 
kaikille, ja mitäs sinne nyt tulikaan laitettua ja sitten jos pitää vielä jotakin salasanoja 
muistaa jonnekin sivuille niin sitten ainakin toppaa siihen…” (RTV04) 
 
”Mä hyvin pitkin hampain annan yhteystietojani mihinkään että sitten semmoset verkkosivut 
mihin pitää kirjautua niin mä kyllä sitten siin kohtaa jään miettimään että onks se sivu niin 
tärkee että mä meen sinne…” (RTV06) 
 
”Mä en edes käytä suostu käyttään semmosia jos kerätään henkilötietoja. Se on niin 
lokeroivaa ja semmosta. En pidä siitä, ja jos niin tehdään niin ilman muuta pitää kertoo 
kaikki mihin se käytetään. Se tuo jopa semmosta epäluotettavuutta siihen… että minkä takia, 
haluuks ne joillekin mainostajille ne tiedot. Jos ne haluu mainostajille ne tiedot niin ehkä ne 
sitten laittaa näitä mainostajia suosivia uutisia ainoastaan.” (RTV03) 

 
Henkilötietojen antamista kartettiin, koska pelättiin henkilötietojen päätymistä esimerkiksi 

mainostarkoituksiin ja jälkeenpäin vyöryvää sähköpostitulvaa. 
  

”Kartan kyllä sitä että mä rekisteröidyn jonnekin, koska se markkinoinnin määrä mikä sitten 
sähköpostitse tietyistä tahoista alkaa tulla, saattaa  yllättää määrällänsä ja sen  
blokkaaminen pois on hirveen hankalaa.” (SL05) 

 
Pakollisten rekisteröitymisvaatimusten järkevyyttä kyseenalaistettiin myös sillä, että 

käyttäjät eivät välttämättä anna oikeita henkilötietoja, ja kaiken lisäksi annettujen tietojen 

paikkansapitävyyden tarkistaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Vastaajien keskuudessa 

tuntui olevan yleistä, että  rekisteröidytään väärillä tiedoilla. Moni haastateltavista otti asian 

esille oma-aloitteisesti, eikä syyllisyyttä väärien tietojen antamisesta koettu, paremminkin 

päinvastoin.  
 

”Nää on sellasia, että jos on vähänkään järkee päässä niin mä luulen että jokainen kirjottaa 
Mikki Hiiri ja käyttäjätunnus Mikki Hiiri ja osoitteeks Iineskuja 3…” (SL01) 
 
”Mä aina annan sinne täysin väärät tiedot, että siellon joku yheksänkytvuotias mies joka syö 
sata kiloa jäätelöä kuukaudessa, jos mulla on pienintäkään syytä epäillä että niitä saatettais 
käyttää johonkin, niin mä annan aina aivan säännöllisesti väärät tiedot, koska ne ei voi sitä 
kontrolloida ja mua ei kiinnosta. (RTV05) 
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Tässä on miettimisen aihetta internetissä henkilötietoja kerääville tahoille: kuinka suuri osa 

erilaisissa henkilörekistereissä olevista tiedoista on itse asiassa tietoisesti valehdeltuja. 

Pakollisten rekisteröintien tarkoituksenahan on kerätä käyttäjäinformaatiota esimerkiksi 

julkaisijan omia tai mainostajien käyttötarkoituksia varten. Väärennetyistä tiedoista ei ole 

paljoakaan hyötyä � ja sama henkilöhän voi rekisteröityä salasanan unohdettuaan useita 

kertoja eri käyttäjätietoja antamalla. Pitäisikö julkaisijoiden vielä harkita, onko pakollisen 

rekisteröinnin vaatiminen ja toisaalta salasanojen tarpeellisuus järkevää, mikäli sivuille 

halutaan enemmän kävijöitä. 

 
● Henkilötietojen käytöstä informoiminen. Rekisteröinnin yhteydessä kerättävien 

henkilötietojen käyttötarkoituksesta informoiminen oli asiaa erikseen kysyttäessä kaikkien 

haastateltujen toimittajien mielestä tärkeää, mutta kukaan haastatelluista ei ottanut asiaa 

oma-aloitteisesti esille. Käyttötarkoituksen kertomista pidettiin verkkojulkaisun ylläpitäjältä 

reiluna vastatoimenpiteenä.  
 

”Kyllä se on oleellista ja jos ei siellä oo siitä mitään niin en mä sinne sitten tietojani laita 
kyllä mun mielestä siinäkin on se että niinku fair-play reilu peli siinäkin että mitä syytä on 
olla kertomatta mihin ne niitä käyttää jos ne niitä kerää…” (RTV06) 

 
Mahdollisuutta lukea verkkojulkaisun käyttöön liittyvät sopimusehdot verkkosivuilta 

pidettiin tärkeänä luotettavuuden takia. 
 

”Se tulee ehdottomasti kertoa ja siellä pitää olla,… se kertoo tavallaan siitä luotettavuudesta 
että siellä on se pitkä litania jossa selitetään ne sopimusasiat ja sopimuksen osapuolet…” 
(RTV05) 

 
Käytäntö saattaa silti poiketa teoriasta huomattavasti, sillä vastausten perusteella pitkiä 

käyttöehtoja ei yleensä käytännössä jakseta tai viitsitä lukea kuin korkeintaan silmäilemällä. 

Palveluntarjoajaan halutaan luottaa, ja käyttöehdot hyväksytään esimerkiksi rekisteröinnin 

yhteydessä, vaikka niihin ei olisikaan perehdytty kunnolla. 
 

”Se hirveen pienellä präntillä oleva. Se riippuu vähän julkaisusta. Myönnän kyllä joskus 
varmaan loikkineeni, ne on tehty aika ovelasti että ne on  hirveen pientä printtiä ja 
loppupuolella niin kyllä sitä aika helposti hyppää kohtaan hyväksyn ehdot ja rekisteröidyn.” 
(SL05) 
 
”Kyl mä pidän sitä hyvänä että se [sopimusehto] on mutta kyllä mä ite sit klikkaan aika 
nopeesti, ohitan vaan.” (RTV01) 
 
”… muutenkin huono lukemaan pitkiä sopimuslitanioita, niin eiköhän sitä luota että  ne 
oikeeseen käyttötarkotukseen menevät…” (RTV04) 

 

● Palautteen antaminen. Verkkojulkaisun tekijöille, eli tässä tapauksessa lähinnä 

toimittajille lähetettävä palaute oli jälleen yksi niistä tekijöistä, joita haastatellut toimittajat 

eivät oma-aloitteisesti ottaneet esillä � tässä tapauksessa yhtä lukuun ottamatta � mutta 
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kysyttyäni asiaa erikseen kaikki pitivät palautteen antamisen mahdollisuutta tärkeänä 

julkaisun uskottavuuden kannalta. Palautteen lähettämisen mahdollisuus parantaa 

uskottavuutta siinä mielessä, että julkaisijan ja jutun toimittajan koetaan vastaavan työnsä 

jäljestä.   
 
”Tottakai siinä pitää olla, jokaisella uskottavalla pitää olla selvästi nähtävissä, että kenen 
tekemä se on, elikä se pitää olla ehdottomasti, et sinne voi antaa palautteen. Kyllä se 
ehdottomasti syö sitä uskottavuutta, jos ei oo mahdollisuutta palautteeseen …” (RTV05) 
 
”Kyllä se mun mielestä lisää sitä uskottavuutta että tietää mihin voi vaikka lähettää sähköpostia, 
mut tota en mä sitä kyllä juurikaan käytä… Jos jollakulla on niin sanotusti puhtaat jauhot 
pussissa niin miksei se sitten voi sanoa että ikään kuin tunnustaa sen tekstinsä taakse.” (RTV06) 
 

Toimittajat kokivat palautteen lähettämisen mahdollisuuden tarpeelliseksi erityisesti 

virheiden oikaisemisen takia. 
  
”Jokaisen uutissivuston alareunassa pitäis olla joku lomake tai selkeesti sähköposti, että 
kiusasiko joku uutinen, oliko uutisessa virhe, haluatko jättää uutisvinkin. Sehän palvelisi 
näitä medioita itseäänkin, ja mä vähän ihmettelen että siellä ei usein oo semmosta.” 
(RTV03) 
 
”Siinä pitää olla mahdollisuus interaktiivisuuteen ja vaikuttamiseen että jos sieltä löytää 
virheen niin siihen on voitava vaikuttaa, on voitava kysyä jos tarvii kysyä jotain.” (SL05) 

 
Sekä Heinosen (1999b, 63) että Finbergin ym. (2002a, 61-62) tutkimuksissa kävi ilmi, että 

toimittajat eivät olleet erityisen innostuneita vastaanottamaan suoraa palautetta verkon 

välityksellä siitä syystä, että palautteen lukemiseen ja vastaamiseen menisi liikaa aikaa. 

Palautteen lisäämä työmäärä nähtiin joissakin pirkanmaalaisten toimittajien vastauksissa 

ongelmana, mutta suurin osa haastatelluista ei puuttunut työtaakkaan. Saattaa johtua siitä, 

että pienessä Suomessa suomen kielellä tehdyistä jutuista tuleva palautteen määrä on niin 

paljon vähäisempää kuin mahdollisesti koko maailmasta amerikkalaisiin tiedotusvälineisiin 

tuleva palaute.  
 

”Ihan jees juttu [palaute]. Voi vaan niitä raukkaparkoja jotka joutuu niitä purkamaan.” 
(SL01) 

 
● Internet viestintävälineenä. Useimpien haastateltavien mielestä internetin uutuus ei 

vaikuttanut sen uskottavuuteen uutisten välityskanavana. Silti pieni vähemmistö oli sitä 

mieltä, että internetin uutuus joukkotiedotusvälineenä tai internetin yleinen huono maine 

heikensivät verkkojulkaisujen uskottavuutta. Verkkojulkaisujen uskottavuus kärsii 

muutamien vastaajien mielestä myös siitä, että internet on marginaalinen uutisväline ja on 

paljon ihmisiä jotka eivät joko halua tai voi käyttää internetiä. 
 

”Sen [välineen uutuuden] takia siihen suhtautuu ehkä hieman varauksellisesti ja 
epäluuloisesti.” (SL06) 
 
”On sillä [välineen uutuudella], sen huomaa ihan selvästi, että en esimerkiksi ole hakenut 
tällaisia pelkästään verkossa olevia julkaisuja että on tottumaton käyttämään niitä. Voiko sitä 
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pitää uskottavuusongelmana, niin no kai sitä sitten kokee että nää joita on perinteisesti 
käyttänyt on luotettavampia kuin nää uudet mediat.” (SL05) 

 
Tietokonepäätteeltä lukemista ei � olettamusteni vastaisesti - yleisesti ottaen pidetty 

hankalana, eikä itse teknisellä päätelaitteella ollut haastateltavien mielestä merkittävää 

vaikutusta ainakaan uskottavuuteen.  
 

”No jos sillä on niin se on kyllä ihmisten mielissä, se on mulle ainakin ihan sama, että 
luenko mä sen tosta paperilta vai netistä, että ei… Ainoo mikä siinä on että tulee ehkä 
luettua vähän hätäsemmin, mutta ei sillä luotettavuuteen.” (RTV03) 

 
Haastateltavien joukossa oli silti myös toimittajia, joiden mielestä tietokoneen päätteeltä on 

epämiellyttävää tai outoa lukea varsinkin pitkiä tekstimääriä. 
 
”No sillä lailla että siinä välineen merkitys on tietysti se et, ajattelen ihan sitä sen lukemista 
niin en mä nyt todellakaan halua, rupea lukemaan pitkää artikkelia tai pitkää reportaasia 
helpostikaan netistä, että vaikka mä olen hyvin tottunut ruudulta lukemaan tekstiä…” 
(RTV05) 
 
”Mä luen mieluummin sen yhteenvedon koska se on kuitenkin, tässä tulee se väline, että 
päätteeltä on typerä lukee paljon. On huono kattoo grafiikkaa tai kuvia. Printti on parempi, 
siinä sä näet sitten kerralla.” (SL04) (sl) 
 
”[Verkkojulkaisu] ei oo sillä tavalla luonteva niin luonteva kuin paperiversio..” (SL06) 

 
6.2.6 Ajatuksia verkkojulkaisujen uskottavuuden kehittämisestä 

 
Kysyin haastateltavilta lisäksi mihin asioihin nämä kiinnittäisivät huomiota, mikäli 

verkkojulkaisujen uskottavuutta voidaan parantaa. Kysymyksen yhtenä tarkoituksena oli 

varmistaa, tuleeko esille vielä uusia uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoittaa, 

mille asioille haastateltavat antavat painoarvoa. Varsinaisesti uusia asioita ei noussut enää 

esille, mutta vastaukset vahvistivat jo aiemmin esille tulleita näkemyksiä. Uskottavuutta 

parannettaisiin kiinnittämällä huomiota muun muassa julkaisun ulkoasuun, tietojen 

virheettömyyteen, lähteiden kertomiseen ja laatuun, ammattitaitoisten toimittajien 

palkkaamiseen, mainosten ja toimituksellisen aineiston selkeään erotteluun sekä ylipäänsä 

panostamalla resursseja verkkojulkaisujen tekemiseen. 

