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This study was made as an assignment for the television program Kuningaskuluttaja, 
which is a program specialized in consumer matters. It is broadcast by Finland’s na-
tional public service broadcasting company (Yle) and is shown on channel TV1. The 
aim was to find out if the actual speed of broadband for consumers corresponds to 
what the operators promise them in their contracts. Our task was to do background 
work for the story regarding the speed of internet connections. 
 
The subject was topical, because the Finnish Communications Regulatory Authority 
had reminded operators at the beginning of 2012 that they should clearly inform con-
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We carried out the background work for the story by using crowdsourcing and data 
journalism. The starting point was to invite consumers to measure the speed of broad-
band channels at their homes, so the material for the story was gathered by 
crowdsourcing. We invited consumers to measure this through social media, radio and 
television. Processing of the self-collected data, along with the visualization and appli-
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colors, depending on the results, on a map of Finland on the Internet, using the 
Google Maps application. We also put the results on a spreadsheet application, with 
which we made different kinds of sorting from the data. 
 
This study started in March 2012. We collected the results from the middle of April 
until the end of June, getting nearly 600 responses. Finally, we sent all of the data and 
ideas for new stories found in the data to the Kuningaskuluttaja reporters. The pro-
gram, made by a journalist of Kuningaskuluttaja, was shown on 6.9.2012 on television. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuluttaja-aiheisen jutun taustatoimitustyön te-

keminen Yleisradion Kuningaskuluttaja-ohjelmaan. Työssä käytettiin tämän hetken 

uusia journalistisia työtapoja: joukkoistamista ja siten kerätyn datan hyödyntämistä.  

 

Jutun aiheena olivat laajakaistayhteyksien nopeudet. Kuningaskuluttaja halusi tutkia, 

kuinka hyvin operaattoreiden lupaamat nopeudet käytännössä toteutuvat kuluttajien 

koneilla kotioloissa. Asia oli ajankohtainen, koska Viestintävirasto oli muistuttanut ope-

raattoreita siitä, että luvatut nopeudet ja niiden vaihteluvälit olisi merkittävä sopimuk-

siin selkeämmin (Viestintävirasto 2011a). 

 

Tarkoituksena oli kerätä kuluttajilta tietoa joukkoistamalla siten, että kuluttajia kutsuttiin 

mukaan mittaamaan yhteyksiensä nopeuksia. Oletuksena oli, että aihe kiinnostaa kulut-

tajia ainakin jonkin verran, koska suurella osalla suomalaisista on internetyhteys ja 

muun muassa Kuluttajavirastoon tulevien yhteydenottojen perusteella operaattorien 

toiminta myös puhuttaa ihmisiä (Tilastokeskus 2011, Nieminen 2012).  

 

Kutsuimme ihmisiä mukaan osallistumaan sosiaalisen median sekä radion ja television 

kautta. Pyysimme heitä mittaamaan internetistä löytyvän mittarin avulla laajakaistayh-

teyksiensä nopeudet ja vertaamaan saatuja tuloksia operaattorin lupaamiin nopeuksiin, 

ja tämän jälkeen lähettämään tiedot meille joko sosiaalisen median kautta tai sähköpos-

titse. 

 

Keräsimme mittaustulokset Suomen kartalle Google Maps -karttaohjelman avulla ja 

analysoimme tuloksia taulukkolaskentaohjelman avulla. Keräämämme tulokset ja niistä 

tekemämme data-aineisto analyyseineen olivat pohjana televisiossa syyskuussa 2012 

esitetylle Kuningaskuluttajan jutulle. 

 

Työmme tuntui olevan ajan hermolla, koska joukkoistaminen ja datajournalismi olivat 

toistuvasti esillä mediassa samaan aikaan kun työskentelimme oman joukkoistamispro-

jektimme parissa. 
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2 Kuluttajat mukaan jutun tekoon 

2.1  Toimeksiantajan esittely 

Saimme opinnäytetyömme toimeksiannon Kuningaskuluttaja-ohjelmalta, jota tuottava 

Oy Suomen Yleisradio Ab (Yle) perustettiin vuonna 1926. Yle on julkisen palvelun 

viestintäyhtiö, jonka pääomistaja on Suomen valtio. Nykyään yhtiöllä on neljä tv-

kanavaa ja kuusi radiokanavaa. (Yle 2012.) 

 

Ylen TV1 -kanavalla pyörivä Kuningaskuluttaja-ohjelma on omien sanojensa mukaan 

”asiallinen muttei tylsä kuluttajaohjelma”, joka on pyörinyt ruudussa jo yli 20 vuotta. 

Ohjelman toimittajat penkovat palvelujen laatua, lupausten pitävyyttä ja erilaisia väärin-

käytöksiä kuluttamisen maailmassa. (Kuningaskuluttaja 2012.) 

 

Heikki Heikkilän Ohut ja vankka journalismi -väitöskirjan (Heikkilä 2001, 46) mukaan 

“[Kuningaskuluttaja-]ohjelman yleisenä tavoitteena on puhutella kuluttajaa ja antaa hä-

nelle tarvittavaa tietoa oman kulutuskäyttäytymisensä tueksi”. Heikkilä kuvaa ohjelmaa 

yhdeksi palvelujournalismin edustajista televisiossa, ja hänen mukaansa “Kuningasku-

luttajaan sisään rakennettua yhteiskuntakriittisyyttä korostaa sen pyrkimys vastata yksit-

täisten kuluttajien kokemiin vääryyksiin ‘rankaisemalla’ epärehellisiä tavaroiden tuotta-

jia, maahantuojia tai kauppiaita kertomalla näiden epäreilusta toiminnasta julkisesti”. 

(Heikkilä 2001, 46.) 

 

Heikkilän analysointi ohjelmasta tuntuu ajankohtaiselta edelleenkin, 12 vuotta väitöskir-

jan julkaisemisen jälkeen. Kuningaskuluttaja on viimeisen parin vuoden aikana tehnyt 

juttuja muun muassa valetilauksia urakoivista lehtimyyjistä ja valmistalojen ontuvasta 

valvonnasta (Miettinen 2011) sekä puhelinliittymissä piilevistä hintamiinoista (Miettinen 

2012). Kaikissa näissä mainittiin myös epärehellinen tai puutteellisesti toimiva yritys tai 

yritykset nimeltä. 

 

Ohjelmalla on myös Kolmen kovan testiryhmä, jossa kolme tavallista kuluttajaa testaa 

erilaisten laitteiden käytettävyyttä ja kestävyyttä. Lisäksi ohjelman toimitus vastaa katso-

jien kiperiin kysymyksiin. 
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Puolen tunnin ohjelmaa esitetään tammikuusta 2013 alkaen torstaisin klo 20.00, ja kat-

sojia sillä on noin 400 000. Uusintoja (maanantaisin klo 16.25 ja tiistaisin klo 9.30) seu-

raa yhteensä noin 200 000 katsojaa. Ohjelmaa tekee 13 hengen toimitus, johon kuulu-

vat toimittajien lisäksi graafikko, ohjaaja-leikkaaja ja kuvaaja. 

 

Kuningaskuluttajalla on omat verkkosivut Ylen sivuilla sekä Facebook-sivu, jossa oh-

jelman toimittajat mainostavat tulevien ohjelmien aiheita, jakavat mielenkiintoisia uuti-

sia ja linkkejä kulutuksen maailmasta sekä keskustelevat ihmisten kanssa juttuaiheista. 

Ohjelman Facebook-sivulla on tällä hetkellä 7 874 tykkääjää (tilanne 12.3.2013), joista 

osa seuraa sivua aktiivisesti osallistuen myös siellä käytävään keskusteluun. (Vertailun 

vuoksi: aloittaessamme projektimme keväällä 2012 sivustolla oli alle 6 000 tykkääjää.) 

Keskustelua käydään myös ohjelman verkkosivuilla. Kommentoiduimmat jutut on lis-

tattu näkyvästi heti etusivulla. 

 

Sosiaalisen median avulla kuluttajat voivat entistä helpommin ottaa yhteyttä ohjelman 

tekijöihin. Facebook-sivun lisäksi kuluttajat voivat antaa juttuvinkkejä ja lähettää katso-

japalautetta ohjelman verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. (Kuningas-

kuluttaja 2012a ja b.) 

 

2.2 Toimeksiannon esittely 

Opinnäytetyömme toimeksiantona oli tehdä taustatoimitustyö Kuningaskuluttaja-

ohjelmassa syksyllä 2012 esitettävään laajakaistayhteyksien nopeuksia käsittelevään tele-

visiojuttuun. Aiheena olivat operaattoreiden mainoksissa lupaamat laajakaistayhteyksien 

nopeudet verrattuna kuluttajien omilla kotitietokoneillaan mittaamiin toteutuneisiin 

nopeuksiin. Toteutimme toimeksiannon joukkoistamalla ja analysoimalla joukkoista-

malla kerättyä data-aineistoa. 

Tapasimme toimeksiannon ohjaajan, Kuningaskuluttaja-ohjelman toimitussihteeri Ville 

Alijoen ensimmäisen kerran maaliskuun 2012 alussa, jolloin hän kertoi toimeksiannon 

sisällöstä ja taustoista. Kuningaskuluttaja oli tehnyt laajakaistayhteyksien nopeuksista 

jutun jo vuoden 2011 syksyllä ja tämä uusi juttu oli  jatkoa sille. Uuden jutun ideana oli 
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kutsua kuluttajat mukaan ohjelman tekoon pyytämällä heitä mittaamaan internet-

yhteyksiensä nopeuksia. 

 

Kuningaskuluttaja oli käyttänyt joukkoistamista kerran aikaisemmin jutussaan, jonka 

aiheena olivat kauppojen ale-tuotteet. Ohjelma keräsi vuodenvaihteessa 2011-2012  tie-

toja ruokakaupoista, jotka myivät vanhentuvaa ruokaa alennuksella, ja kerätyt tiedot 

merkittiin Google Maps -karttaohjelmaan. Tässä kokeilussa kuluttajat saivat itse merki-

tä karttaan tietoja. Avoin tiedonkeruu ei kuitenkaan ollut toimeksiantajan mukaan hyvä 

ratkaisu, koska kartta joutui ilkivallan kohteeksi. 

 

Laajakaistayhteyksien nopeudet ja operaattoreiden mainostamat sekä sopimuksissa 

mainitsemat nopeuksien vaihteluvälit tulivat jälleen ajankohtaisiksi projektimme aloi-

tusvuonna 2012, koska Viestintävirasto muistutti vuoden 2012 alussa operaattoreita 

merkitsemään luvatut nopeudet ja niiden vaihteluvälit sopimuksiin aiempaa selkeäm-

min. Operaattoreiden piti selkeyttää sopimusehtojaan kesäkuun 2012 alkuun mennessä. 

 

Avainasemassa työssämme oli tiedonhankinta joukkoistamalla eli yleisön kutsuminen 

mukaan ohjelman tekoon mittaamalla laajakaistayhteyksien nopeuksia sekä datajourna-

lismi eli hankitun tiedon analysointi laskentataulukko-ohjelman avulla ja visualisointi 

interaktiivisen kartan sekä mahdollisen grafiikan avulla. 

 

Kuluttajia kutsuttiin mukaan sosiaalisen median, Ylen verkkosivujen, radion ja Kunin-

gaskuluttaja-tv-ohjelman kautta. Lisäksi kutsu levisi Kuluttajaliiton kautta, joka lähetti 

sähköpostitse paikallisjärjestöjensä aktiiveille laatimamme pyynnön osallistua projektiin. 

Kutsussa kuluttajia pyydettiin mittaamaan laajakaistayhteytensä nopeus verkosta löyty-

vän mittarin avulla ja vertaamaan testaustulosta operaattorin sopimuksessa lupaamaan 

nopeuteen. Mittaustulokset pyydettiin ilmoittamaan joko Kuningaskuluttajan Face-

book-sivun kautta tai sähköpostitse Kuningaskuluttajan toimitukseen. 

 

Tehtävänämme oli kerätä tulokset Facebook-sivulta sekä sähköposteista ja merkitä ne 

Suomen karttaan ilmaisen Google Maps -ohjelman avulla. Aiemmin mainitun Alekaup-

pa -karttakokeilun sekä kartan puutteellisten teknisten ominaisuuksien vuoksi toimek-

siantaja ei halunnut, että mittaajat merkitsevät itse tulokset karttaan. Tässä projektissa 
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kartan käyttöoikeudet olivat vain meillä ja työmme ohjaajalla, ohjelman toimitussihteeri 

Ville Alijoella. 

 

Kartta oli alusta alkaen yleisön nähtävillä Kuningaskuluttajan nettisivuilla, jolloin mit-

taajat saattoivat katsoa kartasta oman mittaustuloksensa sekä verrata sitä esimerkiksi 

oman asuinalueensa muihin mittaustuloksiin. Merkitsimme karttaan mittauspaikan si-

jainnin paikkakunnan tai katuosoitteen tarkkuudella (riippuen siitä, kuinka tarkan tie-

don mittaaja oli ilmoittanut), liittymän/ operaattorin nimen, mittaustuloksen ja operaat-

torin sopimuksessa lupaaman nopeuden sekä mittaajan nimen (jos mittaaja oli sen il-

moittanut) sekä mahdolliset kommentit ja terveiset. Kiinteät yhteydet merkittiin mustal-

la pisteellä varustetulla osoitinmerkillä, ja mobiiliyhteydet ilman pistettä olevalla merkil-

lä. 

 

 
 
Kuva 1: Yksityiskohta verkossa olleesta Google Maps -kartasta (Kuva: Google 2013) 

 

Kartan avulla havainnollistimme sitä, miten luvatut nopeudet kotitalouksissa toteutui-

vat. Havainnollistamisessa auttoivat eri värein merkityt osoitinmerkit: 

- Vihreä: nopeus vähintään 80 % luvatusta. 

- Keltainen: yli 50 % mutta alle 80 % luvatusta. 

- Punainen: testin tulos alle 50 % luvatusta. 
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Päädyimme mainittuun prosenttijaotteluun Viestintäviraston Klaus Niemisen ja Datala-

tu Oy:n Kalle Paalasmaan haastatteluiden perusteella. Vähintään 80 prosenttia luvatusta 

nopeudesta voitiin heidän mukaansa pitää hyvänä tuloksena, koska 20 prosentin hidas-

tumisen selittävät esimerkiksi tietokoneen tai kaapelien ominaisuudet.  

 

Yli puoleen mutta alle 80 prosenttiin luvatusta päässeiden nopeuksien kohdalla kyse voi 

olla edelleen muun muassa käyttäjän tietokoneesta tai kaapeleista mutta myös sellaisista 

käyttäjään liittymättömistä seikoista, jotka operaattorin tulisi ottaa huomioon nopeutta 

mainostaessaan.  