 
Muutama toimittajista ehdotti, että verkkojulkaisujen tekemiseen ja kehittämiseen 

panostettaisiin ja keskityttäisiin nykyistä enemmän. Uskottavuutta parannettaisiin 

nimenomaan laadukkailla ja ammattitaitoisesti tehdyillä julkaisuilla, joiden tekemistä varten 

on selkeästi omat työntekijänsä.  
 
”Mä luulen ja toivon että myös käy niin että niistä alkaa tulla enemmän kokonainen oma 
media jonka tekemiseen keskitytään, jota varten on ihmiset, kun nyt useimmiten se on 
semmonen sivutuote, kuitenkin se verkko. Siihen on varmasti omanlaisiansa pelisääntöjä 
olemassa, ettei niin että tehdään johonkin muuhun ja sit mietitään että mikä siitä laitetaan 
nettiin vaan että tehtäis sitä, tulis ihmisiä jotka hallitsee sit sen välineen tai keskittyy siihen 
välineeseen.” (RTV06) 
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Yksi näkemys oli, ettei verkon mahdollisuuksia ole vielä hyödynnetty kunnolla ja 

verkkojulkaisujen kehittämiseen tarvittaisiin lisää luovuutta, jotta ne voisivat kehittyä 

uutisvälineenä. Verkkojulkaisuilta toivottiin selkeämpää profiloitumista omaksi itsenäiseksi 

välineekseen. 
 

”Mä jotenkin  toivoisin että nää vois profiloitua selkeemmin nää verkkojulkaisut, nyt ne 
toistaa sitä välinettä joka on jo olemassa… Mun mielestä olis ihan kiva nähdä pystyykö joku 
jotain nerokkaampia tapoja toteuttaan mut se mitä ne nerokkaammat tavat vois olla mulla ei 
oo kyllä aavistustakaan.” (SL05) 
 
”Tavallaan sekin kuuluu siihen uskottavuuden löytämiseen, että se väline löytää oman 
profiilinsa ja oman tehtävänsä.” (RTV05) 

 
Yhden näkemyksen mukaan ihmiset eivät seuraa verkkouutisia niin laajasti kuin olisi 

mahdollista osittain siitä syystä, että tiedotusvälineet eivät markkinoi verkkopalveluitansa 

riittävästi. Arveltiin, että markkinoinnin vähäisyys saattaa johtua esimerkiksi siitä, että 

ilmaisten verkkoversioiden markkinointi voisi syödä perinteisen julkaisun markkinoita, eli 

viitattiin kannibalismi-ilmiöön.  
 

”Musta tuntuu että kaheksankyt prosenttia tuolla ihmisistä ei pidä niitä minään tai käytä 
niitä. Mää vähän ihmettelen että ne ei vieläkin enemmän satsaa näihin verkkouutisiinsa nää 
isot mediatalot… Ehkä ne ei sen takia sitä markkinoi koska se syö niiden perinteisen 
medioiden kuluttajia, nää kun on vielä useimmiten ilmasia palveluita nää nettipalvelut.” 
(RTV03) 

 
Uskottavuuden parantaminen kietoutui myös kysymykseen verkkolehtien rahoittamisesta. 

Katsottiin, että ilmaisiin verkkolehtiin ei haluta panostaa, mikä heikentää verkon 

potentiaalien hyödyntämistä. Toisaalta maksullisen palvelun onnistumisen mahdollisuuksiin 

suhtauduttiin epäillen. 
 

”Siinon pieni paradoksi, kun on pakko kehittää mutta ei voi laittaa hintaakaan koska kaikki 
lopettaa heti käymästä jos se on maksullinen. Et jos joku Aamulehti niin se ei ehkä sen takia 
oo niin hyvää se uutispäivitys niiden verkkosivuilla koska se on ilmainen. Että ne ei käytä 
sitä potentiaalia ihan, että siinä voi olla ihan tämmöset raha-asiat sitten takana.” (RTV03) 

 
Uskottavuuskuvan parantamisessa voitaisiin esille tulleiden näkemysten perusteella päästä 

pitkälle jo pelkästään perinteisen tiedotusvälineiden kilpailumenetelmien avulla, esimerkiksi 

panostamalla omaan laadukkaaseen uutistuotantoon. Katsottiin, että uuden median on 

raivattava tila muiden välineiden rinnalle ammattitaidolla ja luotettavuudella sekä kovalla 

työllä, jonka kautta saadaan tunnettuutta, tunnustusta ja arvostusta ns. perinteisessä 

mediassa. 
 

”Kai se ihan lähtee sieltä normaalin työn kautta, että uudella medialla ja tiedotusvälineellä on 
aina se tilansa raivattava ja tehtävä, että ammattitaidolla ja luotettavuudella. Elikä tekemällä 
kovia vaikuttavia kiinnostavia luotettavia uutisia ensimmäisenä ja just saatava se tavallaan 
toisten tiedotusvälineiden kautta julkisuuteen että hei että tää oli meidän juttu ja meidän 
verkkojulkaisun kautta ekana, että se kyllä mun mielestä edellyttää sitä että sieltä tietokoneen ja 
päätteiden vierestä lähdetään tosiaan hakemaan niitä. Vaikka oot nettijulkaisu ja uus 
tiedotusväline niin sitä kovemmin pitäis lähteä uutisten perään ja hakea se arvostus sitä kautta 
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sitten. Että tehdä näitä löytöjä ja se on just tosi tärkeetä että saatas se tunnettavuus ja niin sitä 
kautta varmasti tulee myös  se uskottavuus. Saada myös muut mediat tunnustamaan toi 
verkkojournalismi verkkojulkaisujen arvo, niin kyllä se sitä kautta välittyy myös muille 
käyttäjille.” (RTV04) 

 
Haastateltavien mielestä myös verkkojulkaisujen vastaanottajilla on omat vastuunsa. 

Toimittajat toivoivat järjestettävän mediakasvatusta, etenkin kouluissa, jotta ihmiset 

oppisivat, ettei kaikkeen verkossa(kaan) välitettävään informaatioon kannata uskoa 

varauksetta. Vastaanottajan vastuun katsottiin olevan suurempi verkossa, koska verkossa 

tarjontaa on enemmän ja joka lähtöön, eikä tarjonnan laatua voida valvoa samalla tavalla 

kuin muissa medioissa. 
 

”Vastuu on kyllä aika paljon kun ton netin avaa vastaanottajalla eikä se oo mun mielestä 
välttämättä huono asia kun ei tota pysty valvoon kuitenkaan mitenkään. Ihmisten täytyy 
oppia käyttään niitä ja suodattaan vähän sitä missä on sitä uskottavaa ja missä on sit vähän 
semmosta huhuosasto –tyyppistä uutisointia. Mutta mun mielestä tua saa netissä kaikki kukat 
kukkia kyllä että se on vähän niinkun semmosta mediakasvatusta ehkä mitä tarvittais tässä 
että mitä sieltä ottaa tosissaan ja mitä ei.” (RTV03) 

 
Osa toimittajista uskoi, että ajan kuluessa - ja samalla internetin ja verkkojulkaisujen 

käyttökokemuksen lisääntyessä - myös käyttäjien medialukutaito ja tiedon suodattamiskyky 

kehittyy. 
 

”Kyllä se [käyttökokemuksen lisääntyminen] varmaan justiinsa kehittää tätä valitsemisen 
taitoa” (RTV02) 

  
” Mä uskon siihen että kun niitä [verkkojulkaisuja] tulee enemmän ja että se kasvaa koko ajan, 
niin ihan samalla lailla ihmiset oppii erottamaan niitä, tulee vaan semmonen yleinen tieto että 
jotenkin omassa mielessä hahmottaa mihin luottaa enemmän kuin johonkin toiseen.” (RTV06) 

 
”Kun tulee uusia tavallaan kanavia, lisää sitä hajetta, että on entistä vaikeempaa kuitenkin 
sitten tavallisen ihmisen seuloa sieltä se luotettava tieto, että ihmisistä kenties tulee 
lähdekriittisempiä.” (RTV05) 

 
6.2.7 Verkkojournalismin vaikutuksista journalismiin 

 
Verkkojournalismi ei tutkimukseen osallistuneiden toimittajien mielestä ole erityisemmin 

vaikuttanut suuren yleisön käsitykseen journalismin uskottavuudesta, ei myönteiseen eikä 

kielteiseen suuntaan. Useampikin haastateltava alkoi miettiä haastattelun aikana 

verkkojulkaisujen uutisvälityksestä esimerkkejä, jotka olisivat vaikuttaneet kaikkeen 

journalismiin heikentävästi, mutta eivät sellaisia muistaneet. Isoja virheitä tai 

epäonnistumisia ei tullut mieleen. Haastateltavien kommenteista päätellen verkkojulkaisut 

ovat tässä mielessä onnistuneet uutistoiminnassaan varsin hyvin.  
 

”Mä en usko että se on, että sillä on ollu kauheen suurta merkitystä siihen kuvaan mikä ihmisillä 
on journalismista.” (SL06) 
 
”En mä nyt kyllä saa kaivettua mitään semmosia juttuja tai tapahtumia jotka ois huonontanu tai 
parantanu uskottavuutta ja se ois ollu sitten jotenkin jonkun nettijulkaisun syytä.  Ei varmasti 
oo, että mun mielestä ne eivät ole vaikuttaneet journalismin uskottavuuteen.” (RTV04) 
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Verkkojournalismin uskottavuudesta toivottiin silti käytävän enemmänkin keskustelua, jotta 

internetin käyttäjät oppisivat käyttämään ja etsimään verkkojulkaisuja ja suodattamaan 

kriittisesti niissä tarjottavaa informaatiota. 
 

”Ala on kuitenkin niin nuori ja antaa niin paljon tietysti mahdollisuuksia väärinkäyttöihin, 
että ilman muuta pitää keskustella, ja itse asiassa keskustellaankin aivan liian vähän. 
Sanoma- ja aikakauslehtiin ja radioon ja televisioonhan kohdistuu ihan erilaisia, että radio-
ohjelmia arvioidaan meidänkin lehdessä,  mutta verkkojournalismia ei juuri arvioida, että 
kyllähän se keskustelu on kovin vähäistä…” (SL02) 

 
Ennen kaikkea keskustelua haluttaisiin kohdistettavan pelkästään verkossa ilmestyviin 

julkaisuihin, ei niinkään esimerkiksi tunnettujen sanomalehtien verkkoversioihin, jotka 

rinnastettiin uskottavuusasteeltaan varsinaiseen julkaisuunsa. Sen sijaan vain verkossa 

ilmestyviä julkaisuja tunnetaan huonosti, minkä takia niihin suhtaudutaan ikään kuin suurina 

kysymysmerkkeinä. 
 

”Kyllä toi[uskottavuudesta käytävä keskustelu] on mun mielestä tärkeää ja sitä ei oo 
riittävästi mutta mä ehkä nyt nostasin esiin enemmän näitä vain verkossa ilmestyviä 
julkaisuja koska en ainakaan itse tiedä niistä juuri mitään.” (SL05) 
 
”Sillon mä en pitäis sitä keskusteluu kauheen oleellisena jos on kyse tämmösistä tunnetuista 
medioista. Mutta sit tietty kun tulee tämmösii uusii medioita joita ei aikasemmin tunneta, 
jotka toimii pelkästään netissä, niin ehkä niitten osalta sitten se olis oleellisempaa.” (SL07) 

 
Verkkojournalismin mahdollisesti itsenäistyessä emojulkaisuistaan tai eriytyessä muista 

medioista, kysymys uskottavuudesta saattaa yhden näkemyksen mukaan nousta nykyhetkeä 

tärkeämmäksi. Tällöin verkkojulkaisun tietoja ei voisi enää tarkistaa perinteisestä versiosta.  
 

”Se riippuu ihan siitä miksikä tää verkkojournalismi muuttuu et nykyäänhän se on paljon just 
sitä että se painettu lehti löytyy myös verkosta. Mut jos verkkojournalismi muuttuu aina vaan 
itsenäisemmäksi et se on erilaista et sitäkään et saa mistään muualta kuin verkosta, niin mä 
luulen että nää uskottavuuskysymykset nousee silloin paljon tärkeemmiksi kuin mitä ne  on 
nyt. Nythän se tieto on hyvin useissa tapauksissa tarkistettavissa jostakin muualta.” (SL05) 

 
Myös verkkojulkaisujen tekijöiden toivottiin käyvän keskuudessaan keskustelua 

journalismin säännöistä, jotta ala voisi kehittyä muiden medioiden rinnalle. 
 

”… varsinkin jos verkkojulkaisut itse aikoo nousta printinkin rinnalle ja sieltä tulla niin kyllä 
se kannattaa puhua keskuudessaan ja luoda samalla tavalla journalismin sääntöjä kuin mitä 
on ollut vanhalla medialla iät ja ajat.” (SL04) 

 
Toivottiin myös, että keskusteltaisiin enemmän kaikkien tiedotusvälineitten 

uskottavuudesta.  
 

”Mun mielestä pitäis keskustella laajemminkin tiedotusvälineitten uskottavuudesta ja 
lähteitten käytöstä…  että keskustelu on totta kai tarpeen mutta ei sen tarvitse painottua  
verkkojournalismiin pelkästään.” (RTV04) 
 
”… pitää keskustella myös yleensäkin journalismista tilanteesta mutta pitää keskustella 
myöskin verkkojournalismin tilanteesta.” (RTV01) 
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Esille tuli myös uskomus, että verkkojulkaisut ovat tulevaisuudessa vain yksi uutisväline 

muiden joukossa, jolloin voitaisiin sivuuttaa koko kysymys verkkojulkaisujen 

uskottavuudesta ja puhua kaikenlaisen journalismin uskottavuudesta.  

 
”Mä luulen että vähän ajan päästä niin sitä ei erikseen kysellä että onko se sen uskottavampi, 
että ei se oo kun yks väline siinä kun paperi tai radioaallot, että ei se nyt oo siinä mielessä 
kummosempi. Siitä tulee journalismin mainstreamiä.” (SL03) 
 

6.2.8 Verkkojournalismin haasteet tulevaisuudessa 

 
Tutkimukseen osallistuneiden pirkanmaalaisten toimittajien keskuudessa suhtauduttiin 

yleisesti ottaen suhteellisen valoisasti verkkojournalismin ja �julkaisujen tulevaisuuteen. 

Uskottiin, että tulevaisuudessa niiden verkkojulkaisujen uskottavuus kasvaa joihin 

panostetaan, ja vastaavasti niiden julkaisujen uskottavuus, joihin ei satsata resursseja ei voi 

muodostua jatkossakaan kovin korkeaksi.  

 
”Kyllä se uskottavuus lisääntyy että mä luulen että nää perinteiset mediat joita nyt kuitenkin 
eniten Suomessa käytetään, niin ne satsaa tähän enemmän enemmissä määrin…” (RTV03) 

 
Suurin osa haastateltavista uskoi siihen, että pelkästään verkossa ilmestyvä 

verkkojulkaisukin voisi tulevaisuudessa muodostua tunnetuksi ja uskottavaksi nimeksi, 

brandiksi, mutta helppoa se ei tulisi olemaan, eikä tapahtuisi hetkessä. Vastaajat katsoivat, 

että uskottavuuden hankkiminen vaatii pitkäjänteisyyttä sekä laadukkaan työn tekemistä. 
 

”Kyllä mä uskon että jossain vaiheessa ja joissakin piireissä. Mä en voi oikeesti rehellisesti 
sanoa yhtään, nimetä yhtään tällä hetkellä semmosta julkasua joka ilmestyis vaan netissä. 
Mutta uskon että voi tulla, voi joku muodostua.” (RTV01) 
 
”Kyllä varmaan, et jahka vaan aikaa kuluu.” (SL07) 
 
”Työtä se ainakin teettää, miksei se vois joskus toteutuakin mutta kyllä se mun mielestä aika 
kaukana vielä on.” (RTV04) 

 
Useampikin haastateltava kuitenkin uskoi, että pelkästään verkossa ilmestyvän 

verkkojulkaisun pitää hakea uskottavuutensa � ironista kylläkin - ns. perinteisen median 

kautta. Siis verkkojulkaisun pitää ensin saada nimeä ja positiivista huomiota verkon 

ulkopuolella, esimerkiksi paperilehdissä  ja televisiossa, jotta se voisi muodostua tunnetuksi 

nimeksi. Saman havainnon on tehnyt aiemmin Heinonen (1999a, 28-29), joten perinteisen 

median vaikutusvallan ei voida tässä mielessä katsoa heikentyneen. 
 

”Miksei [voi muodostua tunnetuksi brandiksi], mutta sen pitää tehdä se vanhojen välineiden 
kautta, että jos se saa lainauksia vanhoissa välineissä, ainakin näin suurelle massalle. 
Ehkäpä sitten jotka todella käyttää verkkoa jatkuvasti niin he voivat löytää sen ihan omin 
jaloinkin,  mutta suuri yleisö tarvitsee sitten varmasti sitä, että sitä tuntematonta lainataan 
muilla verkkosivuilla tai printtimediassa.” (SL04) 
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Joukkoon mahtui myös muutama negatiivinen mielipide, jonka mukaan verkon kehitys olisi 

jo tiensä päässä, eikä verkko uutisvälineenä lunastanut ainakaan suosionsa puolesta siihen 

kasattuja odotuksia.  
 

”Mun mielestä se ei enää oo niin uus että ihmiset kyllä tietää mitä verkosta saa…  kyllä se 
nyt jo nähty tässä viimesen viiden vuoden aikana, että minkä verran ihmiset siitä innostuu. 
Enempihän siitä odotettiin kuin miksikä se sitten toteutui.” (RTV05) 

 
Tämän näkemyksen mukaan verkkojulkaisujen kohtalona olisi jäädä täydentäväksi 

uutisvälineeksi, eivätkä ne voisi tulevaisuudessakaan peitota muita medioita. 
 
”Mun mielestä se ei oo pääuutislähde missään nimessä eikä koskaan tuu semmoseks. Mä 
pidän verkkojournalismia kuitenkin sellasena jotenkin vähän sivuhommana… et se ei saa 
näitä muitakaan kii, et sillä ei oo kyllä kasvualustaa omaksi jonkunnäköseksi kilpailijaks 
kontra lehdet ja sähköiset. Se on vähän semmonen niinkun lelu.” (SL01) 

 
Haastateltujen toimittajien joukosta nousi myös positiivisempi näkemys, jonka mukaan 

internet olisi vasta kehityksensä alkuvaiheessa. Aivan kuten radiolta ja televisiolta kului 

oma aikansa nousta viestintävälineenä sanomalehden rinnalle, vasta aika tulisi näyttämään 

kuinka tärkeäksi välineeksi internet nousee verrattuna nykyisin jo asemansa 

vakiinnuttaneisiin välineisiin. 
 

”Netti on kuitenkin ollut vielä niin vähän aikaa käytössä, kymmenen vuotta, kymmenen 
vuotta niin teknisessä maailmassahan se on jo ikuisuus, mutta muuten tiedotusvälineitten 
historiassa ja perspektiivissä niin kyllä se aikansa ottaa, että kyllä televisiolla meni oma 
aikansa ennen kuin se nousi radion rinnalle ja radiolla meni oma aikansa että se tuli 
lehdistön rinnalle… että sitähän ei tiedä yhtään mikä tilanne on kahdenkymmenen vuoden 
päästä.” (RTV04) 

 
Vastaajien keskuudessa uskottiin, että uudet keksinnöt ja ylipäänsä teknologian kehitys 

tulevat vaikuttamaan verkkojulkaisujenkin toimintaedellytyksiin. Innovaatioiden ja uusien 

sovellusten uskottiin lisäävän kiinnostusta verkkojulkaisujen käyttöä kohtaan ja sitä kautta 

ehkä myös käsitykset niiden uskottavuudesta muuttuvat myönteisemmiksi.  
 

”Mä luulen että se [uudet teknologiset keksinnöt ja kehitys] tulee kyllä lisäämään sitä 
uskottavuutta. Jos se lisää internetin ja verkkojulkaisujen käyttöä niin silloin se parantaa 
myös sitä uskottavuutta.” (SL06) 
 
 ”Kyllä sillä [ teknologisella kehityksellä ja uusilla keksinnöillä] voi olla jos jotkut sivujen 
välitysnopeudet ja kaikki tollaset jos ne rupee oleen huippuluokkaa…” (SL01) 

 
Vaikka verkkoon ja verkkojulkaisuihin liittyvien innovaatioiden ja uudistusten voimaan 

uskottiin, esitettiin myös ennuste jonka mukaan tulevaisuudessakin tullaan näkemään 

epäonnistumisia - odotuksia herättäviä innovaatioita, jotka eivät käytännössä tule 

menestymään käyttäjien keskuudessa. 
 

”Varmasti tulee hyviä teknisiä uudistuksia ja sovelluksia jotka vie niin julkaisuja kuin 
uskottavuuttakin eteenpäin mutta varmasti tulee sitten myös semmosia jotka nyt ei sitten aina 
toimi…  että kaikki saattaa suunnitelmissa ja insinöörien visoissa toimia hyvin mutta sitten 
käyttäjät ei niihin tartukaan.” (RTV04) 
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Osa haastateltavista uskoi, että käsitykset verkkojulkaisujen uskottavuudesta parantuvat 

internetin arkipäiväistyessä ja tietotekniikan sekä verkon käyttökokemuksen lisääntyessä. 

Epäluuloisuus uutta välinettä kohtaan hälvenisi käytön yleistyessä. Tällöin käytön 

lisääntyminen parantaisi jo itsessään verkkojulkaisujen uskottavuuteen liittyviä käsityksiä. 
 
”Kun niihin totutaan ja opitaan luottamaan niin kyllä se tietenkin uskottavuutta parantaa.” 
(RTV01) 
 
”Käyttäjät oppivat sitä ymmärtämään  ja tottuvat siihen. Ei olla enää niin epäluuloisia kun se ei 
ole enää niin uutta.” (SL04) 
 
”Käyttö varmasti lisääntyy ja mitä enemmän käytetään sitä enemmän siihen varmasti uskotaan 
että kyllä se mun mielestä on tommonen käsi kädessä kulkeva asia.” (RTV04) 

 
Uskottiin myös, että verkkojulkaisujen käytön lisääntyminen, medialukutaidon 

kohentuminen, tekijöiden ammattitaidon kehittyminen sekä verkon potentiaalien 

tehokkaampi hyödyntäminen ovat avaimia verkkojournalismin uskottavuuden suunnalle 

tulevaisuudessa.  

 
”Kyllä mä uskon että se [verkkojournalismin uskottavuuden suunta] on ylöspäin koska ei ole 
kenenkään tekijänkään etu että ne syövät omaa uskottavuuttaan koska varmasti verkon käyttö 
lisääntyy koko ajan ja sitten taas toisaalta tekijät oppivat, ja varmasti kanssa lukijat oppivat 
seulomaan, että he näkee milloin mihin kannattaa uskoa ja mihin ei. Mitä enemmän verkko 
pystyy myös näyttämään niin sehän lisää uskottavuutta, tässä tämä nyt on tämä mitä me 
väitämme olevan. Sä saat sen nopeammin, paremmin, monipuolisemmin, saat siitä paremmin 
kokonaiskuvan. Siinä on grafiikkaa ja karttaa ja tällasta, ne aina lisää tälläset elementit 
uskottavuutta. Musta tuntuu että uutinen on niin että sä et vain sano sitä, vaan voit myös 
näyttää.” (SL04) 
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6.2.9 Tulokset luettelona 
 

Tärkeimpiä verkkojulkaisujen uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä haastattelujen perusteella: 

 
 

Positiivisesti uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä: 
 

Julkaisun ominaisuudet: 
•  perinteisen median verkkoversio 
•  julkaisija tunnettu perinteisestä mediasta 
•  arvioija tuntee/tietää itse taustatahon 
•  hyvät resurssit (taloudelliset, toimitukselliset) 
•  professionaalinen ote / ammattitaitoiset toimittajat 
•  omaa toimitustyötä 
 
Uutisten ominaisuudet: 
•  lähteet mainittu 
•  tiedot virheettömiä 
•  puolueettomuus 
•  tasapuolisuus 
•  hyvä kieliasu 
 
Välineen ominaisuudet: 
•  julkaisulla moderni visuaalinen ulkoasu 
•  jatkuva, nopea päivittäminen 
•  mainokset eroteltu toimitusaineistosta 
•  linkit taustatietoihin ja arkistoihin 
•  henkilötietojen käytöstä informoiminen 
•  verkko ja tietokoneet käyttäjälle tuttuja 
•  tekninen toimivuus 

 
 

Negatiivisesti uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä: 
 

Julkaisun ominaisuudet: 
•  tuntematon julkaisu/julkaisija 
•  vähäiset resurssit (taloudelliset, toimitukselliset) 
•  toimittajien kokemattomuus 
•  ei omaa toimitustyötä 
 
Uutisten ominaisuudet: 
•  puolueellisuus 
•  virheelliset tiedot 
•  lähteitä ei ole mainittu 
•  huono kieliasu 
 
Välineen ominaisuudet: 
•  julkaisulla huono visuaalinen ulkoasu 
•  häiritsevä / liiallinen mainonta 
•  nopean päivittämisen aiheuttamat riskit 
•  rekisteröitymispakko 
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7. Yhteenvetoa ja pohdintaa 
 

Kartoitin tutkimuksessa ns. perinteisen median toimittajien mielipiteitä verkkojournalismin 

ja verkkojulkaisujen uskottavuudesta sekä näkemyksiä niiden uskottavuuteen vaikuttavista 

tekijöistä. Tutkimuksen teossa käytin kahta eri tutkimusmenetelmää, teemahaastattelua sekä 

uutta havaintoon ja tulkintaan perustuvaa arviointimenetelmää (P-I �menetelmä). 