 

Alle 50 prosentin nopeutta pidetään jo selvänä merkkinä siitä, että markkinoinnissa on 

käytetty liian optimistista nopeutta. Viestintäviraston määritelmän mukaan kiinteiden 

laajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeuden keskiarvon tulee olla vähintään puolet luva-

tusta. (Nieminen 2012, Paalasmaa 2012.) 

 

Valitsemamme, toisistaan selkeästi erottuvat värit toimivat hyvin myös tv-jutussa, jossa 

niitä käytettiin Suomen kartassa havainnollistamassa mittaustuloksia eri puolilla Suo-

mea. 

 

Lisäksi sovimme Ville Alijoen kanssa, että kokoamme mittaustulokset laskentatauluk-

koon (Excel), analysoimme tuloksia ja teemme lopuksi projektista jutun Kuningasku-

luttajan verkkosivuille. Sovimme myös, että Kuningaskuluttajan toimitus tekee varsinai-

sen tv-jutun keräämiemme tietojen pohjalta. 

 

Kävimme Yleisradiossa maalis-toukokuun aikana kolme kertaa (noin kuukauden välein) 

keskustelemassa Ville Alijoen kanssa työstämme ja sen etenemisestä. Toukokuussa ta-

paamisessa oli mukana myös ohjelman toimittaja Panu Vatanen, joka ryhtyi suunnitte-

lemaan varsinaisen tv-jutun tekemistä. 

 

Opinnäytetyöhömme liittynyt tv-juttu esitettiin Kuningaskuluttaja-ohjelmassa 6.9.2012. 

Tv-jutun kanssa samaan aikaan julkaistavaksi suunniteltu juttumme ohjelman verk-

kosivuille jäi meiltä tekemättä, koska emme yksinkertaisesti ehtineet tehdä sitä. Toimi-
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tus julkaisi kahdessa verkkojutussaan pääasiat projektin kulusta, joten oma juttumme 

tuskin olisi tuonut katsojille enempää lisäarvoa. 
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3 Kuluttajajournalismia uusilla keinoilla 

3.1 Joukkoistaminen (engl. Crowdsourcing) 

Työmme keskeisenä käsitteenä oli crowdsourcing eli joukkoistaminen. Amerikkalaisen 

Wired-aikakauslehden toimittaja Jeff Howe kehitti termin ‘crowdsourcing’ kuvaamaan 

yhteiskunnan työnjaon suurta muutosta. Termi esiintyi ensimmäisen kerran kesäkuussa 

2006 Howen artikkelissa The Rise of Crowdsourcing sekä hänen blogi-kirjoituksessaan 

Crowdsourcing: A Definition (2.6.2006). 

 
Vielä vuosituhannen alkupuolella, etenkin teollistuneissa maissa, oli pelätty lähes kaiken 

työn ulkoistamista (‘outsourcing’) edullisempiin kehittyviin talouksiin, kuten Kiinaan ja 

Intiaan. Howen mukaan halpatyön uusin muoto on kuitenkin kaikkialla, missä ihmis-

ryhmät yhdessä alkavat ratkoa ongelmia. (Uskali 2011, 88.) 

 

Howe (2008, 280-281) jakaa joukkoistamisen neljään päämuotoon, jotka ovat kollektii-

vinen älykkyys eli joukkoäly (collective intelligence, crowd wisdom), joukkotuotanto 

(crowd creation), joukkoarviointi (crowd voting) ja joukkorahoitus (crowdfunding). 

Näistä joukkoäly kuvaa projektiamme, koska se vastaa kysymykseen mitä yleisö tietää. 

Tämä on joukkoistamisen keskeisiä periaatteita, koska Howen mukaan ryhmillä on hal-

lussaan enemmän tietoa kuin yksilöillä. (Howe 2008, 280.) 

 

Suomalaisilla alan asiantuntijoilla on termin suomentamisesta hieman erilaisia, mutta 

kuitenkin samansuuntaisia näkemyksiä. 

 

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n (Tieke) erityisasiantuntija ja tietotekniikka-

kolumnisti Kari A. Hintikka (2008, 35) määrittelee joukkoistamisen siten, että ”crowd-

sourcing tarkoittaa hieman samaa kuin nykyään vakiintunut ulkoistaminen (outsour-

cing), mutta toimintoja ulkoistetaan avoimesti internetissä, periaatteessa kenen tahansa 

hoidettavaksi”. 

 

Hintikka pohtii Journalismikritiikin vuosikirjassa 2012 (2012, 29) joukkoistamista osana 

journalistista työtä. Hänen mielestään “ joukkoistaminen ei sovi kaikkeen journalismiin 

eikä kaiken aikaa, mutta oikein toteutettuna ja ammattimaisesti koordinoituna se tarjoaa 
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monipuolisen työkalupakin “yleisön” mukaan ottamiseen ja sitouttamiseen”. Hintikka 

on myös sitä mieltä, että talkootyön tullessa osaksi journalismia voidaan ennakoida, että 

palkkatoimittajan rooli muuttuu  osittain vapaaehtoisten nettijoukkojen koordinaatto-

riksi, työn tulosten arvioijaksi ja paketoijaksi. (Hintikka 2012, 27.) 

 

Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen tutkija Turo Uskali kertoo kirjassaan 

Innovaatiot ja journalismi, että hän käyttääkin joukkoistamisesta mieluiten perinteistä nimi-

tystä talkootyö. Sana kuvaa Uskalin mielestä parhaiten työn luonnetta, sillä siitä makse-

taan vain harvoin rahallista korvausta. Uskalin mukaan “verkkosanakirja Wikipedia on 

toistaiseksi tunnetuin esimerkki uudenlaisesta tiedon tuottamisesta ja jakamisesta tal-

kootyönä”. (Uskali 2011, 88.) 

 

Joukkoistamiseen perehtynyt toimittaja Johanna Vehkoo puolestaan kertoo Painokoneet 

seis -kirjassaan (2011, 60), että crowdsourcing-termille on ehdotettu suomennokseksi 

talkoistamista, joukkoistamista ja joukkoälyä. Termi tarkoittaa hänen mielestään aiem-

min ammattilaisille kuuluneen tehtävän ulkoistamista joukolle aiheesta kiinnostuneita 

ihmisiä. 

 

Edellä mainitussa kirjassa Vehkoo kertoo myös esimerkin joukkoistamisesta journalis-

missa, kun brittiläisen The Guardian -sanomalehden toimittaja Paul Lewis ryhtyi tutki-

maan huhtikuussa 2009 pidetyn G20-mielenosoituksen yhteydessä kuolleen lehtimyyjän 

Ian Tomlinsonin tapausta. Poliisin virallisen lausunnon mukaan Tomlinson kuoli sy-

dänkohtaukseen, mutta Guardian pystyi kuudessa päivässä todistamaan, että poliisi pa-

hoinpiteli Tomlinsonia aiheuttaen näin hänen kuolemansa. ”Apua tarjosivat kaksikym-

mentä silminnäkijää, jotka ottivat yhteyttä Paul Lewisiin, lähes kaikki Twitterin kautta. 

He tiesivät tulla juuri hänen puheilleen, koska Paul oli ainoana kirjoittanut aihepiiristä 

ennen mielenosoitusta, sen aikana ja sen jälkeen. Luottamus oli syntynyt.” (Vehkoo 

2011, 60.) 

 

Kriisijournalismissa satunnaisten silminnäkijöiden rooli onkin kasvanut. “Vuoden 2004 

tsunamia pidetään yleisesti tärkeänä esimerkkinä uudenlaisesta uutisoinnista, jossa ni-

menomaan silminnäkijät ottivat toimittajan roolin ja alkoivat välittää sekä kuvia että 

tietoja maailmalle.” (Uskali 2011, 89.) 
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Helsingin Sanomat uutisoi huhtikuussa 2012 Syria Tracker -sivustosta, joka on tehnyt 

Syyrian kansannousun alusta, huhtikuusta 2011 asti sähköistä talkootyötä. Syria Tracker 

kerää joukkoistamalla tietoa kansannousun uhrimääristä ja esittää kartalla uhrien määrät 

eri paikkakunnilla. Sivuston on perustanut ryhmä Yhdysvalloissa ja Syyriassa asuvia 

syyrialaisia. Ryhmä laskee YK:n ja ihmisoikeusraporttien, uutisten, Facebookin,  

YouTuben ja sähköpostiviesteistä keräämien tietojen avulla, että kansannousussa on 

kuollut enemmän ihmisiä kuin YK on arvioinut. (Mielonen 2012, B4.) 

 

Syria Tracker -sivusto käyttää alun perin kenialaisen Ushahidin joukkoistamispalvelua, 

joka on nettiajan kriisiviestinnän yleistyökalu. Palvelun avulla voidaan kerätä tietoa eri 

lähteistä ja esittää ne esimerkiksi kartalla. Ushahidin takana on kenialainen bloggaaja 

Ory Okolloh, joka sai ajatuksen joukkoistamisesta Kenian vaalien jälkeisten levotto-

muuksien aikaan vuonna 2008. Ushahidin avulla on sen jälkeen tiedotettu useista levot-

tomuuksista ja luonnonkatastrofeista. Esimerkiksi Haitin maanjäristyksessä vuonna 

2010 ihmiset lähettivät tekstiviesteillä tietoa loukkaantuneiden olinpaikoista. Tiedot 

päätyivät verkossa olevalle kriisikartalle, josta oli apua uhrien paikallistamisessa. Usha-

hidin kriisikartoitusalustaa käyttää nykyään joukkoistamiskokeiluissaan myös The 

Guardian. (Aitamurto, Heikka, Kilpinen & Posio 2011, 83.) 

 

Vuonna 2006 lanseerattu mikroblogipalvelu Twitter puolestaan osoitti hyödyllisyytensä 

Yhdysvalloissa lokakuussa 2007, kun Pohjois-Kaliforniassa riehuivat metsäpalot. “Pai-

kallinen uutismedia ei kyennyt kertomaan kyllin nopeasti palojen leviämisestä ja niinpä 

ihmiset ottivat uutisoinnin omiin käsiinsä ja alkoivat naputella Twitterin kautta toisil-

leen lyhyitä, korkeintaan 140 merkin viestejä.” (Uskali 2011, 99.) 

 

Tanja Aitamurto kertoo jutussaan Kehityssuuntia Yhdysvalloissa: sisältötehtaat, tutkivat tukut 

ja yrittäjyys (Aitamurto 2011, 37) joukkoistamiseen liittyvästä joukkorahoituksesta. Yh-

dysvalloissa toimii muun muassa joukkorahoitusalusta Spot.Us, jossa freelance-

toimittajat keräävät rahaa projekteilleen. Turo Uskalin (2011, 118) mukaan Spot.Us:n 

malli levisi vuoden 2010 aikana myös Australiaan, jossa vastaavanlainen journalistinen 

joukkorahoitus toimii nimellä YouCommNews. 
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Suomalaisia joukkorahoitusalustoja ovat muun muassa vuoden 2012 aikana perustetut 

Mesanaatti.me, jossa ihmiset voivat rahoittaa erilaisia projekteja soololevyistä lehtiin, ja 

”hitaan journalismin julkaisu” Long Play, joka kerää lukijoiltaan rahoitusta juttujensa 

tuotantoon. 

 

Kansalaisjournalismi sivuaa joukkoistamista 

 

Tutkiessamme joukkoistamisen käsitettä törmäsimme myös käsitteeseen kansalaisjour-

nalismi, jolla on yhtymäkohtia joukkoistamiseen: kansalaisten huomioimiseen ja osallis-

tamiseen journalismissa. Kansalaisjournalismilla tarkoitetaan Jyväskylän yliopiston yllä-

pitämän sanaston mukaan kuitenkin ammattilaisten tekemää journalismia, joka tähtää 

tietoisesti julkisen keskustelun synnyttämiseen ja kannustaa kansalaisia osallistumaan 

(Ruusunoksa). 

 

Myös tutkija Esa Sirkkunen näkee kansalaisjournalismi-käsitteen samalla tavalla: 

 
Liikkeen [kansalaisjournalismin] tavoitteena on kääntää asiantuntijoiden ja muun yhteis-

kunnallisen eliitin sanelemaa julkista agendaa lähemmäs arjen kokemuksia. Kansalaisjour-

nalismi merkitsee siis ainakin akateemisessa keskustelussa edelleen journalistien tekemiä 

juttuja, jotka ovat syntyneet kansalaisten antamista ideoista ja jotka on toteutettu heidän 

vahvalla myötävaikutuksellaan. (Sirkkunen 2006, 52.) 

 

Käsite sivuaa projektiamme, koska Ruusunoksan mukaan “kansalaisjournalismin peri-

aatteiden mukaan aina ei tarvitse lähteä hakemaan vastauksia asiantuntijoilta tai virka-

miehiltä, vaan kansalaisten omia kokemuksia ja tietoa pitäisi hyödyntää journalismissa 

nykyistä enemmän”. 

 

Toimittaja ja tietokirjailija Hanna Nikkanen puolestaan käyttää kansalaisjournalismi-

nimitystä myös sellaisesta journalismista, jossa kansalaiset ovat tulleet toimittajien revii-

rille tehden itse esimerkiksi tutkivaa journalismia. Jutussaan Sikatehtaat: ulkoistettua tutki-

vaa journalismia hän nostaa tästä hyvänä esimerkkinä eläinoikeusaktivistit, jotka toivat 

julkisuuteen sikatilojen eläinten laiminlyönnit itse kuvatulla materiaalilla. (Nikkanen 

2012, 8-13.) 
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Toisaalta Nikkanen pohtii jutussaan tällaisen kansalaisjournalismin ongelmia: voiko 

ulkoistettuun tutkimukseen luottaa ja kuka kantaa tutkivan työn riskit, kun ne on ul-

koistettu aktivisteille? Sikatilajutussa materiaalin kuvanneet aktivistit joutuivat oikeuden 

eteen, ja vaikka lähes kaikki syytteet hylättiin, kannattaa tapaus pitää mielessä, koska 

“tutkiva taustatyö ei ole huoleton harrastus aktivisteille, jotka tyypillisesti tekevät työtä 

yksin tai pienissä ryhmissä, ilman palkkaa ja työsuhteen tuomaa turvaa” (Nikkanen 

2012, 12-13). 

 

Englannin kielessä nämä kaksi kansalaisjournalismin suuntausta on eritelty selkeästi 

omiksi termeikseen: termi civic journalism on perinteisesti merkinnyt toimittajien kansa-

laisnäkökulmasta tekemää journalismia, ja termi citizen journalism kansalaisten tekemää 

journalismia. (Drake, Haasio & Jääskeläinen 2009, 29.) 