Toimittajat tekivät ensin internetissä itsenäisesti verkkojulkaisujen arviointitehtävän, jonka 

jälkeen haastattelin samat henkilöt. 
 

7.1 Näkemykset verkkojournalismin uskottavuudesta 

 
Tutkimuksen tulosten perusteella perinteisen median toimittajat suhtautuvat 

verkkojournalismiin ja verkkojulkaisuihin varauksellisesti. Internet oli tutkimukseen 

osallistuneille toimittajille varsin arkipäiväinen uutisväline, mutta ei kuitenkaan kovin 

tärkeä tai uskottava uutisväline verrattuna sanomalehteen, radioon tai televisioon.  

 
Pelkästään internetissä ilmestyvät verkkojulkaisut olivat perinteisen median toimittajille 

varsin outoja tuttavuuksia, eivätkä he pitäneet niitä kovin uskottavina. Pelkästään 

internetissä ilmestyvillä verkkojulkaisuillakin katsottiin olevan silti mahdollisuuksia 

muodostua uskottavaksi nimeksi, varsinkin jos ne erikoistuvat jollekin kapeammalle 

sektorille. Uskottava maine täytyy vastaajien mielestä kuitenkin hakea ensin perinteisten 

tiedotusvälineiden kautta, esimerkiksi tekemällä omaa laadukasta uutistuotantoa, jota 

siteerataan muualla.  

 
Haastattelujen ja arviointitehtävän avulla saadun aineiston perustella totesin, että 

toimittajien esille nostamat uskottavuuteen vaikuttavat tekijät olivat yhdistettävissä kolmen 

pääteeman alaisuuteen: 1. julkaisun ominaisuudet, 2. uutisen ominaisuudet ja 3. välineen 

ominaisuudet. Julkaisun ominaisuuksiin ja uutisten sisäisiin ominaisuuksiin sisältyy paljon 

sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat verkkojulkaisujen ohella yhtä lailla myös sanomalehtien, 

radio- ja televisiokanavien ja niiden journalismin uskottavuuteen. Aineiston olisikin voinut 

jakaa myös yleisesti journalismin uskottavuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja 

verkkojulkaisujen ominaisuuksiin (välineeseen) liittyviin tekijöihin. 

 
Julkaisun ominaisuuksista merkittävimmiksi uskottavuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi 

nousivat julkaisun tai julkaisijan tunnettuus, sidonnaisuudet sekä verkkojulkaisun 

käytettävissä olevat taloudelliset ja toimitukselliset resurssit. Tärkeimmäksi verkkojulkaisun 

uskottavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi osoittautui kytkentä perinteisestä mediasta tunnettuun 

tiedotusvälineeseen. Tällaisen verkkoversion uskottavuuden takeena on emojulkaisusta 
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kierrätettävä uutisaineisto, suuren mediatalon resurssit sekä oletus vastuullisesta ja 

laadukkaasta uutistuotannosta.  

 

Uutisten tärkeimmät ominaisuudet liittyvät aineiston perusteella uutisten sisäiseen laatuun ja 

tekotapaan. Tutkimukseen osallistuneiden toimittajien mielestä tärkeimpiä tekijöitä ovat 

uutisissa kerrottavien tietojen virheettömyys, käytettyjen lähteiden laatu ja mainitseminen 

jutun yhteydessä, uutiskriteerit, uutisten tasapuolisuus, puolueettomuus ja kieliasu.  

 
Välineen osalta uskottavuuteen vaikuttavat ominaisuudet kytkeytyvät pitkälti 

verkkojulkaisemisen potentiaalien hyödyntämiseen, kuten vuorovaikutteisuuteen, 

käyttöliittymään sekä verkko- ja tietotekniikan toimivuuteen. Välinekategoriaan luettavia 

tärkeimpiä yksittäisiä tekijöitä olivat tutkittavien mielestä mainosten ja toimituksellisen 

aineiston erotteleminen toisistaan, uutisten päivittäminen, verkkosivun visuaalinen ulkoasu, 

palautteen antamisen mahdollisuus, linkitys lisätietoihin ja arkistoihin sekä tekninen 

toimivuus. Ajanmukainen ja selkeä ulkoasu oli tärkeä uskottavuuteen myönteisesti 

vaikuttava tekijä ja vastaavasti epämiellyttävä ulkoasu vaikutti vastaajien mielestä 

heikentävästi koko julkaisun uskottavuuteen. Verkkojulkaisujen visuaalinen ulkoasu 

yhdistyi vastaajien mielikuvissa myös julkaisun uutistarjonnan laatuun. 

 
Juttujen tiivistäminen verkkoa varten jakoi vastaajat kahteen leiriin, toisten mielestä lyhyitä 

juttuja on helppo lukea, toisten mielestä tiivistäminen heikentää jutun laatua ja 

monipuolisuutta. Jatkuva uutistarjonnan päivittäminen nähtiin verkon suurena 

mahdollisuutena, mutta myös uskottavan verkkojulkaisun velvollisuutena. Nopeaan uutisten 

julkaisutahtiin liitettiin toisaalta virheiden läpimenon riski. 

 
Kaiken kaikkiaan haastatteluissa tuli esille lähes sata erilaista uskottavuuteen vaikuttavaa 

tekijää. Aineistosta nousi esille myös vastakkaispareja, jolloin sama asia vaikuttaa hyvin 

tehtynä myönteisesti uskottavuuteen ja huonosti tehtynä heikentää uskottavuutta (esim. 

uutiset ovat puolueettomia tai uutiset ovat puolueellisia). Yhdistettyäni kyseisenlaiset 

vastakkaistekijät, ja koottuani vielä samantapaisia tekijöitä laajempien teemojen alaisuuteen, 

jäljelle jäi parikymmentä erilaista merkittäväksi katsottavaa tekijää. Suppeammassa 

verkkokyselyssä vastaajat toivat itse esille reilut 30 eri uskottavuustekijää, joista samoin 

kuin haastatteluissakin, osa oli toisilleen vastakkaisia ominaisuuksia. 

 

Tutkimustuloksia täytyy lähestyä siitä lähtökohdasta, että tutkimukseen osallistunut 

toimittajaryhmä ei ollut verkkomedian asiantuntijoita. Valitsin osallistujat riippumatta siitä 

kuinka paljon heillä oli internetin tai verkkojournalismin käyttökokemusta tai kuinka hyvin 
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he tunsivat asiaa etukäteen. Mukana oli verkkojournalismiin hyvinkin perehtyneitä, mutta 

monille verkkojulkaisujen käytännöt olivat varsin tuntemattomia, mikä johti arvailuihin ja 

oletuksiin, minkä haastateltavat itse avoimesti sanoivat.  

 
Uskottavuuden käsitteen määrittely on hankalaa ja ennen kaikkea termien uskottavuus ja 

luotettavuus sekaantuminen on ollut ongelmana uskottavuustutkimuksissa. Kyseiset termit 

menivät välillä sekaisin tämänkin tutkimuksen vastauksissa, eikä aina ole ollut mahdollista 

päätellä vuorenvarmasti onko haastateltava esimerkiksi luotettavuudesta puhuessaan 

tarkoittanut nimenomaan luotettavuutta vai mahdollisesti vain käyttänyt sitä termin 

uskottavuus sijasta. Yksi tekemäni havainto aineiston analysoinnista on, että uskottavuuden 

määrittelyssä sanapari �olla vakuuttava� kuvaa käsitettä osuvasti - ja ennen kaikkea 

kokonaisvaltaisemmin kuin �olla luotettava�. Uskottavuustutkimuksissa uskottavuuden 

yleisessä määrittelyssä tärkeimmiksi ulottuvuuksiksi on mainittu asiantuntemus ja 

luotettavuus, ja myös tämän tutkimuksen tulokset tukevat edellä mainittujen ulottuvuuksien 

osuvuutta. 

 
7.2 Tutkimusryhmän näkemysten vertailua 

 
Tutkimukseen osallistuneet ns. perinteisen median toimittajat työskentelivät Pirkanmaalla 

sanomalehti Aamulehden ja YLE:n Tampereen radion toimituksissa. Yleisradion toimittajat 

tekivät juttuja sekä radioon että televisioon, mutta osallistuivat myös Tampereen radion 

verkkoversion päivittämiseen. Osallistujat - kuusi naista ja seitsemän miestä - olivat 

keskimäärin suhteellisen kokeneita toimittajia ja iältään 25-60 -vuotiaita. Vastaajien 

sukupuolella ei ollut käytännössä vaikutusta vastausten sisältöön. Sen sijaan kielteisimmin 

tai kriittisimmin verkkojournalismiin suhtautuivat vanhimmat ja ehkä yllättäen myös 

nuorimmat vastaajat. 

 
Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voi kuitenkaan tehdä, sillä ikähaitarin ala- ja 

yläpäässä oli myös suhteellisen positiivisesti tai neutraalisti verkkojournalismiin 

suhtautuvia. Iältään vastaajien keskivaiheille sijoittuvat olivat pääosiltaan kuitenkin 

asenteiltaan suvaitsevaisimpia ja tarkastelivat asiaa laaja-alaisesti eri näkökulmista. Tässä 

ryhmässä verkkojournalismissa nähtiin yleisesti sekä hyviä että huonoja puolia ja 

verkkojulkaisujen tulevaisuuteen suhtauduttiin positiivisimmin. Merkittävimmät ja 

kiinnostavimmat eroavaisuudet tutkimusryhmän sisällä muodostuivat sanomalehden 

toimittajien ja radio/tv-toimittajien (rtv-toimittajat) välille. 

 
 



 

 104

Mielenkiintoinen havainto oli, että joidenkin haastattelujen aikana oli havaittavissa 

mielipiteen muutoksia, jolloin kielteiset asenteet verkkojournalismia kohtaan saattoivat tulla 

esille vasta haastattelun loppuvaiheissa. Vaikka ensi alkuun johonkin verkkojournalismiin 

liittyvään asiaan, esimerkiksi verkkotoimittajien ammattitaitoon, olisi suhtauduttu 

neutraalisti tai positiivisesti, haastattelun myöhemmässä vaiheessa samasta asiasta saatettiin 

esittää melko lailla päinvastaisia mielipiteitä. Tulkitsen ilmiötä niin, että haastattelun alussa 

kaunisteltiin suhtautumista verkkojulkaisuihin, mutta aidot mielipiteet puskivat lopulta 

esille. Havaitsin myös, että toisinaan kyseiset haastateltavat jollain tavalla �kasasivat� 

murtuneen esirippunsa takaisin kuosiin � viimeistään haastattelun loppuhetkillä � ja 

lausuivat muutaman rakentavan kommentin verkkojulkaisuista. Ehkä pyrkimyksenä on ollut 

halu lieventää jyrkän kielteiseksi muuttuneita sanankäänteitä ja välttyä myös leimautumasta 

uusiin asioihin epäluuloisesti suhtautuvaksi pessimistiksi?  

 
Tutkimukseen osallistuneille toimittajille internet ei ollut erityisen tärkeä uutisväline kun 

sitä verrattiin sanomalehteen, televisioon ja radioon. Siitä huolimatta useimmat seurasivat 

säännöllisesti muutamia verkkojulkaisuja, tosin pääasiassa työn takia ja käyttö rajoittui 

lähinnä työajan puitteisiin. Uskottavuuden näkökulmasta arvioituna verkkojulkaisut jäivät 

niin ikään muiden medioiden taakse, parhaiten internet pärjäsi tässä vertailussa suhteessa 

radioon.  

 
Sanomalehden toimittajat pitivät radio/tv -toimittajia useammin omaa 

joukkotiedotusvälinettänsä, sanomalehteä, uskottavimpana uutisvälineenä. Mielenkiintoista 

oli, että rtv-toimittajat eivät yleensä nostaneet omaa välinettään ensimmäiseksi, vaan 

halusivat niputtaa kaikki �perinteiset�, eli radion, television ja sanomalehden yhteen ja 

verrata niiden uskottavuutta internetin uskottavuuteen.  

 
Välinettä tärkeämpänä useimmat pitivät kuitenkin sitä, kuka verkkojulkaisua ylläpitää. 