 

3.2 Datajournalismi 

Toista työmme keskeistä käsitettä, datajournalismia ei ole käsitteenä avattu kovinkaan 

usein, kuten tutkija Teemo Tebest Tampereen teknillisen yliopiston hypermedialabora-

toriosta (nykyään YLE:llä työskentelevä datajournalisti ja sosiaalisen median verkkoke-

hittäjä) kirjoittaa Datajournalismi-blogissaan. Tietoperustaa kerätessämme havaitsimme-

kin, että varsinkin tieteellisistä julkaisuista on vaikea löytää käsitteelle yhtenäistä selitys-

tä. 

 

Tebestin mukaan datajournalismi on yhteinen nimitys muun muassa sellaisille käsitteille 

kuin tietokoneavusteinen journalismi, visuaalinen tarinankerronta ja dataan perustuva 

journalismi. Journalismissa jo kauan käytössä ollut infografiikka ei sellaisenaan ole data-

journalismia, koska siinä kuvataan yleensä yksittäistä lukua tai tietoa grafiikan avulla. 

Datajournalistisessa artikkelissa sen sijaan on taustalla suurempi tietoaineisto, jota on 

yhdistelty, käsitelty ja analysoitu usein teknisten sovellusten avulla, ja jota kuvataan 

journalistisesta näkökulmasta visuaalisin keinoin. (Tebest 2012.) 

 

Suomen Verkkodemokratiaseuran puheenjohtaja Sami Majaniemi kuvaa valtiovarain-

ministeriön SADe-ohjelman blogissa datajournalismia ja datajournalistista artikkelia 

siten, että datajournalismi yhdistelee tiedonlouhinnan, tilastoanalyysin ja visualisoinnin 
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keinoin julkisten tietolähteiden aineistoja kaikille avoimiksi vuorovaikuttaviksi verkko-

sovelluksiksi. 

 
Datajournalistisessa ‘artikkelissa’ tieto on jalostettu muotoon, jossa sitä ei enää ainoastaan 

‘lueta’ vaan se lisäksi ‘koetaan’ visuaalisen ja vuorovaikuttavan sovelluksen kautta, joka 

esimerkiksi antaa mahdollisuuden tilastotietojen graafiseen ymmärtämiseen. (Majaniemi 

2012.) 

 
Datajournalistinen prosessi 

 

Datajournalismi avautuu käsitteenä mielestämme parhaiten kuvaamalla datajournalistis-

ta prosessia. Prosessiin kuuluu datan hankkiminen, esimerkiksi käyttämällä avointa 

kaikkien käytettävissä olevaa tai itse kerättyä dataa, datan analysointi ja yhdisteleminen 

esimerkiksi laskentataulukoiden avulla sekä datan visualisointi (Bradshaw 2010). 

 

Datajournalistinen prosessi voidaan Bradshaw’n (2010) mukaan aloittaa joko olemassa 

olevasta datasta tai tutkimuskysymyksestä. Journalistinen tuote voidaan datajournalis-

min keinoin tehdä lukijoille mielenkiintoisemmaksi ja näyttää aiheesta uusia näkökulmia 

tai löytää dataa analysoimalla kokonaan uusia juttuaiheita. (Tebest 2012.) The Guardia-

nin Datablogin vetäjä Simon Rogersin mielestä tärkeintä on osata kysyä datalta oikeat 

kysymykset. ”Mieti, mitä haluat kysyä numeroilta. Se on paljon vaikeampaa kuin esi-

merkiksi tiedon lähteiden löytäminen.” (Vehkoo 2011, 107.) 

 

Johanna Vehkoo (2011, 107) erottaa datajournalismista viisi työvaihetta: 1) oikea kysy-

mys, 2) oikean datan löytäminen, 3) sen tarkastelu, 4) visualisointi ja 5) yhdistely 

(mashing, kahden tai useamman tietokannan yhdistäminen). Datajournalismissa tarvi-

taan myös erilaisia ihmisiä erilaisine taustoineen ja kiinnostuksen aiheineen. ”Tietokan-

toja voidaan käyttää niin politiikan, urheilun, kulttuurin kuin talouden jutuissa.” (Veh-

koo 2011, 110.) 

 

Helsingin Sanomissa uutispäällikkönä työskentelevän Jussi Pullisen mukaan datan käyt-

tö journalismissa ei kuitenkaan ole uusi keksintö. Verkkokirjoituksessaan Datajournalis-

mia 1800-luvulta Pullinen kertoo kuuluisasta esimerkistä informaation visualisoinnissa: 

ranskalaisinsinööri Charles Minardin vuonna 1869 julkaisemasta kartasta Napoleonin 
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armeijan kohtalosta Venäjällä vuosina 1812 - 1813. Pullisen mielestä kyseessä on data-

journalismin ja visualisoinnin mestarinäyte, josta voisi nettiaikanakin olla ylpeä. Pullisen 

mukaan “datajournalismihuumassa usein unohtuu, että kyse ei ole pohjimmiltaan vilk-

kuvista grafiikoista tai vastaavasta, vaan ihan samasta hommasta, jota on tehty vuosisa-

dat. Lisäksi keskustelu vielä usein painottuu visualisointiin, joka on kuitenkin vain osa-

nen tästä”. (Pullinen 2012.) 

 

Avoin data 

 

Tällä hetkellä datajournalismi yhdistyy vahvasti avoimen datan käyttämiseen. Avoimella 

datalla tarkoitetaan muun muassa julkishallinnon keräämän tiedon, esimerkiksi tilasto-

datan tai paikkatiedon, antamista kaikkien käyttöön. (Poikola, Kola & Hintikka 2010, 

18.) 

 

Avoimen julkisen datan suomalaiset asiantuntijat Petri Kola, Kari Hintikka ja Antti 

Poikola (Aitamurto ym. 2011, 74) ovat määritelleet datan avaamisen kolme tärkeää seu-

rausta: 

 
1. Aktiivinen kansalaisuus. Avoin data lisää demokratian läpinäkyvyyttä, kun kansalaisten 

ulottumattomissa ollutta tietoa on aiempaa paremmin saatavilla. Data, sen jatkojalostus ja 

visualisointi auttaa kansalaisia ymmärtämään esimerkiksi lainsäädäntöprosesseja parem-

min. Tämä kannustaa osallistumaan prosesseihin esimerkiksi äänestämällä. 

 

2. Hallinnon sisäinen tehokkuus lisääntyy, kun tietokantoja ja -järjestelmiä harmonisoidaan 

datan avaamista varten. Tieto löytyy organisaatioiden sisältä aiempaa paremmin. Hallin-

nonalojen rajat ylittävästä uudistuksesta seuraa myös säästöjä, kun tiedon siirtäminen hal-

linnonalalta toiselle tapahtuu aiempaa nopeammin ja helpommin. 

 

3. Innovaatio- ja liiketoimintamahdollisuudet. Avoin julkinen data mahdollistaa uudenlai-

set, esimerkiksi tiedon visualisointiin ja linkittämiseen liittyvät innovaatiot ja palvelut, ku-

ten erilaiset sovellukset. Näistä syntyy liiketoimintaa, joka tuottaa elantoa kansalaisille ja 

tuloja valtiolle. 

 

Avointa dataa vain ei ole ollut tähän mennessä paljoakaan tarjolla, vaikka siitä voisi 

myös tutkimusten mukaan olla suurta taloudellista hyötyä, ja se voisi synnyttää uutta 
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liiketoimintaa. Euroopan komissio on arvioinut julkisen tiedon avaamisen suoriksi ta-

loudellisiksi tuotoiksi 40 miljardia euroa vuodessa (Sarkola 2012, 7). 

 

Tutkija Esa Sirkkusen mukaan datajournalismin tekemisen esteenä on tähän saakka 

ollut nimenomaan datan puuttuminen. 

 
Halutusta aiheesta ei välttämättä ole olemassa avointa dataa, dataa ei ole saatu sen tuotta-

jalta tai data on sellaisessa muodossa, että sen käyttäminen on hankalaa, kuten tapauksissa, 

joissa metadata puuttuu (esimerkiksi viranomaistahojen julkaisema tieto on pelkästään 

word-dokumentti-muodossa tms.) (Sirkkunen 2011). 

 

Yhdysvallat ja Britannia ovat tällä hetkellä datan avaamisen kärkimaita. Yhdysvalloista 

mainitaan Uusi kultakausi -kirjassa (Aitamurto ym. 2011, 71) esimerkkinä San Francisco, 

jossa kaupungin pormestarin mukaan tiedon pitää olla kansalaisten käytettävissä, koska 

sitä kerätään ja ylläpidetään julkisin varoin. San Francisco ylläpitää DataSF-sivustoa, 

jossa pyritään julkaisemaan kaikki kaupungin ylläpitämät ei-luottamukselliset tietokan-

nat. Britanniassa puolestaan on avattu tuhansia tietokantoja, jotka sisältävät muun mu-

assa tietoa julkisten varojen käytöstä. Maassa on avattu paljon myös asumiseen ja ter-

veyteen liittyvää dataa. (Aitamurto ym. 2011, 72.) 

 

Tilastokeskuksen tiedotusjohtaja ja Tietoajan pitkäaikainen päätoimittaja Jussi Melkas 

näkee avoimen datan tulkinnassa myös riskejä, koska tilastojen ja muiden aineistojen 

tulkitseminen oikein ei välttämättä ole helppoa. 

 
Journalistisen innokkuuden tuntien tulevaisuudessa vaarana on kuitenkin se, että aineis-

toista löydetään yhä useammin tarinoita, joita siellä ei ole. Koska hyvillä tarinoilla - olivat 

ne sitten tosia tai epätosia - on varsinkin verkossa taipumus jäädä elämään, datajournalis-

mia ei tulisi jättää journalistien yksinoikeudeksi. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden tulisi akti-

voitua sekä tarinoiden tuottajina että tuotettujen tarinoiden kriitikkoina ja journalistien yh-

teistyökumppaneina. (Melkas, 2011.) 

 

Myös Kari A. Hintikka kannattaa journalistien ja tutkijoiden yhteistyötä. Hänen mieles-

tään  joukkoviestimen rooli voisi datajournalismissa olla toimiminen aineiston tarjoaja-

na ja toiminnan koordinoijana. “Esimerkiksi kevään 2011 vaalikoneiden aineistoista 



 

 16 

journalistisesti kiinnostavimmat analyysit olivat tutkijoiden ja ohjelmoijien tuottamia - 

eivät palkkajournalistien tai vaalitoimituksien.” (Hintikka 2012, s. 27-28.) 

 

3.3 Sosiaalinen media 

Sosiaalista mediaa käytetään yhtenä joukkoistamisen kanavana. Käsitteellä viitataan me-

dian ja internetin kehitysvaiheeseen, jossa sisällöntuotanto hajautuu ja käyttäjät tuotta-

vat yhä enemmän sisältöä.  

 

Kyseessä on eräänlainen sateenvarjokäsite, joka kokoaa internetin erilaiset yhteisö- ja 

jakamispalvelut (esimerkiksi Facebook, Twitter, Wikipedia ja YouTube). Tyypillisiä piir-

teitä sille ovat suuret joukot käyttäjinä, käyttäjien luoma sisältö, vuorovaikutteisuus, 

yhteisöllisyys, demokraattisuus, rakennettu ja jaettu ympäristö sekä teknologiakeskei-

syys. (Matikainen 2009, 9.)  

 

Web 2.0 

 

Sosiaalisen median keskeinen käsite on Web 2.0 -tekniikka, jolla tarkoitetaan vuorovai-

kutteista, sosiaalista webiä. Sosiaalinen media ja web 2.0 käsitetäänkin usein synonyy-

meiksi. 

 

Web 2.0 -käsitteen kehitti internetkonsultti Tim O’Reilly yhdessä Dale Doughertyn 

kanssa vuonna 2004. Perusideana käsitteessä on, että yksisuuntaisesta verkosta (web 1.0 

read-only web) siirrytään kaksisuuntaiseen tai vuorovaikutteiseen verkkoon (web 2.0 

read-write web). (Matikainen 2009, 9.) Pähkinänkuoressa Web 2.0:lla “tarkoitetaan in-

ternetin uutta vaihetta, jossa staattisten verkkosivujen selailusta on siirrytty tiedon ja-

kamiseen, tuottamiseen ja kommentoitiin sosiaalisissa medioissa”. (Aitamurto ym. 

2011, 106.) 

 

Googlen mainokset ja muita sosiaalisen median liiketoimintamalleja -julkaisussa (Kangas, Toi-

vonen & Bäck 2007, 11) sosiaalista mediaa havainnollistetaan kolmiomallilla, jossa yh-

teisöt, sisältö ja web 2.0 yhdessä muodostavat sosiaalisen median. 
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Kuva 2: Sosiaalista mediaa kuvaava kolmiomalli (Kuva: Kangas, Toivonen & Bäck 

2007) 

 

Web 2.0 -käsite on aiheuttanut myös kritiikkiä. Muun muassa koko World Wide Webin 

(www) kehittäjä Timothy Berners-Lee on todennut, että verkon alkuperäinen tarkoitus 

oli nimenomaan ihmisten yhdistäminen, eikä näin ollen voida puhua kokonaan uudesta 

näkemyksestä. Berners-Leen mukaan verkon nykyinen tila on www:n tavallisen kehit-

tymisen tulosta. (Hintikka 2007, 8; Tirronen 2008, 25.) 

 

Keskeisimpiä Web 2.0 -sovelluksia ovat RSS-syötteet, blogit ja wikit. Web 2.0 korostaa 

myös avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmien kehittämistä ja käyttöä. Tunnus-

omaista sille on myös vahva yhteisöllisyys, käyttäjien luomat sisällöt sekä omien sisältö-

jen ja palveluiden jakaminen maksutta. 

 
Eräs Web 2.0 kuvaava iskulause kuuluukin: “tuote on sitä parempi, mitä useampi ihminen 

sitä käyttää”. Tämä pätee erityisesti palveluissa, joissa käyttäjät toimivat itse sen sisällön 

tuottajina, mikä onkin hyvin yleistä monilla Web 2.0  -palveluilla. Tämä yksinkertainen is-

kulause on helposti käännettävissä myös toisinpäin, mikä tarkoittaa sitä, että uusille palve-

luille on iso haaste saada tarpeeksi käyttäjiä, jotta myös sisältöä olisi riittävästi. (Mäki 2008, 

13-14.) 

 

Viides valtiomahti 

 

Sosiaalinen  media on muuttanut lyhyessä ajassa perinteisen median valta-asemaa ja 

toimittajien työskentelyä. 