Perinteisten tiedotusvälineiden verkkoversioita pidettiin yleisesti lähestulkoon yhtä 

uskottavina kuin niiden emojulkaisua. Aineiston perusteella verkkojulkaisujen tärkeimmäksi 

uskottavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi muodostuikin ylläpitäjän tunnettuus perinteisestä 

mediasta. Niiden julkaisujen, joilla tätä tunnettuus-tekijää ei ole tukenaan � eli pelkästään 

verkossa ilmestyvät verkkojulkaisut � on tulosten perusteella huomattavasti vaikeampaa 

muodostua uskottavaksi julkaisuksi ainakin toimittajien silmissä. 

 
Moni tutkimukseen osallistunut toimittaja koki vaikeaksi arvioida pelkästään verkossa 

ilmestyvien verkkojulkaisujen uskottavuutta, koska omakohtainen kokemus niistä oli 

olematonta. Siitä huolimatta tällaiset julkaisut arvioitiin yleisesti uskottavuudeltaan 
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heikommiksi kuin perinteisten tiedotusvälineiden ylläpitämät verkkoversiot. Pelkästään 

verkossa ilmestyvillä julkaisuilla on silti useimpien toimittajien mielestä ajan kanssa 

mahdollista muodostua uskottavaksi uutisvälineeksi, etenkin erikoistumalla johonkin 

asiantuntemusta vaativaan erityisalaan kuten talouteen, tietotekniikkaan tai urheiluun. 

Yleisuutisiin keskittyvällä uudella verkkojulkaisulla sen sijaan ei perinteisen median 

toimittajien vastauksista päätellen ole kovinkaan hyviä mahdollisuuksia menestyä tai 

muodostua uskottavaksi nimeksi. Haastateltujen toimittajien mielestä uskottavuuden 

saavuttaminen vaatii pelkästään verkossa ilmestyvältä uutispalvelulta joka tapauksessa aina 

pitkäjänteistä työtä. 

 
Toimittajat siis yhdistivät tunnetun ja maineikkaan nimen, brandin, itsestään selvästi 

uskottavuuteen. Emojulkaisun nimen pitäminen automaattisesti verkkoversion 

uskottavuuden takeena voi kuitenkin olla tietyllä tavalla ongelmallista ja vahingollista, sillä 

verkkoversiolla ei välttämättä ole tekemistä ainakaan kaikkien niiden ulottuvuuksien kanssa, 

joita uskottavuuteen on uskottavuuden määrittelyssä yleisesti liitetty. Näin ollen pelkkä 

tiedotusvälineen tuotemerkin tunnettuus vaikuttaa niihin käsityksiin, joiden perusteella 

arvioidaan julkaisun uskottavuuden astetta, sen sijaan että syvennyttäisiin enemmän 

julkaisun sisällön arviointiin. Tunnetunkin julkaisun uutisissa voi olla virheitä tai julkaisu 

voi toimia tarkoitushakuisesti. Eikä perinteisessä mediamaailmassa laadukkaana pidetty 

tiedotusväline välttämättä panosta parhaita resurssejaan tai ylipäätään ole sitoutunut 

tekemään verkkoversiota tosissaan esimerkiksi tekemisestä aiheutuvien suurten 

kustannusten takia. 

 
Brandiajatteluun perehtyneiden tutkimusten perusteella voi todeta, että brandiin luottaminen 

muuttuu haitalliseksi silloin, kun � tässä tapauksessa verkkojulkaisuun - asennoidutaan 

uskomaan tunnepohjalta, ilman että sisällön laatua arvioidaan kriittisesti. Kaiken lisäksi 

mitä voimakkaampia tunteeseen pohjautuvat näkökulmat ovat, sitä vähemmän merkitystä 

faktoihin perustuvaan tietoon tutustumisella on asenteiden muuttumisen kannalta. Jos 

asenne on vahvasti myönteinen, katsotaan mahdollisia puutteitakin helpommin sormien läpi, 

mikä ei enää ole hyväksi itse julkaisunkaan kehitykselle. 

 
Asenteiden merkitystä on syytä pohtia laajemminkin, sillä henkilön asenne vaikuttaa siihen, 

miten uskottavina henkilö pitää ylipäänsä verkkojournalismia. Jos asenne on valmiiksi 

kielteinen, hyvätkään kokemukset verkkojournalismista eivät välttämättä muuta 

mielipidettä. Mikäli potentiaalisella käyttäjällä ei ole kielteisen asenteen takia halua tai 

kiinnostusta syvälliseen tutustumiseen tai ylipäänsä verkkojulkaisun minkäänlaiseen 

käyttöön, ei ole merkitystä vaikka kaikki verkkojulkaisujen uskottavuuteen vaikuttavat 



 

 106

tekijät olisi otettu huomioon verkkojulkaisua rakennettaessa ja ylläpidettäessä. Edes 

perinteisestä mediamaailmasta tunnetusta brandista ei ole hyötyä, mikäli verkkoversiota ei 

käytetä siitä syystä, että asenne tietoverkkoa tai verkkojournalismia kohtaan on kielteinen.  

 
Haastattelujen aikana oli havaittavissa, että sanomalehden toimittajien keskuudessa 

epäluuloinen tai vähättelevä suhtautuminen verkkojournalismia kohtaan oli yleisempää kuin 

rtv-toimittajien keskuudessa. Radio/tv-toimittajat olivat jonkin verran avoimempia uusien 

pelkästään verkossa ilmestyvien verkkojulkaisujen suhteen, mikä ei silti tarkoita sitä, etteikö 

tämän ryhmän edustajienkin joukossa olisi esitetty kriittisiä näkökulmia verkkojournalismia 

kohtaan.  

 
Radio/tv-toimittajat ovat ehkä avoimempia uusille tuulille siitä syystä, että he työskentelevät 

itsekin sanomalehteen verrattuna suhteellisen uudessa mediassa, välineissä jotka ovat 

aikoinaan joutuneet internetin tavoin kilpailemaan yleisön suosiosta siihen aikaan jo 

perinteiseksi muodostuneen joukkotiedotusvälineen, sanomalehden kanssa. Radio ja 

televisio ovat onnistuneet lyömään itsensä läpi joukkotiedotusvälineinä ja monet kanavat 

ovat vakiinnuttaneet asemansa tärkeänä ja uskottavana uutisvälineenä, joten miksi se ei ajan 

kuluessa voisi onnistua myös internetiltä. Sähköisessä viestintämaailmassa saatetaan olla 

muutenkin avoimempia uudelle, sillä siellä ollaan eletty sanomalehtimaailmaa suurempien 

myllerrysten ja muutosten keskellä viime vuosikymmenien aikana. Menestyvien radio- tai 

televisiokanavien lanseeraaminen on ollut mahdollista viime vuosienkin aikana ja uusien 

kilpailevien kanavien vyöryyn on totuttu. Ehkä tällaisessa ilmapiirissä uusien välineiden 

menestymismahdollisuuksiin suhtaudutaan avoimemmin tai uuden, kilpailevankaan 

välineen menestymismahdollisuuksia ei uskalleta tai haluta ainakaan suoralta kädeltä 

tyrmätä. Sanomalehtitoimittajien asenteita voi ymmärtää myös uuden välineen aiheuttaman 

uhan lähtökohdasta; sanomalehdillä on pelätty olevan eniten menetettävää, mikäli verkon 

merkitys ja suosio uutisvälineenä kasvaa. 

 
Vaikka rtv-toimittajat ja sanomalehden toimittajat pääasiassa olivat samoilla linjoilla mitä 

tuli uskottavuuteen vaikuttaviin tekijöihin, välinelähtöistä katsantokantaa oli havaittavissa 

myös uskottavuuteen vaikuttavien tekijöiden tärkeysasteen määrittelyssä. Eroavaisuuksia 

voi luonnehtia tämän otoksen sisällä merkittäviksi. Sanomalehden toimittajat kiinnittivät 

rtv-toimittajia enemmän huomiota toisaalta syvällisempiin esimerkiksi uutisten laatua 

koskeviin tekijöihin ja toisaalta pinnallisempiin tekijöihin, etenkin verkkojulkaisun 

ulkoasuun.  
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Selkeimmät erot sanomalehden ja radio/tv-toimittajien välillä koskivat uutisten sisältöä, 

lähinnä uutisten aihevalintojen ja ennen kaikkea sisällön laatua, joilla oli sanomalehden 

toimittajille enemmän merkitystä. Silmiinpistävää oli, että tasapuolisuuden, 

puolueettomuuden tai propagandan mainitsivat uskottavuuteen vaikuttavina tekijöinä oma-

aloitteisesti ainoastaan sanomalehdessä työskentelevät. Juttujen tiivistämisen takia 

sanomalehden toimittajat pitivät verkkouutisia myös pinnallisempina ja asioita yleistävinä.  

 
Syytä voi jälleen lähestyä siitä lähtökohdasta, että toimittajat vertailevat verkkojournalismia 

sen median toimintatapoihin, jossa ovat itse työssä. Sanomalehden uutisissa on enemmän 

pituutta, jolloin asiaan liittyvää uutta sekä taustoittavaa tietoa esitetään yleensä laajemmin ja 

syvällisemmin kuin radio- tai televisiouutisissa. Nopeatempoisempaan radio- ja 

televisiotyöhön verrattuna sanomalehdissä saattaa olla myös enemmän aikaa tarkistaa 

faktoja ja valmistella seuraavan päivän lehteä. Toisaalta lehtien runsas palstatila antaa myös 

enemmän mahdollisuuksia johdattelevien mielipiteiden tai näkemysten esittämiseen, olivat 

ne sitten lehtijutussa haastateltavien tai toimittajien omia. Näin ollen myös 

�väärinkäytösten� riski on suurempi. Ehkä tästä syystä edellä mainitut journalismin 

perusasioihin kuuluvat kysymykset ovat lähempänä toimittajien arkea sanomalehdissä kuin 

radiossa tai televisiossa, jossa ajan niukkuuden takia uutisissa tyydytään enemmänkin vain 

puhtaiden faktojen kertomiseen lyhyesti ja syvällisempi taustoittaminen jää pakostakin usein 

vähemmälle.  

 
Radio/tv-toimittajien tottuminen nopeaan tiedonvälitykseen näkyi myös vastauksissa, sillä 

rtv-toimittajien vastauksissa korostettiin verkkojulkaisun uutisten jatkuvan päivittämisen ja 

ajan tasalla olemisen tärkeyttä verkkojulkaisun uskottavuuden muodostumisessa. Yhtenä 

uskottavuuteen parantavasti vaikuttavana keinona esitettiin, että verkkojulkaisut 

hyödyntäisivät nopean päivitysmahdollisuutensa nykyistä paremmin huolehtimalla siitä, että 

verkossa kerrotaan ensimmäisenä kun jotain tapahtuu. Molempien välineiden toimittajat 

näkivät riskejä nopeassa päivittämisessä, joka saattaa johtaa virheellisten ja 

tarkistamattomien tietojen julkaisemiseen. 

 
Sanomalehden toimittajat pitivät radio/tv-toimittajia useammin visuaalista ulkoasua 

tärkeänä uskottavuuden kannalta. Myös verkkosivuille ominaiset ruudulle ilmestyvät 

mainokset tai liikkuvat ja vilkkuvat elementit olivat sanomalehden toimittajien mielestä 

useammin häiritseviä kuin rtv-toimittajien mielestä. Tulkitsen asiaa niin, että 

sanomalehdissä työskentelevät ovat tottuneet oman välineensä kautta kiinnittämään 

enemmän huomiota visuaaliseen ulkoasuun, perinne joka lähtee sanomalehden taitosta. 

Teksti ja kuvat samoin kuin mainokset ja näiden elementtien sijoittelu lehden sivuille 
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vaikuttavat lehden ulkoasuun, ja sanomalehden toimittajat tarkastelevat niitä 

rutiininomaisesti työnsä takia. Lehdissä on myös totuttu stabiiliin ja siinä mielessä 

�rauhalliseen� ulkoasuun. Näiden asioiden voi olettaa heijastelevan myös siihen, miten 

sanomalehden toimittajat arvioivat verkkojulkaisuja. Vastaavasti radio ei ole visuaalinen 

tiedotusväline ja toisaalta televisiossa on totuttu �levottomaan� visuaaliseen ympäristöön, 

jossa liikkuvat elementit kuuluvat asiaan.  

 
7.3 Resurssit kohtalonkysymyksenä 

 
Verkkojulkaisun käytettävissä olevat resurssit määräävät pitkälti kuinka paljon rahaa tai 

työvoimaa julkaisun tekemiseen voidaan käyttää tai kuinka ammattitaitoisia julkaisun 

työntekijät ovat. 
 

Verkkojulkaisujen taloudelliset vaikeudet tulivat esille haastatteluissakin, minkä takia 

haluan pohtia ongelman vaikutusta uskottavuuteen. Tutkimukseen osallistuneiden 

keskuudessa esitettiin näkemyksiä, joiden mukaan verkkojulkaisujenkin olisi oltava 

taloudellisesti kannattavia, jotta niiden julkaisemista voitaisiin ylipäätään jatkaa 

tulevaisuudessa. Toisaalta epäiltiin, että verkkojulkaisun muuttaminen maksulliseksi veisi 

lukijat, jotka yksinkertaisesti etsisivät samat uutiset muualta ilmaiseksi. Sanomalehden 

toimittajat olivat taloudellisesta kannattavuudesta enemmän huolissaan, mikä saattaa johtua 

siitä, että toimittajat tekivät työtä kaupalliselle välineelle, kun rtv-toimittajat puolestaan 

työskentelivät julkisesti rahoitettavassa tiedotusvälineessä. 

 
Verkkojulkaisujen maksullisuus tai ilmaisuus liittyy uskottavuuteen ainakin kahdesta eri 

näkökulmasta. Ensinnäkin siinä mielessä, että mikäli verkkojulkaisu haluaa saada 

maksullisia tilaajia, sen täytyy olla uskottava. Toisaalta, mikäli tilausmaksuilla 

onnistuttaisiin parantamaan julkaisun taloutta, maksullisuus voisi välillisesti toimia yhtenä 

verkkojournalismin uskottavuutta parantavana tekijänä. Kuten tähän tutkimukseen 

osallistuneiden vastauksista kävi ilmi, vähäiset taloudelliset ja toimitukselliset resurssit 

heikentävät verkkojulkaisujen uskottavuutta, koska ilman riittäviä resursseja ne eivät pysty 

kilpailemaan laadussa muiden välineiden kanssa, eikä niissä myöskään pystytä 

hyödyntämään verkon suomia mahdollisuuksia monipuolisesti. Pessimistisessä skenaariossa 

taloudellisesti kannattamattomilla verkkojulkaisuilla saattaa olla kaksi vaihtoehtoa, joko ne 

elävät muiden tuloilla hiljaa kituuttamalla tai ne kuihtuvat kokonaan pois.  

 
Verkkojulkaisun toiminnan rahoittaminen mainostuloilla on yksi ratkaisu. 

Mainosrahoitteiset verkkojulkaisut ovat periaatteessa samassa asemassa kuin 

ilmaisjakelulehdet tai kaupalliset radio- ja televisiokanavat, mutta eri asia on, riittääkö 



 

 109

mainosmarkkinoilta tuloja kaikille toimijoille. Ongelmallisinta maksuttomuus on 

sanomalehdille, jos ne jakavat tilattavan printtilehden materiaalia ilmaiseksi verkossa. 

Joissakin haastatteluvastauksissa ihmeteltiinkin sitä, miksi verkkoversioita ylläpidetään, jos 

ne eivät tuota taloudellisesti. Takana voi nähdä närkästystä siitä, että emojulkaisun tuloilla 

rahoitetaan kannattamatonta verkkoversiota, joka ilmaisena saattaa kaiken lisäksi syödä 

sanomalehdistä puhuttaessa lehden tilauslevikkiä. Taustalla voi olla huoli tiedotusvälineen 

taloudellisista menetyksistä ja siten jopa oman työpaikan säilymisestä. On luonnollista, että 

tästä näkökulmasta verkkoversiota, jonka ylläpitoa rahoitetaan pääasiassa emotuotteen 

tuloilla, saatetaan pitää jopa vastenmielisenä loiseläjänä. Tämä saattaa olla yksi syy 

perinteisen median toimittajien jossain määrin kielteiseen asenteeseen verkkojulkaisuja ja -

toimittajia kohtaan. Tällaisessa ilmapiirissä ei verkkotoimituksessakaan voi olla mukava 

työskennellä. Asetelma voi olla yhtenä esteenä sille, ettei perinteisten ja verkkotoimitusten 

välille ole tutkimusten mukaan syntynyt aitoa yhteistyötä. Kuitenkin yhteistyöstä voisi olla 

hyötyä molemmille osapuolille.  

 
Ongelmaa voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, että ilmaiseksi jaettava tavara ei 

yksinkertaisesti aina tunnu kovin arvostettavalta. Ei ilmaisen tavaran ottajasta tai antajasta � 

mutta ei todennäköisesti myöskään ilmaisen tavaran tekijästä, eli tässä tapauksessa 

verkkotoimittajasta. Näin ollen maksullisuus - mikäli se johtaisi lisääntyviin tuloihin - voisi 

kohentaa verkkojulkaisujen arvostusta sekä verkkotoimittajien itsensä silmissä että myös 

muiden toimittajien silmissä. Uskon että tällaisella ilmiöllä voi olla pitkällä aikavälillä 

vaikutusta uskottavuuteen myös verkkojulkaisujen käyttäjien silmissä: ihmiset arvostavat 

enemmän sitä mitä he eivät saa ilmaiseksi. 

 
On silti epävarmaa, ovatko ihmiset valmiita maksamaan verkkojulkaisujen käyttämisestä, 

koska internet kuitenkin on samaan aikaan täynnä ilmaisia julkaisuja. Viime aikoina yhä 

useammat kansainväliset verkkojulkaisut, etenkin erikoisalojen julkaisut, ovat alkaneet 

tuottaa voittoa, mikä osoittaa, että taloudellisesti kannattavat verkkojulkaisut ovat 

mahdollisia. Näissä tapauksissa voitollisuuteen ovat vaikuttaneet julkaisun muuttaminen 

maksulliseksi, mutta myös verkkojulkaisujen yleinen suosion ja käytön vahva kasvu yleisön 

keskuudessa, ja sitä kautta verkkomainonnan lisääntyminen. Tulevaisuutta ajatellen näkisin 

kysymyksen maksullisuudesta ainakin sanomalehtien verkkoversioiden osalta 

samantapaisena kuin verrattaisiin nykyisiä maksullisia lehtiä ja ilmaisjakelulehtiä. 

Ilmaisjakelulehtien aikakaudellakin kuluttajat ovat olleet valmiita maksamaan lehdistä, 

joilla on tarjottavanaan monipuolisempaa, laajempaa ja laadukkaampaa sisältöä. Eikö asia 

voisi olla näin myös internetissä? Vastuu on tietysti pitkälti tiedotusvälineillä itsellään, eikä 
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ainoastaan kuluttajilla. Miten hyvin tiedotusvälineet pystyvät hyödyntämään internetin 

mahdollisuuksia ja millaista laatua niillä on tarjottavanaan: kuinka uskottavina 

uutisvälineinä maksava yleisö pitää verkkojulkaisuja. 

 
Verkkotoimittajien ammattitaito oli yksi tutkittavia kiinnostanut asia, sillä ammattitaidon 

katsottiin vaikuttavan julkaisujen journalistiseen tasoon ja sitä kautta niiden uskottavuuteen 

uutisvälineenä. Tutkimukseen osallistuneiden perinteisen median toimittajien käsitykset 

verkkotoimittajista jakaantuivat kahteen näkökulmaan. Toisen käsityksen mukaan 

verkkotoimittajat ovat muita toimittajia ammattitaidottomampia, heillä on suhteellisen 

vähän journalistista työkokemusta ja/tai alan koulutusta. Tämän kaltaisia verkkotoimittajien 

ammattitaitoon tai ominaisuuksiin vähättelevästi suhtautuvia käsityksiä on tullut esille myös 

muissa tutkimuksissa. Toisen ryhmän mielestä verkkotoimittajat eivät poikkea 

ammattitaidoltaan oleellisesti muista toimittajista. Tätä näkemystä edustivat pitkälti ne 

toimittajat, joilla oli omakohtaista kokemusta verkkotoimittajista, joko tuttujen tai omassa 

toimituksessa työskentelevien verkkotoimittajien kautta. Näiden vastaajien omien 

havaintojen mukaan verkkotoimittajilla on yleensä tiedotusalan tutkinto tai opintoja tai 

mahdollisesti jonkin muun alan korkeakoulututkinto. Molempien ryhmien käsityksen 

mukaan verkkotoimittajat ovat keskimäärin muita toimittajia nuorempia, mutta 

verkkotoimittajien ammattitaitoon epäilevästi suhtautuneet toimittajat korostivat usein 

nuoruutta ja kokemattomuutta. 

 
Haastatteluissa tuli esille, että verkkojournalismia arvostettiin vähemmän kuin muita 

journalismin lajeja osittain siksi, että verkkotoimittajien työn katsottiin olevan 

yksitoikkoista muualta tulevan materiaalin muokkaamista tai emojulkaisun valmiiden 

uutisten versiointia. Tästä syystä verkkotoimittajien työtä ei välttämättä pidetty edes oikeana 

toimittajan työnä, eikä ammattia aina arvostettu kovin korkealle. Tulosten perusteella 

verkkojulkaisujen olisi syytä vähentää versiointia ja panostaa enemmän omaan 

journalistiseen tuotantoon, jos ammatin arvostusta halutaan kohentaa ja sitä kautta saada 

houkuteltua alalle ammattilaisia. 

 
Verkkojournalismin toivottiin itsenäistyvän ja profiloituvan selkeästi omaksi journalismin 

lajikseen ja käyttävän monipuolisesti hyväksi verkon tarjoamia mahdollisuuksia. Omat 

kiinnostavat ja itse toimitetut uutiset saattaisivat olla avain suurempiin kävijälukuihin ja 

siinä ohessa saattaisivat toimittajapiiritkin alkaa pitää verkkojournalismia vakavammin 

otettavana. Julkaisijoiden olisi syytä panostaa ammattitaitoisten toimittajien palkkaamiseen 

ja ehkä korostetustikin tehdä selväksi yleisölle, että verkkojulkaisua tekevät ammattitaitoiset 

ihmiset � sitä kautta annettaisiin myös signaali siitä, että julkaisu on vakavasti otettava ja 
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sitä tehdään tosissaan. Aiempien tutkimusten tavoin nyt haastatellut toimittajat katsoivat, 

että verkkojulkaisujen täytyisi saada myönteistä julkisuutta perinteisessä mediassa, jotta 

niihin alettaisiin suhtautua vakavasti otettavina uutisvälineinä. Myönteinen julkisuus voisi 

tulla tuottamalla omaa journalistista uutisaineistoa, jota siteerataan muissa välineissä. 

 
7.4 Aineiston vertailua menetelmien näkökulmasta 

 
Julkaisuun liittyvät uskottavuustekijät olivat sekä verkkojulkaisujen arviointitehtävän että 

teemahaastattelujen avulla saadussa aineistossa hyvin samankaltaisia. Molemmilla 

menetelmillä saadun aineiston perusteella oleellisinta uskottavuuden kannalta on, että 

verkkojulkaisu on perinteisen median puolelta laadukkaaksi tunnetun tiedotusvälineen 

verkkoversio.  

 
Arviointitehtävän ja teemahaastattelun tulokset olivat suurelta osin yhteneväiset myös 

uutisten ominaisuuksien osalta. Molemmissa aineistonkeruumenetelmissä tärkeimmäksi 

uutisten uskottavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi nousi käytettyjen lähteiden ilmoittaminen. 

Arviointitehtävässä tuli vahvasti esille myös käytettyjen lähteiden laatu, eli vastaajat 

kiinnittivät huomiota arvioitavien verkkojulkaisujen lähteiden luotettavuuteen ja 

tunnettuuteen useammin kuin haastatteluissa. Tämän poikkeavuuden esiintulon voi lukea 

P-I �menetelmän ansioksi, koska arviointitehtävässä verkkojulkaisujen uutisissa käytetyt 

lähteet voitiin konkreettisesti havaita, siis lukea tekstistä, jolloin niihin kiinnitettiin 

huomiota ja niiden avulla tehtiin myös tulkintoja uutisen uskottavuudesta tai koko 

verkkojulkaisun journalistisista käytännöistä. Molemmat menetelmät toivat esille 

tasapuolisesti uutisten puolueettomuuden, tasapuolisuuden ja syvällisyyden arvostamisen.  

 
Teemahaastatteluissa esille tuli merkittävästi enemmän välineeseen liittyviä 

uskottavuustekijöitä kuin arviointitehtävän kautta, tosin myös itse kategoria oli 

käsittelyalueeltaan laajempi kuin muut pääkategoriat. Verkkojulkaisun visuaalinen ulkoasu 

oli tärkein uskottavuuteen vaikuttava tekijä omassa kategoriassaan (välineen ominaisuudet). 

Harrastelijamainen tai vanhanaikainen ulkoasu vaikutti vastaajien mielestä uskottavuuteen 

negatiivisesti ja ammattimaisesti tehty ajanmukainen ulkoasu positiivisesti.  