 

Ignacio Ramonet pohtii kirjassaan Mediaräjähdys sosiaalisten verkostojen vaikutusta 

toimittajan työhön ja sen arvostukseen. Hänen mielestään “nykyisessä sosiaalisiin ver-
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kostoihin perustuvassa yhteiskunnassa kenestä tahansa voi tulla vaikutusvaltainen 

“toimittaja”. (Ramonet 2011, 14) Web 2.0:n omaisuuksia hyödyntävä netinkäyttäjä ei 

Ramonet’n mielestä koe olevansa ammattitoimittajaa huonompi, ja tällainen netinkäyt-

täjä suhtautuu myös kriittisesti toimittajan etuoikeuksiin. 

 

Stephen D. Cooper puhuu vuonna 2006 ilmestyneessä kirjassaan Watching the Watchdog 

blogosfääristä viidentenä valtiomahtina, kun toimittajia ja tiedotusvälineitä on perintei-

sesti pidetty neljäntenä valtiomahtina. Blogit korjaavat valtamediasta löytämiään asia-

virheitä ja ne myös kritisoivat journalistisia käytäntöjä: juttujen tekemisen ja toteuttami-

sen tapoja. (Vehkoo 2012, 4.) 

 
William H. Dutton (2009) puolestaan laajentaa viidennen valtiomahdin käsitteen  

blogosfääriä laajempaan verkkoon. Hänelle viides valtiomahti tarkoittaa sosiaalisessa me-

diassa ja muualla internetissä toimivia verkottuneita yksilöitä. (Vehkoo 2012, 4.) 

 

Risto Kunelius visioi asiasta jo vuonna 2003, ennen blogien tuloa suuren yleisön tietoi-

suuteen, pohtiessaan digitalisoitumisen ja verkostoitumisen merkitystä journalismille. 

Hänen mielestään näytti jo tuolloin “selvältä, että toimittajakunnan monopoli muokata 

ja toimittaa aineistosta juttuja käy entistä tarkemman ja asiantuntevamman kritiikin 

kohteeksi” (Kunelius 2003, 74).  

 

Myös Esa Väliverrosen mukaan (2011, 70) verkkoviestinnän edelläkävijät puhuivat jo 

yli kymmenen vuotta sitten uudenlaisesta journalismista, jossa yksisuuntaisen viestinnän 

sijaan journalismi voisi tarjota verkossa yleisölle mahdollisuuden kulkea hyperlinkkien 

avulla oman halunsa mukaan ja myös ottaa kantaa journalistisiin esityksiin. 

 

Tuomo Pietiläinen kirjoitti aiheesta kolumnin 16.10.2012 Helsingin Sanomissa otsikolla 

Viides valtiomahti lunasti paikkansa. Kolumnissaan hän kertoo yhden viikon aikana me-

dioissa julkaistuista virheellisistä jutuista, joihin aktiiviset, sosiaalisessa mediassa toimi-

vat lukijat puuttuivat. Pietiläinen toteaa, että “viides valtiomahti on kasvanut vaikutta-

vaksi voimaksi lainsäädäntövallan, toimeenpanovallan, tuomiovallan ja mediavallan 

jatkeeksi – eikä hetkeäkään liian aikaisin”. (Pietiläinen 2012.)  

 

Johanna Vehkoo kiinnittää myös huomiota siihen, kuinka sosiaalinen media on muren-
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tamassa perinteisen median auktoriteettia. “Saarnan sijaan lukijat haluavat tasavertaista 

dialogia, ja toimittajat ovat pakotettuja ottamaan kansalaiset mukaan keskusteluun.” 

(Vehkoo 2011, 14.) 

 

Verkostoitumispalvelu Facebook 

 

Sosiaalista mediaa edustaa tässä opinnäytetyössä Facebook, joka tyypiltään voidaan luo-

kitella sosiaalisen median verkostoitumis- ja yhteisöpalveluihin. (Matikainen 2009, 9.) 

 

Ilmaisen verkostoitumispalvelu Facebookin perustivat Mark Zuckerberg, Dustin Mos-

kovitz ja Chris Hughes vuonna 2004.  Facebook suunniteltiin alunperin yhteydenpito-

välineeksi Harvardissa opiskelleiden vanhojen opiskelukavereiden välille. Palveluun tuli 

kuitenkin mukaan muutamien kuukausien aikana myös muiden yliopistojen opiskelijoi-

ta, ja lopulta ensimmäisen toimintavuoden lopussa Facebookilla oli jo liki miljoona 

käyttäjää. Aluksi vain opiskelijoille tarkoitettua suljettua yhteisöä laajennettiin vuonna 

2006 siten, että ensin eri työyhteisöt pääsivät mukaan palveluun, ja melko pian sen jäl-

keen Facebook avattiin kaikille halukkaille. Suomessa palvelua alettiin käyttää laajem-

min vuonna 2007, ja ensimmäinen suomenkielinen versio valmistui vuonna 2008. 

(Haasio 2009, 12-13.) 

 

Facebookin oman arvion mukaan suomalaisia yhteisöpalvelun käyttäjiä oli vuonna 2011 

noin kaksi miljoonaa. Sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto 

Pönkä puolestaan arvioi, että käyttäjiä oli tuolloin noin 1,7 miljoonaa. (Pönkä 2011.) 

 

Keväällä 2012 tasan puolet 16 -74 -vuotiaista suomalaisista oli rekisteröitynyt jäseneksi 

vähintään yhteen yhteisöpalveluun. Lähes kaikki rekisteröityneet myös seuraavat näitä 

palveluja. Selvästi suosituin yhteisöpalvelu oli Facebook, jota seurasivat lähes kaikki 

yhteisöpalvelujen käyttäjät. (Tilastokeskus 2012.) 

 

3.4 Kuluttajajournalismi 

Neljäntenä käsitteenä työhömme liittyy kuluttajajournalismi, joka on sekä tutkivaa jour-

nalismia että talousjournalismia. Aiheet kytkeytyvät vahvasti arkielämään, ja jutuissa 

käytetään usein havainnointilähteitä, kuten toimituksen tekemiä testejä. Tutkimuskoh-
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teita voivat olla kulutushyödykkeisiin tai palveluihin liittyvät laittomuudet tai kuluttajan 

harhaanjohtaminen, hinta-laatu-suhde ja hintavertailut. (Kuutti 1995, 38-39.) Toimek-

siantajamme, 1990-luvun alusta lähtien Yleisradion tv-kanavalla pyörinyt Kuningasku-

luttaja-ohjelma edustaa selkeästi tätä journalismin suuntausta.  

 

Varsinaisesta talousjournalismista kuluttajajournalismi eroaa siten, että juttujen aiheet 

liittyvät yksityishenkilön raha-asioiden käsittelyyn, kun taas varsinaisessa talousjourna-

lismissa keskitytään kansantalouteen ja yritysmaailmaan. (Hurmeranta 2012, 24.) 

 

Kuluttajajournalismi yleistyi Suomessa vasta 1980-luvun lopulla, jolloin muun muassa 

Helsingin Sanomat julkaisi ensimmäisen Kuluttaja-sivun toukokuussa 1988. ”Se oli sil-

loin vielä luonteeltaan perhesivu. Oikeaa kuluttajajournalismia ryhdyttiin tekemään, kun 

kuluttajasivut saivat paikan lehden D-osassa suuressa lehtiuudistuksessa marraskuussa 

1989", kertoo Helsingin Sanomien Kuluttaja-sivuston silloinen tuottaja Raija Fors-

ström. (Sinerkari 2009.)  

 

”Vuonna -99 (…) Hesari nosti taloussivuilleen kuluttajan, jolla on ostopäätöstensä 

avulla mahdollisuus kääntää talouden rattaita. Kuluttaja alettiin nähdä talouden toimija-

na, jonka tahto yritysten on otettava huomioon”, kuvaa Jussi Orell Journalismiportaa-

liin kirjoittamassaan jutussa. (Orell 2002.) 

 

Maamme vanhin kuluttajajournalismiin keskittynyt painettu lehti lienee Kilpailu- ja ku-

luttajaviraston julkaisema Kuluttaja-lehti, joka julkaisee tänä vuonna jo 46. vuosikertaan-

sa. 
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4 Tiedonhankinta ja työmenetelmät 

4.1 Tiedonhankinta 

Aloitimme työmme etsimällä tietoa joukkoistamisesta ja datajournalismista sekä niiden 

käytöstä journalistisessa prosessissa. Tutustuimme toimeksiantajan Facebook-sivuun 

sekä verkkosivuihin, joilta löytyi myös aiemmin mainittu ruokakauppoja käsittelevä Ku-

ningaskuluttaja pani alekaupat kartalle -juttu karttoineen. Lisäksi luimme laajakaistayhteyk-

sien nopeuksia käsittelevät viranomaistiedotteet, operaattoreiden tiedotteita sekä tutus-

tuimme asiaa säätelevään viestintämarkkinalakiin. 

 

Laajakaistayhteyden nopeuden mittaamiseen liittyviä tietoja keräsimme haastattelemalla 

Viestintäviraston viestintäverkkoasiantuntija Klaus Niemistä sekä atk-asiantuntijoita 

Kalle Paalasmaata ja Kari Pajusta Datalatu Oy:stä. 

 

Joukkoistaminen toteutettiin aluksi sosiaalisessa mediassa, Kuningaskuluttajan Face-

book-sivulla. Siellä julkaistuun laajakaistayhteyden nopeuden mittauskutsuun etsimme 

tietoa laajakaistayhteyksistä ja niiden nopeuksiin vaikuttavista tekijöistä sekä yhteyden 

nopeuden mittaamisesta kotioloissa. Näiden tietojen ja edellä mainittujen haastattelui-

den perusteella päädyimme käyttämään työssämme Speedtest-mittaria. Kyseessä on 

internetistä löytyvä ilmaisohjelma, joka mittaa nettiyhteyden nopeuden selvittämällä 

ensin millä nopeudella käyttäjän tietokone lataa pieniä binääritiedostoja palvelimelta ja 

sen jälkeen syöttämällä sopivan määrän dataa tietyn ajan sisällä. Speedtest mittaa sekä 

nettiyhteyden download- että upload-nopeuden eli nopeuden millä tietokone vastaan-

ottaa ja lähettää tiedostoja. (Speedtest 2013) 

 

Myöhemmin ihmisiä kutsuttiin mukaan myös radion, television ja Kuluttajaliiton säh-

köpostilistan avulla. 

 

Saatuamme mittauskutsun liikkeelle ryhdyimme etsimään aiheeseen liittyvistä, edellises-

sä kappaleessa esitellyistä käsitteistä lähdemateriaalia sekä tutustuimme syvällisemmin 

etenkin joukkoistamiseen ja datajournalismiin käsitteinä. Koska työhömme kuului myös 

mittaustulosten merkitseminen Suomen kartalle, tutustuimme karttapohjaksi valitun 

Google Maps -ohjelman teknisiin ominaisuuksiin ja sen soveltuvuuteen projektissam-
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me. Google Maps on Googlen ylläpitämä ilmainen verkkoselaimella katseltava kartta-

palvelu, jolla voi luoda omia karttoja merkitsemällä niihin esimerkiksi paikkoja ja reitte-

jä (Google 2013). 

 

Datajournalismia ja joukkoistamista haluavat kaikki 

 

Etsimme myös esimerkkejä datajournalismin ja joukkoistamisen käyttämisestä erilaisissa 

journalistisissa tuotoksissa. Näin meillekin uudet käsitteet avautuivat konkreettisin esi-

merkein. 

 

Eurooppalaisista medioista brittiläinen sanomalehti The Guardian nousee voimakkaasti 

esille joukkoistamisen edelläkävijänä. Yhden lehden yhden joukkoistamiseen liittyvistä 

jutuista esittelimme kohdassa 3.1., jossa kerroimme yleisön merkittävästä roolista Ian 

Tomlinsonin kuolemantapauksen selvittelyssä. Toinen hyvä esimerkki joukkoistamises-

ta on brittiläisten kansanedustajien kulukorvauksien epäselvyydet, jotka nousivat otsi-

koihin vuonna 2009 aina Suomea myöten. Juttu alkoi siitä, kun sanomalehti The Daily 

Telegrap osti salaiselta lähteeltä kovalevyn, joka sisälsi tiedot kaikkien brittiläisten kan-

sanedustajien kulukorvauksista viiden vuoden ajalta. Tiedoista paljastui paljon verova-

rojen väärinkäyttöä, ja lopulta vuoto johti poliittiseen skandaaliin, jonka seurauksena 

suuri osa parlamentista vaihtui vuoden 2010 vaaleissa. The Guardian tuli kuvioon mu-

kaan julkaistessaan Datablogissaan koko materiaalin, kaikkiaan 458 832 dokumenttia, ja 

pyytäessään lukijoita käymään läpi kansanedustajien kuitteja. Guardianin toimittajat 

tarkistivat ne dokumentit, joista lukijat olivat havainneet jotakin epäilyttävää, ja tekivät 

aiheista juttuja. Mukana projektissa oli noin 20 000 lukijaa. (Vehkoo 2011, 64-65.) 

 

The Guardian on edelläkävijä myös datajournalismissa, ja lehden Datablogin kunnian-

himoinen tavoite onkin kerätä sivustolleen koko maailman valtioiden avoimen datan 

palvelut.  Johanna Vehkoo kertoo tavoitteesta kolumnissaan Journalisti-lehdessä 

4/2011: “Me haluamme, että ihmiset tulevat etsimään dataa meiltä, lehden dataguru 

Simon Rogers sanoi, kun haastattelin häntä taannoin. Toimittajat pelkäävät dataa ja 

taulukoita, mutta pohjimmiltaan on kyse vain siitä, että osaa kysyä numeroilta oikeat 

kysymykset.” Guardianin verkkosivuilla on datajournalismille myös oma sivustonsa 

(http://www.guardian.co.uk/media/data-journalism). 

http://www.guardian.co.uk/media/data-journalism
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Kotimaassa joukkoistamisen ja datajournalismin sopivuuden etenkin kuluttaja-aiheisiin 

ja tavallista ihmistä lähellä oleviin juttuihin on mielestämme oivaltanut myös Helsingin 

Sanomat (HS), jota seurasimme aktiivisesti työskentelymme aikana. Huomasimme, että 

aiheemme oli datajournalismin ja joukkoistamisen osalta erittäin ajankohtainen.  

 

Pian aloitettuamme oman työmme huomasimme muun muassa, että HS kutsui lukijoi-

taan mukaan merkitsemään Suomen karttaan oman paikkakuntansa kohdalle asunto-

lainansa hinnan (Mäkinen, Kervinen & Lassila 2012). Tämän jälkeen tuli häätökartta 

(Vaarne, Mäkinen & Lundgren 2012), jonne lehti keräsi helsinkiläisten kokemuksia sii-

tä, missä päin kaupunkia oleskeleminen on kielletty.  

 

Lehti kertoi 22.5.2012 myös perustavansa datajournalismiin keskittyvän ryhmän. Hel-

singin Sanomien päätoimittaja Riikka Venäläisen mukaan “joukkoistaminen voi paran-

taa journalismin laatua, sillä se ottaa fiksun yleisön sekä heidän tietonsa ja näkökulman-

sa mukaan journalismin tekoon.” (von Hertzen 2012, A9.)  

 

Lehti käytti datajournalismia kesä-heinäkuussa 2012 muun muassa jutuissaan, joissa 

havainnollistettiin Suomen kartan avulla opiskelupaikatta yhteishaussa jääneiden luku-

määrät kunnittain (Mäkinen, Grönholm & Lundgren 2012) ja syrjäytymisvaarassa ole-

vien nuorten lukumäärät kuntakohtaisesti (Mäkinen & Grönholm 2012). 

 

Helsingin Sanomat on myös perustanut Facebookiin HS-Näkökulmat -työkalun, jonka 

avulla kuka tahansa voi ehdottaa asiantuntijoita jutuntekoon. Ensimmäinen tämän työ-

kalun avulla tehty juttu julkaistiin lehden Sunnuntai-sivuilla 8.7.2012 aiheena nuoriso-

työttömyys. (Miettinen 2012, C3.) 

 

Helsingin Sanomissa julkaistiin myös 3.7.2012 Tuomo Pietiläisen näkökulma-juttu, jos-

sa hän kertoo, että “tietosuojavaltuutettu otti kesäkuussa merkittävän kannan, jonka 

mukaan toimituksen kontrollissa olevat joukkoistamisprojektit ovat osa journalismia ja 

toimituksellisia rekistereitä. Sen vuoksi henkilötietolakia ei sovelleta joukkoistamispro-

jekteihin samalla tavalla kuin muihin rekistereihin. Näin rekistereiden käyttöön jouk-

koistamisessa saatiin eräänlainen ennakkopäätös.” Pietiläinen kertoo, että tietosuojaval-
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tuutetun päätös syntyi, “kun Helsingin Sanomien pankkiiritutkimuksesta harmistunut 

henkilö pyysi tietosuojavaltuutettua tutkimaan, onko HS toiminut lainvastaisesti julkais-

tuaan sisäpiirirekistereitä lehden internet-sivuilla.” (Pietiläinen 2012.) 

 

Helsingin Sanomien pankkiiritutkimus, Pörssitutkimus 2011, onkin uraauurtava journalis-

tinen joukkoistamisprojekti, joka on Johanna Vehkoon mukaan tähän mennessä paras 

suomalainen esimerkki joukkoistamisesta (Vehkoo 2013). Pietiläinen sai tutkimukses-

taan Tutkivan journalismin yhdistyksen Lumilapio-journalistipalkinnon. Pörssitutki-

muksessa, joka sai alkunsa lukijan vihjeestä, lukijoita pyydettiin selvittämään yhdessä 

Helsingin Sanomien kanssa pörssiammattilaisten omien arvopaperikauppojen eettisyyt-

tä. 

 

Suomen Kuvalehdestä löysimme useita datajournalismiin perustuvia juttuja. Viimeisen 

parin vuoden aikana lehdessä on julkaistu muun muassa verkon sääpalveluista kertova 

juttu (Vanhala 2011), jossa lehti seurasi paikallissääennusteiden osuvuutta Forecan täs-

mäsääpalvelussa, juttu Venäjän vaaleista otsikolla Datajournalismi todistaa Venäjän vaalivil-

pin (Hamilo 2011)  ja  visuaalisesti toteutettu juttu VR:n junien myöhästelystä (Vanhala 

2012). 

 

Suomen Kuvalehti oli myös edelläkävijänä julkisuutta saaneella, joukkoälyä hyödyntä-

neellä Totuuspuntarillaan, joka punnitsi vuoden 2011 eduskuntavaalien alla kansanedusta-

jaehdokkaiden esittämien väitteiden totuudenmukaisuutta. Totuuspuntari teki samanta-

paista faktantarkistusta kuin vuonna 2007 Yhdysvalloissa, Floridassa perustettu Politi-

fact-sivusto, joka tarkistaa faktoja maan poliittisten toimijoiden lausunnoista. Kesällä 

2011 sivustolla oli sisarsivustoja yhdeksässä osavaltiossa, ja sivuston ideoineen Bill 

Adairin tavoite on avata Politifact maan jokaiseen osavaltioon. (Vehkoo 2011, 52.) 

 

Nykyään vapaana toimittajana työskentelevä Lauri Vanhala on osoittanut, kuinka datan 

visualisoinnilla voidaan saada aikaan näyttävä, mutta samalla myös hyvin informatiivi-

nen teos. Suomen Kuvalehden verkkopalvelun toimittajana aiemmin työskennellyt 

Vanhala vei vuonna 2011 kaksoisvoiton kaikille avoimessa Apps4Finland-kilpailussa 

Helsinki Public Transport Visualized -videollaan ja kuntien taloudellisesta tilanteesta ker-

tovalla Miten menee kunta? -visualisaatiollaan. Apps4Finlandissa kilpaillaan vuosittain 

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/saa-sk3411
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/saa-sk3411
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qGllzWt0acU
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viidessä eri sarjassa avointa dataa hyödyntävien palvelujen kehittämisessä.  

 

Helsinki Public Transport Visualized -videon Vanhala toteutti lataamalla Helsingin 

seudun liikenteen (HSL) avoimen rajapinnan kautta kaikki joukkoliikenteen aikataulu-

tiedot ja tekemällä tietokoneohjelman, joka yhdisti pysäkkien sijaintitiedot, bussireitit ja 

pysäkkikohtaiset aikataulutiedot animaatioksi. Video löytyy myös YouTube-palvelusta, 

jossa sitä on palvelun tietojen mukaan katsottu yli 30 000 kertaa. Miten menee kunta? -

visualisaatiossa Vanhala käytti Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja sekä Kuntaliiton 

ja Tilastokeskuksen tilastoja. (Salminen 2011.) 

 

4.2 Työmenetelmät 

Työskentely aloitettiin sopimalla työnjaosta tiedonhankinnan, mittaustulosten merkit-

semisen ja tulkitsemisen sekä opinnäytetyön kirjoittamisen osalta. Minna Ala-Kyyny 

keskittyi tutkimaan datajournalismia ja sosiaalista mediaa. Susanna Patrikainen tutki 

joukkoistamista ja viranomaistahojen laajakaistayhteyksistä julkaisemia materiaaleja. 

 

Lisäksi selvitimme molemmat tahoillamme laajakaistayhteyksien nopeuksien mittaami-

seen vaikuttavaa tekniikkaa ja etsimme nopeuden mittaamiseen tarkoitettua mittaria. 

Lähdekirjallisuuden osalta sovimme työnjaosta sitä mukaa kun löysimme työhömme 

liittyvää materiaalia. Koska Google Maps -ohjelma oli Minna Ala-Kyynylle jo entuudes-

taan tuttu, teki hän ohjelmalla kartan työtämme varten. Hänen ideansa oli myös merkitä 

mitatut nopeudet kolmella eri värillä. 

 

Nopeuden mittaamiseen valikoitui lopulta internetistä osoitteesta www.speedtest.net 

löytyvä ilmainen Speedtest-mittari (Speedtest 2012.), johon päädyimme asiantuntija-

haastattelujemme (Nieminen 2012, Paalasmaa 2012) ja muun tiedonhankinnan perus-

teella. Valintaan vaikutti myös se, että operaattorit tarjoavat nettisivuillaan asiakkaiden-

sa käyttöön joko Speedtest-mittaria tai samaa tekniikkaa käyttäviä muita mittareita, ja 

mittaria on käyttänyt myös Viestintävirasto. Mittarin valinnan jälkeen laadimme yhdes-

sä Kuningaskuluttajan toimitussihteeri Ville Alijoen kanssa kutsun ja ohjeet internet-

yhteyden nopeuden mittaamiseen. 
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Kutsu yleisölle 

 

Mittauskutsu ja ohjeet mittaamiseen julkaistiin ensimmäiseksi Kuningaskuluttajan Fa-

cebook-sivulla 13.4.2012 sekä hieman myöhemmin ohjelman verkkosivuilla ja Yleisra-

dion verkkosivujen etusivulla. Lisäksi lähetimme kutsun Kuluttajaliittoon, joka postitti 

sen edelleen sähköpostijakelulla omille aktiiveilleen huhtikuun lopulla. Ville Alijoki jul-

kaisi mittauskutsun Kuningaskuluttajan verkkosivuilla 2.5.2012 muokattuna siten, että 

tässä versiossa kerrottiin myös projektin taustasta eli Viestintäviraston ”jyrähdyksestä”: 

 
Laajakaistanopeudet kartalla (Kirjoittanut kk_toimitus Ke, 02/05/2012 - 14:29) 
 
Operaattorit lupailevat salamannopeita laajakaistoja joka niemen nokkaan, mutta moni ne-
tin käyttäjä epäilee oman kaistansa vauhdikkuutta. Testaa oma nopeutesi ja kerro se meille. 
Selvitämme, miten operaattorien nopeuslupaukset toteutuvat. 
 
Kuningaskuluttaja kerää kuluttajilta ympäri maata tietoja laajakaistaliittymien todellisista 
nopeuksista ja vertaa, miten operaattorien nopeuslupaukset toteutuvat. 
 
Mittaa oma nopeutesi: 
 
1. Sulje kaikki ohjelmat ja verkossasi olevat laitteet, paitsi selain. 
2. Klikkaa itsesi Speedtestin sivuille ja aloita testi. 
3. Tee testi kolme kertaa. 
4. Laita Kuningaskuluttajan Facebook-ryhmään tai sähköpostiin viimeisen testin 
tulos, oma osoitteesi, paikkakuntasi ja laajakaistaliittymäsi tiedot. 

 
Esimerkiksi näin: "Download 13.6/ Upload 12.2, Matinkyläntie 1, Espoo. DNA 
Liikkuva laajakaista L" 

 
Laitamme tulokset sekä operaattorien nopeuslupaukset Google Mapsin karttaan. 
Syksyllä palaamme asiaan Kuningaskuluttajassa ja keskustelemme tuloksista myös operaat-
torien kanssa. 

 
Taustalla Viestintäviraston jyrähdys 
 
Operaattorien sopimusehdoissa on usein määritelty todellinen yhteysnopeus hyvin laajasti, 
kuten esim. Soneran sopimusehdoissa: "Nopeus on enintään mainittu maksiminopeus, mutta vä-
hintään kolmasosa tästä nopeudesta." Jos maksaa 10 Mb nopeudesta ja saa siitä vain kolmas-
osan, ei kuulosta kovin reilulta. 
Tähän on kiinnittänyt huomiota myös Viestintävirasto, joka on jyrähtänyt operaattoreille 
ja vaatinut todellisten tiedonsiirtonopeuksien ilmoittamista tarkemmin sopimuksissa. 
 
Esimerkiksi tuo Soneran "takaama" kolmasosa on Viestintäviraston mukaan liian vähän: 
"Hyväksyttävää on ilmoittaa liittymän nopeudelle yksiselitteinen alaraja, jonka tulee olla 
vähintään 40 % enimmäisnopeudesta." 

http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/19/kuningaskuluttaja_kartoittaa_nettiyhteyksia_osallistu_tutkimukseen
http://www.sonera.fi/media/132aa53897b2296c1d671959a79fa7854d862b53/ADSL%20palvelukuvaus.pdf
http://www.ficora.fi/attachments/suomiry/62rgRFKGn/Viestintaviraston_kannanotto_laajakaistan_tiedonsiirtonopeuden_vaihteluvalin_kohtuullisuudesta.pdf
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Kyse on pohjimmiltaan kuluttajan oikeusturvasta; miten voi valittaa palvelusta, jonka so-
pimusehdoissa ei ole määritelty, koska sen voidaan katsoa toimivan luvatusti. 
 
Viestintävirasto myös määrittää vähimmäisvaatimukset sille, mikä pitää olla laajakaistaliit-
tymän tiedonsiirtonopeuden keskiarvo: vähintään puolet. Tämä ei tosin päde mobiililaaja-
kaistoihin. 

 
Kuningaskuluttajan Speedtestin avulla mitatut nopeudet eivät ole absoluuttisia nopeuksia. 
Pyrimme kuitenkin saamaan jonkinlaisen kuvan siitä, miten operaattorien lupaukset toteu-
tuvat eri puolilla Suomea. Kartalta toivottavasti saa myös jonkinlaisen kuvan siitä, millai-
sen yhteyden (mobiililaajakaista, ADSL, valokuitu) päässä nopeudet parhaiten toteutuvat. 

 

Mittauskutsu lähti alusta alkaen hyvin liikkeelle sekä sosiaalisessa mediassa että radion ja 

television kautta. Mittaajat julkaisivat tuloksiaan Kuningaskuluttajan Facebook-sivulla 

tai lähettivät niitä Facebookin inboxiin 373 kappaletta seuraavien 49 päivän aikana. Lo-

put 322 tulosta tulivat tuona aikana Kuningaskuluttajan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Radion ja television vaikutus tiedotuskanavana oli huomattava. Sen jälkeen kun Ville 

Alijoki oli mainostanut projektia radiossa ja Kuningaskuluttajan tv-lähetyksissä, kulutta-

jat innostuivat ilmoittamaan mittaustuloksia kymmenittäin päivässä. Tuloksia kertyi 

karttaan kaikkiaan 555 kesäkuun loppuun mennessä ja kaikkiaan tuloksia kertyi hylätyt 

mukaan lukien yhteensä 695 kappaletta.  

 

Merkitsimme mittaustuloksia aluksi vuoropäivinä. Myöhemmin, kun tuloksia alkoi tul-

via sekä sähköpostitse että Facebookin kautta, sovimme että Susanna Patrikainen päi-

vittää kaikki sähköpostitse tulleet ja Minna Ala-Kyyny Facebookin kautta tulleet. 

 

Projekti sai jonkin verran julkisuutta myös muualla verkossa, muun muassa 19.4.2012 

AfterDawn-verkkojulkaisussa 

(http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/19/kuningaskuluttaja_kartoi

ttaa_nettiyhteyksia_osallistu_tutkimukseen). Lisäksi Tietoalan Toimihenkilöt ry:n jäsen-

lehti Tietoa teki projektistamme jutun elokuussa 2012, ennen tv-jutun ilmestymistä, 

mainostaen näin tulevaa ohjelmaa. Projekti herätti kiinnostusta myös operaattoreissa, 

joilta työmme ohjaaja Ville Alijoki sai yhteydenottoja. 