 
Tältä osin arviointitehtävästä saadut tulokset vastasivat Foggin (Fogg ym. 2002a; 2002b) 

tutkimustuloksia. Sen sijaan tutkijoiden (emt.) aiemmin tekemän kvantitatiivisen 

kyselylomaketutkimuksen tulosten mukaan visuaalisuus oli ollut verkkojulkaisun 

uskottavuuden kannalta varsin merkityksetön asia. Tästä tutkijat esittivät johtopäätöksensä, 

että todellisuudessa ihmiset arvioivat uskottavuutta pinnallisempien tekijöiden perusteella, 
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kuin mitä he ovat valmiita myöntämään. (emt.) Poikkeavaa tämän tutkimuksen tuloksissa 

oli, että visuaalinen ulkoasu nousi myös haastatteluissa yhdeksi merkittävimmäksi 

uskottavuuteen vaikuttavaksi yksittäiseksi tekijäksi. Suurin osa vastaajista mainitsi ulkoasun 

merkityksen haastattelussakin oma-aloitteisesti. Ehkä tämän tutkimuksen perusteella ei 

voida tehdä kovin pitkälle vieviä johtopäätöksiä P-I �teorian suhteen, mutta ainakin  

visuaalisen ulkoasun vaikutus uskottavuuteen tuli todistettua kahdella eri menetelmällä.  

 
Visuaalisen ulkoasun merkitystä ei voi kuitenkaan pitää vain pinnallisena havaintona, sillä 

haastateltavien vastauksista saattoi päätellä, että vastaajat tekivät verkkojulkaisun ulkoasun 

perusteella laajempia päätelmiä myös julkaisun journalistisesta tasosta. Ammattimainen ja 

ajankohtainen ulkoasu antoi ymmärtää, että tekijät ovat ammattitaitoisia ja julkaisua tehdään 

tosissaan myös journalistisessa mielessä. Haastattelujen perusteella hyvä ulkoasu vaikuttaa 

siis mielikuvaan siitä, että myös julkaisun uutistarjonta on laadukasta, mikä voi tietenkin 

pahimmassa tapauksessa olla harhaanjohtava mielikuva. Päinvastaisessa tilanteessa 

laadukaskin uutistarjonta saattaa kärsiä mikäli huono ulkoasu synnyttää mielikuvan uutisten 

todellisuutta huonommasta laadusta ja heikentää sitä kautta käsitystä koko verkkojulkaisun 

uskottavuudesta. Tulosten perusteella verkkojulkaisujen ylläpitäjien kannattaa joka 

tapauksessa pitää www-sivujensa ulkoasu ajanmukaisena.  

 
Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kukaan vastaajista ei maininnut arviointitehtävässä 

tai oma-aloitteisesti haastatteluissa sellaisia aiemmissa tutkimuksissa tärkeiksi todettuja 

tekijöitä kuten mainosten ja toimituksellisen aineiston erotteleminen toisistaan, palautteen 

antamisen mahdollisuus tai kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksesta informoiminen. 

Kuitenkin kun näiden asioiden merkitystä kysyttiin haastattelun aikana erikseen, kaikki 

vastaajat pitivät niitä tärkeinä, ja etenkin mainosten erottamisen tärkeyttä monet korostivat 

erityisesti, kuuluihan se haastateltavienkin mielestä journalismin perusasioihin. Yksi selitys 

tähän saattaa olla, että mainosmateriaalin erottamista toimituksellisesta aineistosta pidetään 

niin itsestään selvänä asiana, ettei sitä edes muisteta tai viitsitä ottaa esille. Toinen selitys 

voi olla, ettei asiaa ole koettu mitenkään ongelmalliseksi. 

 
Tulosten perusteella voi todeta - Foggin (emt.) tutkimustulosten tavoin - että ihmisten 

sanomisten ja tekemisten välillä on eroa. Esimerkiksi kerättyjen henkilötietojen käytöstä 

informoiminen oli tähän tutkimukseen osallistuneille tärkeä asia teoriassa, mutta käytännön 

tilanteessa asiaa ei pidetäkään niin merkittävänä, että kyseiset tiedot myös luettaisiin. Tätä 

teorian ja käytännön tekojen ristiriitaa tukivat myös haastatteluvastaukset, jossa asiaa 

erikseen kysyttäessä moni haastateltavista kertoi käytännössä usein jättävänsä pitkät 

käyttäjäehdot lukematta. 
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7.5 Tutkimusmenetelmien arviointia 

 
Kahden tutkimusmenetelmän käytön tarkoituksena oli ensinnäkin saada täydempi ja 

varmempi kuva uskottavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Toisaalta tarkoituksenani oli tutkia, 

voidaanko löytää ristiriitoja sen suhteen, mitä verkkojulkaisujen käyttäjät sanovat pitävänsä 

tärkeinä asioina ja mitä käyttäjät todellisuudessa havaitsevat verkkosivuilta � tai mitä he 

käytännössä tekevät verkossa. Kiinnittävätkö he todellisuudessa huomiota niihin tekijöihin, 

jotka heidän mielestään teoriassa vaikuttavat uskottavuuteen?  
 

P-I �teorian toimivuutta arvioitaessa täytyy muistaa, että käytännön syistä tämän 

tutkimuksen toteuttaminen ei vastannut täysin Foggin ym. (2002a; 2002b) tutkimusten 

toteuttamistapaa. Fogg kumppaneineen (emt.) teki kaksi erillistä tutkimusta, joissa 

vastaajina oli eri henkilöitä � ja myös lukumääräisesti vastaajia oli moninkertaisesti. 

Suppeassa muodossa tekemässäni tutkimuksessa oli vain yksi tutkimusjoukko, eli samat 

henkilöt palauttivat ensin verkkojulkaisujen arviointitehtävän ja osallistuivat myöhemmin 

haastatteluun. Arviointitehtävän tekeminen on saattanut vaikuttaa tutkimukseen 

osallistuneiden haastatteluvastauksiin, mistä todisteena on, että muutamat vastaajat palasivat 

haastattelun aikana arviointitehtävässä tekemiinsä havaintoihin.  

 
Teemahaastattelun etuna voi pitää sitä, että asioita pohditaan laajemmin ja yleisemmällä 

tasolla, jolloin voidaan saada esille jo ajallisista syistäkin enemmän erilaisia asioita ja 

tekijöitä, kun taas arviointivastauksissa oli kirjoitettu lähinnä niistä asioista, joihin on 

kiinnitetty huomiota. Tämähän on tietysti P-I �menetelmän perimmäinen tarkoituskin - 

tutkitaan mihin vastaajat käytännössä kiinnittävät huomiota � joten siinä mielessä se täyttää 

tehtävänsä. Arviointitehtävästä saadut kommentit olivat lyhyehköjä, mikä johtuu ainakin 

osittain siitä, että osallistujille oli etukäteen tehty selväksi, ettei arviointitehtävän tekemiseen 

ollut tarkoitus käyttää aikaa pariakymmentä minuuttia enempää. Tutkimuksen analysointia 

ajatellen ytimekkäät vastaukset olivat käteviä, ja vastaukset täyttivät mielestäni tehtävänsä 

myös tulosten luotettavuutta ajatellen, mikäli luotettavuuden mittarina voi pitää sitä, että 

esille tulleet asiat olivat pitkälti samankaltaisia kuin haastatteluissa. Ne myös vastasivat 

aiemmin (Fogg ym. 2002b) vastaavalla menetelmällä saatuja kommentteja.  

 
Vastaavasti haastatteluissa vastaajat ottivat oma-aloitteisesti esille asioita, joita eivät olleet 

maininneet verkon arviointilomakkeissa. Arviointilomakkeella saadut kommentit jäivät 

tässä mielessä pinnallisemmiksi, kun puolestaan haastattelujen monipuolisemmat ja 

laajemmat vastaukset täydensivät saatua aineistoa. 
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Arviointiin käytetyn ajan vähyyden lisäksi tuloksiin on saattanut syntyä vääristymiä siitä, 

että arvioitavilta verkkosivuilta on puuttunut tietynlaisia elementtejä � tässä 

tutkimuksessahan arvioinnin kohteena oli käytännön syistä vain kaksi verkkojulkaisua. 

Tutkimushenkilöt eivät voi kiinnittää edes teoreettisesti huomiota puuttuviin seikkoihin, 

jolloin sivuilta puuttuvat asiat saattavat jäädä mainitsematta - ja siten myös tulosten 

ulkopuolelle. Näkisin myös, että ne asiat, jotka eivät häiritse käyttäjää, jäävät helposti 

huomiotta: jos uutisesta puuttuvat kielioppivirheet, koko kielioppiasiaan ei ehkä kiinnitetä 

huomiota, mikä ei silti tarkoita että kieliopin laatu olisi käyttäjälle merkityksetön asia. Tai 

jos hyperlinkit toimivat niin kuin oletetaan, linkkien toimivuutta ei ehkä mainita 

vastauksessa, mutta jos yksikin linkki ei toimi, rikkinäinen linkki mainitaan. Kuitenkin 

hyperlinkkien toimivuus todennäköisesti on molemmissa tapauksissa yhtä tärkeää 

käyttäjälle. Olettamukseni perustuu siihen teoriaan, että negatiivisista asioista kerrotaan 

useammin kuin positiivisista asioista. 

 
P-I �menetelmän voi silti sanoa toimineen tämän tutkimuksen varsin suppeassakin 

muodossa, sillä tulokset tukivat sitä mitä P-I �menetelmällä tutkitaan � teoriatason puheen 

ja käytännön tekojen mahdollisia eroavaisuuksia. Teoriassa toimittajat pitivät esimerkiksi 

uutisten virheetöntä tietoa ja kieliasua tärkeänä asiana, mutta käytännössä he eivät 

kiinnittäneet asiaan huomiota. Voidaan tietysti pohtia, johtuiko asia siitä, että arvioitavien 

verkkosivujen uutisissa ei ollut virheitä vai eivätkö vastaajat vain huomanneet niitä. Voi 

myös olla, että vastaajat eivät testitilanteessa edes lukeneet uutisia, mitä voidaan pitää ilman 

valvontaa ja mahdollisesti kiireessä tehdyn arviointitehtävän epäonnistumisena siltä osin. 

Toisaalta saattaa olla, että myös oikeassa käyttötilanteessa, ne jutut jotka luetaan, luetaan 

enemmänkin vilkaisemalla ja pintapuolisesti, ja julkaisun uskottavuutta arvioidaan 

tekemällä huomioita yleisemmällä ja pinnallisemmalla tasolla. Näin ollen ei voida 

todistettavasti myöskään kumota sitä, etteivätkö vastaajat olisi tehneet tutkimuksen 

arviointitilanteessa havaintoja niistä asioista, jotka heidän mielestään ovat myös todellisessa 

tilanteessa oleellisimpia uskottavuuden kannalta.  

 
Kahden tutkimusmenetelmän käyttö pisti pohtimaan myös sitä ongelmaa, että erikseen 

kysyttyinä tietyt asiat voivat olla tutkittavien mielestä tärkeitä, mutta kuinka merkittäviä tai 

oleellisia kyseiset asiat todellisuudessa ovat? Mikä vaikutus tutkimustuloksiin on sillä, että 

tutkimuksissa annetaan valmiina tekijöitä, joita tutkimukseen osallistuvien pitää arvioida? 

Tämän tutkimuksen puitteissa esille tuli asioita, jotka erikseen kysyttäessä olivat useimpien 

vastaajien mielestä uskottavuuden kannalta �erittäin tärkeitä� ja �perustavanlaatuisia�, mutta 
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siitä huolimatta vastaajat eivät olleet aiemmin tuoneet esille kyseisiä asioita oma-

aloitteisesti, eivät arviointitehtävässä eivätkä haastattelussa. 

Erityisesti yhdistäisin edellä mainitun kysymyksen siihen, että verkkojournalismin ja 

yleensä journalismin uskottavuutta käsitelleissä tutkimuksissa esille on noussut paljolti niitä 

asioita, joita on nimetty journalistien eettisissä ohjeissa. Onko kyse enemmänkin siitä, että  

tutkimusten kysymyksissä annetut tekijät on haettu journalistien ohjekirjasta, vai ovatko 

kyseiset tekijät vastaajien mielestä oikeasti merkittäviä? Toisaalta voidaan pohtia, tuleeko 

tutkimustuloksiin vääristymiä sen seurauksena, että hyvistä journalistisista tavoista ja 

etiikasta tietoiset toimittajat nostavat korostetusti esille asioita, joita heidän voitaisiin olettaa 

pitävän tärkeinä ammattinsa ja ammattietiikkansa takia � siis säilyttääkseen oman 

uskottavuutensa toimittajina? 

 
Kaiken kaikkiaan menetelmien voi sanoa täydentävän toisiaan. Arviointilomakkeen avulla 

voidaan saada selville merkittäviä asioita, jotka eivät välttämättä tule esille 

teemahaastatteluissa ja toisinpäin. Mahdollisissa tulevissa tutkimuksissa olisi 

tutkimustulosten luotettavuuden takia hyvä käyttää kahta eri tutkittavien ryhmää. 

Ainoastaan arviointimenetelmän avulla tehtävissä tutkimuksissa pidemmän ajan varaaminen 

tehtävän suorittamista varten saattaisi tuoda pidempiä vastauksia ja sekä syvällisempiä että 

laaja-alaisempia havaintoja ja tulkintoja. Myös arvioitavia verkkojulkaisuja olisi syytä olla 

useampia, jotta niihin sisältyy riittävän monipuolisesti erilaisia elementtejä. 
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Liite 1 
 

Verkkojournalismin ja verkkojulkaisujen uskottavuustutkimus 

TAUSTAKYSYMYKSET: Ympyröi tai rastita oikea vaihtoehto 
  
 
1. Sukupuoli:              Mies               Nainen 
 
 
2. Ikä:    ______ 
 
 
3. Koulutus: _________________________________________________________________________________ 

 
 
4. Toimittajakoulutus (rastita): 
 
    Ei ole  
 
    On:     ___Yliopisto/Korkeakoulu: (  ___Pääaine    ___Sivuaine)      ___ Muu viestinnän oppilaitos      
 
    Muu:_______________________________________________ 
 
 
 
5. Oletko saanut koulutusta verkkotyöskentelyä varten?            En               Kyllä:    yhteensä  _________   kk  
 
 
 
6. Tehnyt toimittajan töitä yhteensä:          Alle 2 v             2-5 v            6-10 v             11-20 v             Yli 20 v 
 
 
 
7. Ammatillinen asema:     ___ Päällikkötaso     ___Toimittaja         ___ Muu, mikä: ________________________ 
 
 
8. Media, jossa työskentelet tällä hetkellä?  (Jos teet töitä useammalle välineelle merkitse ne kaikki) 
 
  ___ Radio     ___ Sanomalehti     ___ Televisio    ___ Verkkojulkaisu    ___ Muu, mikä:_____________________ 
 
 
9. Muokkaatko itse juttujasi tiedotusvälineesi verkkoversiota varten?                           En           Kyllä 
 
10. Osallistutko muualla tavalla tiedotusvälineesi verkkoversion tekemiseen?              En           Kyllä 
 
 
11. Oletko aiemmin työskennellyt jossakin muussa mediassa? (Jos olet, rastita kaikki joissa olet työskennellyt) 
      
  ___Radio     ___ Sanomalehti      ___ Televisio    ___ Verkkojulkaisu   ___ Muu, mikä: _____________________ 



 

 

 
12. Mistä vuodesta lähtien olet käyttänyt Internetiä suhteellisen säännöllisesti? 
 
  1995 tai aiemmin        1996       1997         1998         1999         2000         2001         2002         2003         en käytä 
 
 
13. Kuinka usein normaalioloissa käytät Internetiä keskimäärin? 
 
   ___ Päivittäin        ___ 4-6 päivänä viikossa          ___ 1-3 päivänä viikossa            

   ___ Muutamia kertoja kuukaudessa                        ___ Harvemmin                  ___ En ollenkaan 

 
 
14. Kuinka monta tuntia arvioit keskimäärin käyttäväsi Internetiä normaalioloissa viikon aikana?   
 
  En käytä viikoittain     Alle 1  tunnin       1-5 h       6-15 h       16-25 h       26-40 h        41-60 h        Enemmän 

 
 

15. Kuinka usein normaalioloissa seuraat uutisia Internetistä? 
 
   ___ Useita kertoja päivässä      ___ Päivittäin      ___ Lähinnä työpäivinä      ___ Muutamia kertoja viikossa            

   ___ Muutaman kerran kuukaudessa                      ___ Harvemmin                  ___ En ollenkaan 

 
 
16. Kuinka luonnehtisit Internetin käyttöäsi uutisvälineenä?  
 

  _____  Käyttöni on hyvin vähäistä. En ole erityisen kiinnostunut Internetistä uutisvälineenä. 

  _____  Seuraan silloin tällöin kun on aikaa tai siihen on muuten mahdollisuus. 

  _____  Seuraan suhteellisen säännöllisesti tiettyjä valikoituja verkkojulkaisuja. 

  _____  Käyttöni keskittyy lähinnä merkittävien uutistapahtumien yhteyteen. 

  _____  Kuuluu käytäntöihini. Vakiojulkaisujen lisäksi etsin ja seuraan muitakin kiinnostavia julkaisuja. 

   

17. Suhteellisen säännöllisesti seuraamiesi verkkojulkaisujen määrä? 
 
   Ei yhtään        1         2         3         4         5          6          7          8          9         10  tai enemmän 
 
 
18. Kuinka tärkeä uutisten lähde Internet on sinulle� 
 
   � verrattuna radioon:     

                   __ei ollenkaan tärkeä      __ei kovin tärkeä      __yhtä tärkeä       __hieman tärkeämpi       __paljon tärkeämpi 

   � verrattuna sanomalehteen:        

                     __ei ollenkaan tärkeä      __ei kovin tärkeä      __yhtä tärkeä       __hieman tärkeämpi       __paljon tärkeämpi 

   � verrattuna televisioon:               

                   __ei ollenkaan tärkeä      __ei kovin tärkeä      __yhtä tärkeä       __hieman tärkeämpi       __paljon tärkeämpi



 

 

                                                                                                                                      Liite 2       
Haastattelun kysymysaiheet:  
 
 
Kysymysten esittämisessä otettiin huomioon, mitä asioita ja missä järjestyksessä haastateltava toi oma-
aloitteisesti esille haastattelun aikana. Kaikkia kysymysaiheita ei siten ollut tarvetta esittää haastateltaville ja 
kysymysten esittämisjärjestys saattoi vaihdella haastattelussa etenemisen mukaan. 

 
 
Käsitykset ja arviot verkkojournalismin ja –julkaisujen uskottavuudesta: 

• Seuraatko internetistä uutisia? (Jos kyllä, niin�) Millä perusteella valitset ne verkkojulkaisut, joista seuraat 
uutisia?  

• Käsityksesi verkkojournalismin uskottavuudesta verrattuna muissa joukkotiedotusvälineissä harjoitetun 
journalismin uskottavuuteen? 

• Miten vertaat ns. perinteisen median puolella toimivien tiedotusvälineiden verkkoversioiden uskottavuutta 
verrattuna alkuperäisten julkaisujen uskottavuuteen? 

• Kuinka uskottavina pidät verkkojulkaisuja, jotka ilmestyvät ainoastaan internetissä? 
• Käsitykset verkkojulkaisujen toimituskunnasta ja toimituskäytännöistä - eroavatko muista 

joukkotiedotusvälineistä?  
• Radion, sanomalehden, television ja internetin järjestys uskottavana uutiskanavana?  
• Miten kotimaisten ja ulkomaisten verkkojulkaisujen uskottavuus mahdollisesti eroaa toisistaan? 
 

Jos asia ei ole jo tullut esille: 
• Verkkojulkaisun ylläpitäjän merkitys?  
• Millainen mahdollisuus pelkästään internetissä olevalla julkaisulla on tulla uskottavaksi uutisten lähteeksi? 
Välineen / teknologian ja toimintaympäristön mahdollinen vaikutus uskottavuuteen? 
 

 
Verkkojulkaisujen uskottavuuteen vaikuttavat tekijät… 

• Uskottavan verkkojournalismin / verkkojulkaisun tunnuspiirteet? 
• Verkkojulkaisu, joka kärsii uskottavuuden puutteesta - mitä tunnuspiirteitä liittäisit tällaisiin julkaisuihin? 
• Verkkojulkaisujen uskottavuuteen myönteisesti/heikentävästi vaikuttavat tekijät?  
• Verkkojournalismin suuntaukset / tahot / julkaisut, joiden uskottavuus on pahiten hukassa tai parhaiten 

hallussa?   
 

• Uskottavuuteen vaikuttavia tekijöitä erikseen mainittuina, kysytään vain siinä tapauksessa, jos eivät ole 
tulleet mainituiksi aiemmissa vastauksissa: Miten merkittävää uskottavuuden kannalta on… 

- mainosten ja toimituksellisen aineiston erotteleminen toisistaan? 
- Informaation jatkuva päivittäminen: uutiset ovat tuoreita ja nopeasti verkossa? 
- Jutun asiatiedot on oikein, juttu on kasattu tasapuolisesti ja puolueettomasti? 
- Juttu on verkossa kokonaisuudessaan yksityiskohtineen? 
- Lähteiden merkitys ja mainitseminen? 
- Palautteen mahdollisuus? 
- (Tietosuojaan liittyvät asiat) Henkilötietojen käsittelystä informoiminen? 
- Visuaalinen ulkoasu / ammattimainen esilletuonti tai taitto? 

 
• Kysymys yleisön kannalta katsottuna: Onko verkkojournalismilla ollut vaikutusta yleisesti journalismin 

uskottavuuteen?  
• Voisiko verkkojulkaisujen uskottavuutta kehittää? Jos, niin millä keinoilla uskottavuutta voitaisiin kohentaa / 

mihin kiinnittäisit huomiota? 
• Arvio verkkojournalismin uskottavuuden muutoksen suunnasta tulevaisuudessa? Tekijät, jotka ohjaavat tai 

vaikuttavat kehityksen suuntaan? 
• Verkkojournalismin uskottavuudesta käytävän/käydyn keskustelun taso ja riittävyys?



 

 

Tutkimukseen osallistuneet toimittajat *                                              Liite 3 
 
SL = Sanomalehtitoimittaja 
RTV = Radio/televisio-toimittaja 
 
SL01 Mies, ikä 39 � 60 vuotta, toimittajana yli 20 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

viisi vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 1 � 5 tuntia. Seuraa uutisia 
verkosta muutaman kerran kuukaudessa, säännöllisesti neljää verkkojulkaisua. 

 
SL02 Mies, ikä 39 � 60 vuotta, toimittajana yli 20 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

yli kahdeksan vuotta, käy internetissä 4 � 6 kertaa viikossa, viikossa yhteensä 1 � 5  
tuntia. Seuraa uutisia verkosta päivittäin, säännöllisesti viittä verkkojulkaisua. 

 
SL03 Mies, ikä 39 � 60 vuotta, toimittajana 11 � 20 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

yli kahdeksan vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 12 � 25 tuntia. 
Seuraa uutisia verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa yli kymmentä verkkojulkaisua. 

 
SL04 Nainen, ikä 25 � 38 vuotta, toimittajana 11 � 20 vuotta, käyttänyt internetiä 

säännöllisesti neljä vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 1 � 5 tuntia. 
Seuraa uutisia verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa viittä verkkojulkaisua. 

 
SL05 Nainen, ikä 25 � 38 vuotta, toimittajana 6 � 10 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

neljä vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 6 � 15 tuntia. Seuraa uutisia 
verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa viittä verkkojulkaisua. 

 
SL06 Nainen, ikä 39 � 60 vuotta, toimittajana yli 20 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

kuusi vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 1 � 5 tuntia. Seuraa uutisia 
verkosta muutamia kertoja viikossa, säännöllisesti seuraa neljää verkkojulkaisua. 

 
SL07 Nainen, ikä 25 � 38 vuotta, toimittajana alle 5 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

kuusi vuotta, käy internetissä 4 � 6 kertaa viikossa, viikossa yhteensä 6 � 15 tuntia. 
Seuraa uutisia verkosta harvemmin kuin muutaman kerran kuukaudessa, ei seuraa 
säännöllisesti yhtään verkkojulkaisua. 

 
RTV01 Nainen, ikä 25 � 38 vuotta, toimittajana alle 5 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

kuusi vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 26 � 40 tuntia. Seuraa uutisia 
verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa neljää verkkojulkaisua. 

 
RTV02 Mies, ikä 39 � 60 vuotta, toimittajana 11 � 20 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

viisi vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 6 � 15 tuntia. Seuraa uutisia 
verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa kahdeksaa verkkojulkaisua. 

 
RTV03 Mies, ikä 25 � 38 vuotta, toimittajana 6 � 10 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

seitsemän vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 41 � 60 tuntia. Seuraa 
uutisia verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa neljää verkkojulkaisua. 

 
RTV04 Mies, ikä 25 � 38 vuotta, toimittajana alle 5 vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

viisi vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 1 � 5 tuntia. Seuraa uutisia 
verkosta muutamia kertoja viikossa, säännöllisesti seuraa kahta verkkojulkaisua. 

 
RTV05 Mies, ikä 25 � 38 vuotta, toimittajana alle viisi vuotta, käyttänyt internetiä säännöllisesti 

seitsemän vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 26 � 40 tuntia. Seuraa 
uutisia verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa kolmea verkkojulkaisua. 

 
RTV06 Nainen, ikä 39 � 60 vuotta, toimittajana 11 � 20 vuotta, käyttänyt internetiä 

säännöllisesti kuusi vuotta, käy internetissä päivittäin, viikossa yhteensä 1 � 5 tuntia. 
Seuraa uutisia verkosta päivittäin, säännöllisesti seuraa seitsemää verkkojulkaisua. 

 
*) Kaikilla osallistujilla oli korkeakoulututkinto tai �opintoja. Nuorin oli 25-vuotias ja vanhin 60-vuotias, keski-ikä asettui 
39 vuoteen, jota on käytetty ikäryhmien jaottelussa.
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