 

Tulosten merkitseminen karttaan oli melko hidasta käsityötä. Karkean arvion mukaan 

saimme tallennettua yhden tunnin aikana noin 25 tulosta, joten tällä laskutavalla käy-

http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/19/kuningaskuluttaja_kartoittaa_nettiyhteyksia_osallistu_tutkimukseen).
http://fin.afterdawn.com/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/19/kuningaskuluttaja_kartoittaa_nettiyhteyksia_osallistu_tutkimukseen).
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timme tulosten merkitsemiseen aikaa kaikkiaan noin 22 tuntia yhteensä. Todellisuudes-

sa aikaa kului paljon arviolaskelmaa enemmän, koska Google Maps -ohjelman tekniikka 

toimi usein hitaasti, ja muun muassa tekstien muotoileminen oli tämän vuoksi toisinaan 

vaikeaa. Myös tulosten viemisessä Excel-taulukkoon kului aikaa noin puolentoista työ-

päivän verran, ja tulosten analysointiin kolme työpäivää. 

 

Tulosten merkitsemisen karttaan, Excel-taulukon luomisen ja tulosten analysoinnin 

olisi voinut tehdä huomattavasti helpommallakin tavalla. Tästä tuli palautetta myös tek-

niikasta perillä olevilta mittaajilta.  

 

Ennen datan keräämisen aloittamista kartoitimme, miten data saataisiin kerättyä hel-

pommin. Haastattelimme Datalatu Oy:n Kari Pajusta, jolta saimme arvion, että auto-

maation tekeminen Google Maps -karttaan vaatisi 1-3 työpäivää koodausta riippuen 

miten kartan haluaisi toteuttaa. (Pajunen 2012.) Automaatio olisi tarkoittanut esimer-

kiksi nettilomaketta, jonne osallistuja olisi merkinnyt tuloksensa ja muut tarvittavat tie-

dot ja josta tiedot olisivat siirtyneet suoraan kartalle. Tällaiseen ei toimeksiantajalla kui-

tenkaan ollut resursseja. Todennäköisesti myös erilaisista datajournalismiin tarkoitetuis-

ta ilmaisista ohjelmista olisi löytynyt toimiva vaihtoehto, mutta niiden läpikäymiseen ja 

opettelemiseen ei valitettavasti ollut aikaa. 

 

Meidän osuutemme oli siis selkeästi jutun taustatoimittaminen, ja itse tv-juttu tehtiin 

Kuningaskuluttajan toimituksen voimin. Tämä työnjako sovittiin heti projektin alussa. 

Meiltä kysyttiin tuolloin halukkuutta osallistua myös varsinaisen tv-jutun tekemiseen, 

mutta halusimme olla mukana nimenomaan taustatoimittajina. 
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5 Tulokset 

5.1 Joukkoistaminen prosessina 

Tässä opinnäytetyössä ei käytetty valmista avointa dataa vaan data kerättiin itse jouk-

koistamalla sosiaalisen median avulla. Joukkoistaminen sopi mielestämme erinomaisesti 

tähän projektiin. Joukkoistamalla oli mahdollista saada kerättyä sellaista tietoa, joka olisi 

jollakin muulla tavalla toteutettuna ollut ehkä peräti mahdotonta kerätä, tai ainakin se 

olisi ollut paljon enemmän aikaa vievää ja vaatinut myös taloudellisia resursseja (esi-

merkiksi perinteinen kirjeitse toteutettava kysely). 

 

Kuluttajille lähetettiin 13.4.2012 Kuningaskuluttajan Facebook-sivun kautta avoin kutsu 

osallistua ohjelman tekoon mittaamalla laajakaistayhteyksiensä nopeus ja ilmoittamalla 

mittausohjeissa mainitut tarvittavat tiedot joko Kuningaskuluttajan Facebook-sivun tai 

sähköpostin kautta. Kutsu julkaistiin muutamaa päivää myöhemmin myös ohjelman 

verkkosivuilla ja hieman myöhemmin vielä Ylen verkkosivujen etusivulla.  

 

Huhtikuun lopussa mittauskutsu lähetettiin sähköpostitse Kuluttajaliiton aktiiveille ja 

Kuningaskuluttajan toimitussihteeri Ville Alijoki mainosti projektia radiossa Yle Pu-

heessa 19.4.2012. Projektia mainostettiin myös Kuningaskuluttaja-ohjelmassa huhti-

toukokuussa. Vaikka kutsu lähti sosiaalisessakin mediassa hyvin liikkeelle, oli radion ja 

television merkitys kutsun tiedonvälityksessä merkittävä. Mittaustuloksia ilmoitettiin 

huomattavan paljon heti sen jälkeen kun asiaa oli mainostettu radiossa ja televisiossa. 

 

Ensimmäiset kartalle merkityt mittaustulokset julkaistiin sekä ohjelman verkkosivuilla 

että linkitettyinä Facebook-sivulla 19.4.2012. Mittaustulosten merkitsemisen karttaan 

lopetimme 30.6.2012, jonka jälkeen aloitimme datan analysoinnin.  

 

Osallistujilta ei tullut joukkoistamisesta oikeastaan ollenkaan kommentteja, vaan ne 

liittyivät jutun aiheeseen tai esimerkiksi osoitetietojen julkaisemiseen netissä. Opinnäy-

tetyömme kannalta olisi ollut mielenkiintoista tehdä osallistujille kysely myös siitä, mi-

ten he kokivat osallistumisen tv-jutun tekemiseen. 
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Joukkoistamiseen liittyy myös aiheen leviäminen sosiaalisessa mediassa. Facebookissa 

julkaistua mittauskutsua ja muistutuspäivityksiä jaettiin Facebookissa 62 kertaa. Sha-

redCount -työkalu osoitteessa http://sharedcount.com/ mittaa nettisivun esiintymistä 

sosiaalisessa mediassa. Sen mukaan Kuningaskuluttajan nettisivua, jossa data julkaistiin 

Google Maps -kartalla (http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/3089), on jaettu sosiaali-

sessa mediassa seuraavasti: Facebookissa 152 kertaa (sivun jakamisen lisäksi siitä on 

erikseen tykätty 130 kertaa ja kommentoitu 165 kertaa), Twitterissä 27 kertaa, Google 

+1:ssä yhden kerran sekä LinkedIn:ssä yhdeksän kertaa. SharedCountin mukaan aihees-

ta projektin valmistuttua tehtyä nettijuttua (http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/3136) 

jaettiin Facebookissa 23 kertaa, siitä tykättiin 67 kertaa ja kommentoitiin 25 kertaa sekä 

jaettiin Twitterissä kerran. (SharedCount 2013.) 

 

5.2 Kerätty data 

Osallistujat lähettivät 695 mittaustulosta kesäkuun loppuun mennessä hylätyt mukaan 

lukien. Tämän jälkeen lopetimme datan keräämisen, mutta tuloksia lähetettiin vielä 

senkin jälkeen. Data-aineistoon hyväksyttyjä ja karttaan merkittyjä mittaustuloksia tuli 

kaikkiaan 555. 

 

Osallistujien lähettämien tulosten määrä ylitti kaikki odotukset. Olimme arvioineet maa-

liskuun alun tapaamisessa Ville Alijoen kanssa, että tuloksia kertyisi 100 - 400 kappalet-

ta. Kuningaskuluttajan aiemmin toteuttaman Alekauppa-jutun perusteella Alijoki oli 

arviossaan meitä varovaisempi, hän odotti noin sataa tulosta, kun taas me olimme var-

mempia aiheen kiinnostavuudesta ja arvioimme saavamme jopa 300 - 400 tulosta. 

 

Mittaustuloksista 311 (373 hylätyt mukaan lukien) tuli Facebookin kautta (joko Kunin-

gaskuluttajan Facebook-päivityksiin kommentteina, jaettuna Kuningaskuluttajan Face-

book-sivulla tai viestinä Kuningaskuluttajan Facebook-sivun inboxiin) ja 244 (322 hylä-

tyt mukaan lukien) sähköpostitse Kuningaskuluttajan sähköpostiosoitteeseen. Mahdol-

lisuudesta lähettää tulokset myös sähköpostiin kerrottiin Kuningaskuluttajan Facebook-

sivulla sen jälkeen, kun osa sivun seuraajista oli antanut palautetta, etteivät halua kertoa 

osoitetietojaan julkisesti. 

 

http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/3136
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Osan tuloksista jouduimme karsimaan pois, koska osallistuja oli unohtanut kertoa mit-

taustulosta ilmoittaessaan jonkin olennaisen tiedon. Ylivoimaisesti yleisin hylkäämisen 

syy oli se, ettei mittaaja ilmoittanut nopeutta, jonka operaattori oli laajakaistayhteydelle 

luvannut. Tällöin emme tehneet mittaustuloksella mitään, koska tärkeä vertailuluku 

puuttui.  

 

Vertailuluvun eli operaattorin lupaaman nopeuden puuttuminen johtui pääosin siitä, 

että ensimmäisessä, ohjelman toimitussihteeri Ville Alijoen Facebook-sivulla julkaise-

massa kutsussa sitä ei pyydetty. Ehdotimme Kuningaskuluttajan toimitukselle, että Fa-

cebook-sivulla muistutettaisiin vertailuluvun tärkeydestä. Toimitus julkaisi muistutuk-

sen 19.4.2012, mutta sen jälkeenkin osa tiedoista oli puutteellisia. Jouduimme lopulta 

hylkäämään 78 sähköpostitse ja 62 Facebook-sivun kautta lähetettyä tulosta. 

 

Lisäksi kuluttajat ilmoittivat tuloksia Kuningaskuluttajan Facebook-sivun kautta vielä 

heinäkuun aikanakin, mutta näitä tuloksia emme voineet enää ottaa huomioon, koska 

meidän oli edettävä aineiston analysoinnissa ja opinnäytetyön tekemisessä. 

 

Mittauskutsussa ei ollut määräpäivää tulosten ilmoittamiselle, ja tämä oli selkeä virhe. 

Koska määräpäivää ei ollut, kuluttajat lähettivät mittaustuloksia turhaan vielä senkin 

jälkeen, kun emme niitä enää dataan keränneet. Myös keskustelu aiheesta jatkui näiden 

päivitysten yhteydessä. Viimeinen mittaustulos ilmoitettiin Kuningaskuluttajan Face-

book-sivulle 19.7.2012. Kuningaskuluttajan toimitus ei kuitenkaan ilmoittanut vielä-

kään, että mittaustulosten kerääminen oli jo lopetettu. Osallistujia ei myöskään kiitetty 

osallistumisesta, kun kerääminen lopetettiin, vaikka sitä ehdotimme. Tämä johtui to-

dennäköisesti siitä, että Kuningaskuluttajan toimitus oli heinäkuun lomalla. Meillä taas 

ei ollut oikeuksia tehdä päivityksiä Facebook-sivulle, joten emme voineet projektin 

loppumisesta ilmoittaa. Toimitus julkaisi Facebookissa kiitoksen ja tiedon ohjelman 

esittämisestä 6.9.2012 eli samana päivänä, kun ohjelma esitettiin. 

 

Kokosimme hyväksytyt mittaustulokset Google Maps -kartan lisäksi laskentatauluk-

koon, jonka aineistoa Minna Ala-Kyyny analysoi vertaillen kiinteiden ja mobiilien yhte-

yksien nopeuksia ja operaattoreita. Toteutuneiden lupausten jaottelu kolmeen ryhmään 

(kartassa käyttämämme värikoodit) osoitti, että kaikkia liittymätyyppejä tarkasteltaessa 
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operaattorit pärjäsivät melko hyvin. Hieman alle 25 prosenttia yhteyksistä jäi alle puo-

leen luvatusta nopeudesta. Ongelmakohdaksi nousivat selkeästi mobiilit yhteydet, jotka 

jäivät alle puoleen luvatusta. Kiinteissä yhteyksissä luvatut nopeudet toteutuivat pa-

remmin. Niissä hieman yli puolet mitatuista nopeuksista oli vähintään 80 prosenttia 

luvatusta. 

 

Merkittyämme kaikki mittaustulokset karttaan ja lähetettyämme laskentataulukon Ku-

ningaskuluttajan toimitukseen oli työmme toimeksiannon eli taustatoimitustyön osalta 

tehty. Tämän jälkeen Kuningaskuluttajan toimittaja Panu Vatanen ryhtyi valmistele-

maan tv-juttua. 

 

5.3 Datan käsittely ja analysointi 

Toimeksiantajan toiveesta aloimme merkitä osallistujien lähettämiä mittaustuloksia 

Google Maps -kartalle saman tien, sitä mukaa kun tuloksia alkoi mittaajilta tulla. Kun 

ensimmäiset, muutama kymmen mittaustulosta oli merkitty, julkaistiin kartta Kunin-

gaskuluttajan verkkosivuilla. Tämä oli perusteltua, koska osallistujat pystyivät näin heti 

vertailemaan omia tuloksiaan muiden tuloksiin.  

 

Samoin kartan täyttyminen ja eri värikoodien kertoma tilanne haluttiin saada osallistuji-

en nähtäville, jotta kiinnostus aihetta kohtaan pysyisi, koska datan keräämisen aloitta-

misesta valmiin tv-ohjelman esittämiseen kuluisi noin puoli vuotta. Kerättyyn dataan 

sisältyivät mitatut nopeudet, osoite, jossa mittaus suoritettiin, operaattorin nimi sekä 

liittymätyyppi ja operaattorin mainostama nopeus sekä osallistujan mahdolliset kom-

mentit. 

 

Jo tässä vaiheessa dataa siivottiin eli korjattiin tai poistettiin virheelliset tai epäselvät 

tiedot sekä yhtenäistettiin tiedot vertailukelpoisiksi. Kuten edellisessä luvussa todettiin, 

osallistujat lähettivät Facebookin ja sähköpostin kautta yhteensä 695 mittaustulosta. 

Näistä 140 eli hieman yli 20 prosenttia jouduttiin jättämään data-aineistosta pois, koska 

niistä puuttui jokin tieto (suurin osa hylätyistä) tai osallistuja oli tehnyt selkeän merkit-

semisvirheen (muutama hylätty tulos). Karttamerkintöjen lisäksi tiedot kerättiin lasken-

tataulukkoon (Excel), jossa niitä käsiteltiin edelleen ja analysoitiin saatuja mittaustulok-

sia. 
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Kuva 3: Osa toimeksiantajalle lähetettyä taulukkoa 

 

Aluksi osallistujien ilmoittamaa dataa yhtenäistettiin. Tämä tarkoitti muun muassa ope-

raattorien ja liittymätyyppien nimien läpikäymistä ja muuttamista yhtenäiseen, viralli-

seen muotoon. Myös luvatut nopeudet ja mittaustulokset käytiin läpi, jotta selkeät mer-

kitsemisvirheet saatiin poistettua datan joukosta.  

 

Lisätyötä tuotti se, että suurin osa osallistujista oli merkinnyt epäselvästi sen, oliko kyse 

kiinteästä vai mobiilista yhteydestä. Emme halunneet kuitenkaan pudottaa aineistosta 

pois kaikkia sellaisia tuloksia, joissa osallistuja ei ollut yhteyttä ilmoittanut. Näissä tapa-

uksissa selvitimme liittymätyypit operaattoreiden sivuilta mahdollisimman tarkasti esi-

merkiksi liittymän nimen ja luvatun nopeuden perusteella. Tämä hidasti työtä melkoi-

sesti, koska selvittäminen tarkoitti tietojen kaivamista operaattoreiden nettisivuilta. Ne 

epäselvät tulokset, jotka eivät näin selvinneet, merkittiin kiinteiksi yhteyksiksi (noin 30 

mittaustulosta). 
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Seuraavaksi teimme laskentataulukkoon kaavan, joka laskee mitatun nopeuden luvatus-

ta nopeudesta prosentteina. Sen perusteella korjasimme värikoodien osalta vielä muu-

tamia jo tehtyjä karttamerkintöjä. Tämän jälkeen teimme datasta erilaisia lajitteluita. 

Ensimmäiseksi laskettiin värikoodien mukaan kaikkien operaattoreiden kaikki liittymä-

tyypit sekä kaikkien liittymätyyppien mobiilit ja kiinteät yhteydet erikseen. Sen jälkeen 

lajiteltiin mobiilit ja kiinteät yhteydet erikseen parhaimmasta tuloksesta huonoimpaan. 

Lopuksi tehtiin vielä taulukko, jossa yhteydet oli lajiteltu operaattoreittain ja liittymä-

tyypin mukaan ja jossa oli laskettu operaattoreille lupausten keskimääräinen toteutu-

misprosentti. 

 

Toteutuneiden lupausten jaottelu kolmeen ryhmään eli kartassa käyttämämme värikoo-

dit osoittivat, että kaikkia liittymätyyppejä tarkasteltaessa operaattorit pärjäsivät melko 

hyvin. Hieman alle 25 prosenttia yhteyksistä jäi alle puoleen luvatusta nopeudesta. Kiin-

teissä yhteyksissä luvatut nopeudet toteutuivat paremmin, eli hieman yli puolet mita-

tuista nopeuksista oli vähintään 80 prosenttia luvatusta. 

 

5.4 Datasta löytyneet juttuaiheet 

Analysoidusta datasta löytyi mielestämme muutama kiinnostava juttuaihe, joita ehdo-

timme Kuningaskuluttajan toimitukselle. 

 

Mobiileissa yhteyksissä oli eniten niin sanotusti punaista, eli yhteydet jäivät selvästi yli 

puolella mittaajista alle puoleen luvatusta. Ehdotimme Kuningaskuluttajan toimituksel-

le, että nämä kannattaisi nostaa esille tv-jutussa, ja asia olikin ohjelmassa hyvin esillä. 

Ohjelmassa kerrottiin myös selkeästi siitä, mitkä seikat vaikuttava mobiiliyhteyksien 

toimivuuteen. Toisaalta huomionarvoista oli se, että kiinteät yhteydet pärjäsivät kaiken 

kaikkiaan melko hyvin, toisin kuin alkuperäinen olettamuksemme oli. 

 

Operaattoreittain erot olivat suuria, mikä oli mielenkiintoisimpia datasta löytyneitä ai-

heita. Pienemmät operaattorit pärjäsivät selvästi suurempia paremmin, vaikka niitä oli 

mittaustulosten joukossa sen verran vähän, että tulosta ei voida pitää täysin luotettava-

na. Kuningaskuluttajan toimitus päättikin jättää tv-jutussaan pienemmät operaattorit 

kokonaan pois ja vertaili suurimpia operaattoreita, DNA:ta, Soneraa ja Elisa/ Saunalah-
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tea. Kuitenkin kaikki pienet operaattorit verrattuna kaikkiin suuriin operaattoreihin an-

taa jo jonkinlaisen kuvan tilanteesta. Tv-juttua ajatellen olisi voinut selvitellä esimerkiksi 

sitä, lupaavatko pienemmät operaattorit vähemmän vai toimivatko heidän tarjoamansa 

yhteydet paremmin. 

 

Kuten eräs osallistujakin kommentoi, olisi ollut mielenkiintoista tehdä myös vertailuja 

liittymän hinnan perusteella, mutta sitä tietoa emme osallistujilta pyytäneet. Lisäksi osal-

listujien kommenteista löytyi useita mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin toimituksen olisi 

mielestämme kannattanut vastata. Osa kommenteista sisälsi myös suoraan uusia juttu-

aiheita, joista tässä muutamia: 

 

- Operaattoreiden omat mittarit antavat parempia tuloksia kuin riippumattomat mitta-

rit. 

- Määräaikaisen liittymätilauksen purkaminen ei onnistu, vaikka nopeus olisi surkea 

verrattuna luvattuun. Eräs osallistuja oli myös joutunut odottamaan kaksi vuotta uutta 

modeemia, jolla nopeus sitten parani. 

- Operaattorit myyvät suurempia nopeuksia, vaikka heillä on tiedossa tiettyyn osoittee-

seen saatavat maksiminopeudet. 

- Monella osallistujalla nettiyhteys katkesi useita kertoja päivässä. 

- Operaattoreiden maksullisiin puhelinpalveluihin joutuu jonottamaan pitkiä aikoja eikä 

apua saa. 

- Operaattorit eivät kerro, että nopeuteen vaikuttaa myös viive, joka on esimerkiksi ns. 

mokkuloiden kohdalla merkittävä. 

 

Kommenttien perusteella juttuun oli otettu mukaan kuluttaja, jolla oli merkittäviä on-

gelmia mobiililaajakaistansa kanssa. Hänen moliibiyhteytensä saattoi katkeilla useita 

kertoja päivässä tai olla peräti useita päiviä peräkkäin toimimatta. 

 

Eräs mittaaja ehdotti jutun tekemistä kolme vuotta täyttäneestä viestiketjusta, jossa ku-

luttajat keskustelevat teknisistä ongelmista, jotka koskevat YouTuben katselua Soneran 

laajakaistayhteyden kautta. 

 

Yksi mittaajista teki huolellista työtä ja mittasi nopeuksiaan eri palvelimien kautta. 
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Työstään tämä tietotekniikan ammattilainen kirjoitti myös blogin 

(http://www.mattimattila.fi/comments/laajakaistan_nopeustesti). Muutamilta muilta-

kin asiaan nähtävästi syvällisemmin perehtyneiltä tuli kommentteja siitä, että palvelin 

vaikuttaa mittaustulokseen. Yhden arvion mukaan testistämme olisi saanut hieman luo-

tettavamman, jos kaikki mittaukset olisi tehty saman palvelimen kautta. 

 

5.5 Televisiojuttu 

Kuningaskuluttajan toimituksen tekemä tv-juttu ja Ylen verkkosivuille asiasta kirjoitetut 

jutut pohjautuivat keräämäämme ja muokkaamaamme dataan. 

 

Lähetimme 25.7.2012 Kuningaskuluttaja-ohjelman toimittaja Panu Vataselle koko data-

aineiston sekä tekemämme taulukot, joissa dataa oli järjestetty erilaisten kriteerien mu-

kaan. Näistä taulukoista löytyivät koko aineiston lisäksi tiedot alkuperäisen karttaryh-

mittelyn mukaan (vihreä, keltainen, punainen), erikseen liittymätyypeittäin (kiinteä ja 

mobiili) sekä tiedot operaattoreittain. Alueittain ja paikkakunnittain tiedot löytyivät jo 

tekemästämme kartasta, joten sellaista jaottelua emme enää tehneet. 

 

Kuningaskuluttajan toimituksen kiireiden vuoksi saimme tiedon tv-jutusta syyskuun 

alussa samana päivänä kun juttu tuli ulos televisiosta. Tarkoituksenamme oli ollut kir-

joittaa Kuningaskuluttajan verkkosivuille juttu projektistamme siten, että juttu olisi jul-

kaistu samaan aikaan tv-jutun kanssa. Tästä jouduimme kuitenkin luopumaan perhesyi-

den ja päivätyökiireiden vuoksi. Asia jäi hieman harmittamaan, koska juttu olisi ollut 

hyvä päätös melko työläälle projektille. Siinä olisimme voineet kertoa asiasta kiinnostu-

neille oman näkemyksemme projektista ja sen ongelmakohdista sekä kiittää omasta 

puolestamme aktiivisia osallistujia. 

 

Jutun sijaan kokosimme Ville Alijoen pyynnöstä toimitukselle tärkeimmät syyt, jotka 

voivat vaikuttaa internet-yhteyden nopeuteen. Nämä saimme koottua nopeasti, koska 

olimme perehtyneet syihin hyvin jo aiemmin taustatyötä tehdessämme. Nämä tärkeät 

seikat olikin tuotu hyvin esille sekä itse tv-jutussa että toimittajien tekemissä verkkoju-

tuissa.  

 

http://www.mattimattila.fi/comments/laajakaistan_nopeustesti
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Työmme ohjaaja Ville Alijoki teki asiasta jutun Kuinka nopea laajakaista oikeasti on? Ylen 

Rele-blogiin (muutaman Ylen toimittajan pitämä blogi, joka käsittelee internetiä, pelejä ja 

muuta teknologiaa), ja tv-jutun tehnyt toimittaja Panu Vatanen Kuningaskuluttajan 

verkkosivuille jutun otsikolla Laajakaistaselvitys: Kiinteät yhteydet toimivat, mokkuloissa on-

gelmia (jutut liitteinä 2 ja 3). 

 

Tv-juttu esitettiin elevisiossa 6.9.2012 ja sen pituus oli noin 9 minuuttia. Jutun sisältö oli 

pääpiirteittäin seuraava:  

 

Heti ohjelman alussa tuotiin selkeästi esille se tärkeä seikka, etteivät saadut mittaustu-

lokset ole absoluuttisia totuuksia, koska muun muassa mittauksen kellonaika, modee-

min tyyppi ja muut verkossa kiinni olevat laitteet vaikuttavat mittaustulokseen. Katsoji-

en lähettämän tulokset antavat kuitenkin jutun mukaan hyviä viitteitä siitä, miten hyvin 

operaattoreiden nopeuslupaukset pitävät paikkaansa. Erityisesti kiinteät laajakaistat pi-

tivät nopeuslupauksensa hyvin. Keskimäärin kiinteät laajakaistat pääsivät 73 prosenttiin 

luvatusta maksiminopeudesta.  Ohjelmassa haastatellun Soneran kehityspäällikkö Tomi 

Heikkilän mukaan “tulos oli aika lailla odotetun kaltainen”. 

 

Jutussa esitettiin, että mittaustulosten perusteella DNA oli luotettavin (80,4 %), Sonera 

toiseksi luotettavin (71,3 %) ja Elisa/ Saunalahti kolmanneksi luotettavin (68,0 %). 

Erot eivät kuitenkaan olleet jutun mukaan kovin suuria, ja kokonaisuutena kaikki pärjä-

sivät hyvin. Myöskään maantieteellisiä eroja ei nopeuksista löytynyt. Kaupunkialueella 

nopeudet pysyivät kuitenkin annetussa vaihteluvälihaarukassa paremmin kuin maaseu-

dulla, jossa heittoa oli enemmän. 

 

Mittauksen ongelmakohdaksi nousivat selkeästi mobiililaajakaistat eli mokkulat, jotka 

tökkivät yllättävän monella mittaajista. Ongelmia mokkuloiden kanssa oli sekä maalla 

että kaupungissa. Mokkulatestaajien nopeudet jäivät 47 prosenttiin eli alle puoleen luva-

tusta. Elisan liittymäliiketoimintajohtaja  Henri Korpi myönsi myös tv-jutun haastatte-

lussa, että mokkuloiden tökkimiseen on monia syitä: esimerkiksi radioverkon kuormi-

tuksen vaihtelut, katvealueet sekä mokkuloiden ja tietokoneiden käyttöjärjestelmien 

yhteensopivuusongelmia. Myös ohjelmassa haastatellun, mittaamiseen osallistuneen 
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helsinkiläisen Teemu von Boehmin mukaan operaattorit ovat myöntäneet, että mokku-

loissa on ongelmia pääkaupunkiseudun ruuhkaisilla alueilla. 

 

Nopeuksien vaihteluvälien selkeämmän ilmoittelun osalta Viestintävirasto ilmoitti aiko-

vansa tarkastaa vuoden 2012 aikana, ovatko operaattorit noudattaneet kehotusta. Sone-

ra näyttää näin jo Kuningaskuluttajan selvityksen mukaan tehneenkin, koska yritys oli 

korjannut sopimusehtojaan selkeämmiksi jo toukokuussa 2012. 

 

Tv-juttuun oli tehty Ylen graafikoiden toimesta visualisointeja, kuten graafeja operaat-

toreiden ja liittymätyyppien paremmuusjärjestyksestä sekä uusi kartta. Ilmeisesti Google 

Maps -kartta ei sellaisenaan soveltunut tv-ohjelmaan. 

 

Ylen Rele-blogi jatkokäytti dataa ja tilasi sovelluksen, josta löytyivät kaikki tulokset. 

Blogin kävijä pystyy kirjoittamaan sovellukseen paikkakuntansa ja sovellus antaa kaikki 

paikkakunnan tulokset paremmuusjärjestyksessä janalla. Rele-blogin sovellus ei siis käy-

tä karttaa, mikä tuottaa hieman erilaisen visualisoinnin. (Alijoki 2012.) Datajournalisti-

sessa prosessissa datan jatkokäyttö on olennainen osa prosessia ja yksi niistä syistä, joi-

den vuoksi data halutaan pitää avoimena (Mäkinen 2011). 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Yhteenveto 

Opinnäytetyömme osoittaa mielestämme sen, että joukkoistaminen onnistuu erityisen 

hyvin aiheissa, jotka ovat osallistujaa itseään kiinnostavia. Kuluttajajutut ovat usein täl-

laisia tavallista ihmistä lähellä olevia juttuja: ne kytkeytyvät arkielämään, osallistujien 

rahankäyttöön ja lisäksi osallistujilla on aiheista omakohtaisia kokemuksia. 

 

Kuningaskuluttajan jutun tiedonhankinnan aiheena olivat internet-yhteydet, jollainen 

löytyy jo 85 prosentista suomalaisia kotitalouksia. (Tilastokeskus, 2011.) Aihe siis kos-

ketti todennäköisesti suurinta osaa ohjelman katsojista. Aihe varmasti kiinnosti osallis-

tujia myös siksi, että yhteyksissä on ongelmia ja monet kuluttajat tuntuvat olevan tyy-

tymättömiä yhteytensä nopeuteen. 

 

Joukkoistamalla saimme kerättyä nopeasti ja ilman kustannuksia suuren joukon laaja-

kaistayhteyksien nopeuksien mittaustuloksia, joiden kerääminen olisi ollut ainakin han-

kalaa, ellei peräti mahdotonta jollakin muulla tavalla. 

 

Datajournalismin käyttö toimi projektissa hyvin, koska kerätty data oli pääosin yksin-

kertaista numeerista tietoa ja siten helppoa vertailtavaa. Interaktiivisuutta edusti teke-

mämme kartta, jonka avulla osallistujat pystyivät vertailemaan esimerkiksi oman asuin-

alueensa nopeuksia. Datan jatkokehittelyä, joka on tyypillistä datajournalismissa, edusti 

sovellus Ylen Rele-blogissa. Sovellus teki vertailun vielä helpommaksi. 

 

Myös Kari A. Hintikka näkee yleisön voimavarana erilaisissa journalistisissa tuotoksissa. 

 
Joukkoviestimien ja yksittäisten palkkajournalistien brändeistä ja niiden fanittamisesta 

kiinnostunut yleisö tarjoaisi valtaisat mahdollisuudet esimerkiksi uutistuotannon tausta-

voimana, laajemmissa kuluttajatesteissä ja -vertailuissa sekä tausta-aineiston kerääjänä ja la-

jittelijana. (Hintikka 2012, 27.) 

 

Joukkoistaminen voi olla oivallinen keino myös tutkivassa journalismissa, kuten muun 

muassa Helsingin Sanomien Pörssitutkimus 2011 osoittaa. Lukijoiden aktiivisuus ja 
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vihjeet voivat paljastaa arvokasta tietoa, joka olisi muuten voinut jäädä julkisuudelta 

pimentoon. Toimittajalla on kuitenkin mielestämme vahva “portinvartijan rooli” jouk-

koistamisprosessissa. Jutusta vastuussa oleva toimittaja joutuu pohtimaan lähteitä kriit-

tisesti ja miettimään jutun näkökulmia ennen jutun tekemistä ja julkaisemista. 

 

Perehdyttyämme datajournalismiin ja joukkoistamiseen sekä löydettyämme useita niihin 

liittyviä juttuja vaikuttaa voimakkaasti siltä, että sosiaalisen median käyttötaidot sekä 

datan ymmärtämisen ja tulkitsemisen taidot ovat journalisteille arvokkaita tämän päivän 

mediamaailmassa. Esimerkiksi BBC News -verkkosivuston toimittajan Steve Herrman-

nin mukaan nykyään viisi digitaalisessa mediassa toimivan toimittajan tärkeintä taitoa 

ovat perinteiset taidot (kuten uteliaisuus ja kekseliäisyys), nopeus ja tarkkuus, kyky visu-

aaliseen kerrontaan, sosiaalisen median tuntemus sekä datan ymmärtäminen. (Herr-

mann 2013.) Myös brittiläisellä verkkosivustolla journalism.co.uk kerrotaan, että yksi ku-

luvan vuoden tärkeimmistä asioista toimittajille on datajournalismin osaaminen, ja The 

Guardianin Datablog-sivustolla neuvotaan, kuinka tulla datajournalistiksi. (Bradshaw 

2010). 

 

Median muutos 2020 -seminaarissa puhunut Johanna Vehkoo puolestaan korostaa jouk-

koistamisen merkitystä yhtenä osana nykypäivän ja tulevaisuuden journalismia. Hän 

pitää journalismin tulevaisuutta jännittävänä ja valoisana muun muassa siksi, että jour-

nalisteilla on uusi, suorempi ja keskustelevampi yleisösuhde. Hänen mielestään lukijois-

sa on “todella paljon käyttämätöntä potentiaalia”. (Vehkoo 2013.) 

 

Tähän uskoo myös The Guardianin päätoimittaja Alan Rusbridger. Hänen mielestään 

”merkittävä osa lukijakunnasta tietää enemmän jostakin aihepiiristä kuin toimittaja”. 

”Jos toimittaja osaa valjastaa tämän tiedon käyttöönsä, hän saa monipuolista informaa-

tiota ja voi kirjoittaa paremman jutun.” (Vehkoo 2011, 69.) 

 

Meidän näkemyksemme perusteella nämä journalismin uudet tuulet puhaltavat joissa-

kin medioissa jo voimakkaina. Joukkoistamisen ja datajournalismin edelläkävijöinä 

Suomessa näyttäisivät olevan tällä hetkellä ainakin valtakunnalliset lehdet Helsingin 

Sanomat ja Suomen Kuvalehti sekä Yleisradiossa ainakin toimeksiantajamme Kunin-

gaskuluttaja-ohjelma.  
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Maakuntatasolla sen sijaan nämä asiat näyttäisivät olevan vasta tulossa, kuten Eleonoo-

ra Riihisen opinnäytetyö Journalismin uudet vuorovaikutuskeinot osoittaa. Riihinen tutki 

työssään joukkoälyn käyttöä osana toimituksellista työprosessia. Tutkimuksesta käy 

selkeästi ilmi, että osa maakuntatoimittajista suhtautuu vielä erittäin kriittisesti uusiin 

metodeihin. Ilkka-lehden verkko- ja mobiilituottaja Maija Pakkala kuvailee Riihisen 

tekemässä puhelinhaastattelussa tämän kriittisen joukon suhtautumista joukkoälyn käyt-

töön seuraavasti: “Monesti mielletään nörttihuuhaaksi, että jos netissä tehdään jotain 

juttua tai nettiä käytetään jutun tekemiseen. Ei nyt yhtäkkiä tule mieleen ketään, joka 

lähtisi mukaan ilman pientä ylipuhumista.” (Riihinen 2012, 63.) 

 

Myös toimitusten rutinoituneet työskentelytavat, toimitusten rajalliset resurssit ja esi-

merkkien puute voivat olla uusien metodien kokeilun esteenä. Kalevan yhteisötuottaja 

Erkki Hujasen mielestä joukkoälyn käyttämisen ongelmana voi olla muun muassa 

“epämääräisyys, ettei tiedetä, miten sitä käytetään”. (Riihinen 2012, 65.) Hujasen mie-

lestä “yleisölle täytyisi löytyä joku selkeä motivaatio osallistua” (Riihinen 2012, 65). 

Tämä väite tukee hyvin oman työmme onnistumista. Aiheemme kiinnosti kuluttajia ja 

heillä oli selkeästi korkea motivaatio osallistua laajakaistayhteyksien nopeuksien tutki-

miseen. 

 

Toisaalta Hujasen mielestä lukijoilla voisi ehdottomasti olla aktiivinen rooli esimerkiksi 

tiedonhankkijoina tutkivissa jutuissa, ja Savon Sanomien verkkotuottaja Jussi Murtosaa-

ri uskoo, että Suomen Kuvalehden Totuuspuntarin tapainen faktantarkistus voisi sopia 

heidänkin lehdelleen. (Riihinen 2012, 63.) Useat Riihisen tutkimukseen osallistuneet 

toimittajat korostivat myös lukijoiden roolia juttuvinkkien antajina. Erityisen tärkeäksi 

tämä koetaan etenkin kriisijournalismissa, kun lukijoilta tulee tietoa ja kuvaa joltakin 

katastrofialueelta. 

 

Toimituksissa esiintyvä epäluuloisuus ja varsinkin joukkoistamiseen liittyvä epätietoi-

suus on ehkä jossakin määrin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon kuinka uusi asia 

sosiaalisen median käyttäminen journalismissa ylipäänsä on. “Voidaan väittää, että oi-

keastaan vasta vuoden 2010 aikana uutismedia niin Suomessa kuin muuallakin alkoi 

herätä sosiaalisen median kasvavaan rooliin uutisvälityksessä.” (Uskali 2011, 101.) 
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Toisaalta digitalisoitumista ja verkostoitumista on pohdittu ainakin alan asiantuntijoi-

den keskuudessa jo vähintään vuosikymmen. Risto Kunelius pohtii vuonna 2003 jul-

kaistussa kirjassaan sitä, kuinka muuttuva journalismi vaikuttaa toimittajan ammattitai-

toon. Jo tuolloin, ennen sosiaalisen median “vallankumousta”, Kunelius oli sitä mieltä, 

että “vuorovaikutteisuus voi merkitä kokonaan uusien journalististen muotojen syntyä”. 

(Kunelius 2003, 74.) 

 

Juuri journalistien tulisi kuitenkin olla ennakkoluulottomia uusien toimituksellisten työ-

tapojen suhteen, koska paluuta entiseen, perinteiseen journalismiin ei ole. Uudenlainen 

mediaekosysteemi on jo muuttanut journalismia ja myös mediataloutta. Matti Lintulahti 

kuvaili journalismin tulossa olevaa muutosta seitsemän vuotta sitten seuraavasti: 

 
Uudistumisen paineet vievät journalismia aiempaa keskustelevampaan, vuorovaikuttei-

sempaan, osallistuvampaan, avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan. Tämä pakottaa 

perinteisiä journalistisia toimijoita uudistamaan toimintatapaansa ja journalistisia prosesse-

jaan, jotta he pystyvä menestymään tulevaisuudessa. Nykyisiin toimintatapoihin jäävät 

mediayritykset ja journalistit tulevat häviämään journalistisessa ja taloudellisessa kilpailus-

sa. (Lintulahti 2006, 47.) 

 

Toisaalta uudet työtavat, kuten joukkoälyn käyttäminen, eivät The Guardianin toimitta-

jan Paul Lewisin mukaan korvaa ammattitoimittajaa. 

 
Lewis uskoo, että journalisteja tarvitaan sitä enemmän, mitä syvemmälle ihmiset uppoavat 

informaatiotulvaan. “Journalistien pitää suodattaa kaaoksen seasta tärkeä informaatio. Me 

annamme sille kontekstin ja merkityksen ja jaamme virheetöntä ja luotettavaa tietoa. Luot-

tamus on tässä avainsana. (Vehkoo 2011, 54.) 

 

Esa Väliverronen (2011, 70) on sitä mieltä, ettei internet toiveista ja peloista huolimatta 

sittenkään aiheuttanut journalismissa vallankumouksellista muutosta. Useimmat institu-

tionaaliset tiedotusvälineet ovat hänen mielestään “tyytyneet kierrättämään päävälinei-

siin tarkoitettuja sisältöjä ja uusintaneet näin journalismin vanhoja rutiineja ja arvoja 

digitaalisessa sisällössään, jolloin verkon mahdollisuuksia käytetään vajavaisesti”. 
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6.2 Saatu palaute ja itsearviointia 

Saatuamme projektin loppuun toimeksiantajamme Kuningaskuluttajan osalta pyysimme 

ohjaajaltamme Ville Alijoelta palautetta tekemästämme työstä. Saimme alla olevan vas-

tauksen, joka lämmitti mieltä, koska olimme ahertaneet työn parissa erinäisiä tunteja: 
 

Susanna Patrikainen ja Minna Ala-Kyyny tekivät tärkeää taustatyötä Kuningaskuluttajan 
tekemään Laajakaistojen nopeuksien vertailu -juttuun huhti-elokuussa 2012. 
Jutun ajatuksena oli tehdä ns. osallistavaa journalismia (crowdsourcing), jossa kerättiin 
ihmisiltä verkon kautta tietoja laajakaistayhteyksien nopeuksista, sekä luvatuista nopeuk-
sista että toteutuneista nopeuksista. Susanna ja Minna olivat projektissa alusta asti mu-
kana. He keräsivät tärkeää taustatietoa jo ennen varsinaisen tiedonkeruun aloittamista: 
mm. keskustelivat asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa siitä, mitkä eri tekijät voivat 
vaikuttaa laajakaistojen nopeuksiin. 
Lisäksi he selvittivät Google Mapsin erilaisia ominaisuuksia, miten tulokset olisi mahdol-
lista merkitä karttaan. Tämä ennakkoon tehty taustatyö vaikutti paljon siihen, millä lailla 
tietoja alettiin keräämään. 
Kun tietoja alettiin saada, Minna ja Susanna keräsivät tiedot yhteen Excel-tiedostoon se-
kä merkitsivät ne Google Maps -palveluun luotuun karttaan. Tämä prosessi kesti noin 
kolme-neljä kuukautta. Kaikkiaan tuloksia tuli yli 600  kappaletta. 
Susanna ja Minna tekivät työnsä tunnollisesti ja tarkasti. He myös lisäsivät jatkuvasti li-
sää tulevaa tietoa ripeästi karttaan. Työtä todellakin riitti, sillä jokainen tulos laitettiin 
karttaan käsin. Googlen työkalujen (Fusion tables) avulla tämän manuaalisen työn olisi 
voinut tehdä helpomminkin, mutta lopputulos olisi ollut sama. Susannan ja Minnan ke-
räämä Excel-taulukko oli myös erittäin tärkeässä roolissa lopullisen tv-jutun muodostu-
misessa; sen taulukoiden avulla saatiin esiin useita mielenkiintoisia tietoja juttua varten. 
 
Ville Alijoki, toimitussihteeri, Kuningaskuluttaja 

 

Opinnäytetyömme keskeisiin käsitteisiin perehtyminen oli mielenkiintoista, koska jouk-

koistaminen ja datajournalismi ovat selkeästi tämän ajan journalismin uusia tuulia. 

Työmme alussa emme tienneet varsinkaan datajournalismista oikeastaan mitään, joten 

ryhdyimme kiinnostuneina tutkimaan käsitteitä. Varsinkin eri medioista löytämämme 

konkreettiset esimerkit avasivat meille käsitteitä hyvin. Huomasimme niiden avulla, 

kuinka mielenkiintoisia juttuja joukkoistamalla ja datajournalismin avulla voi saada ai-

kaan. 

 

Perehtyessämme käsitteisiin huomasimme myös, että joukkoistaminen voi parhaimmil-

laan olla erinomainen työkalu tutkivassa journalismissa, joka on ollut yksi kiinnostuk-

semme kohde koko journalistikoulutuksen ajan.  
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Työmme osoittaa, että joukkoistaminen sopii hyvin tiedon keräämiseen tietyntyyppisiä 

journalistisia juttuja varten. Muulla tavalla näin suuren tietomäärän kerääminen olisi 

huomattavasti hankalampaa ja vaatisi todennäköisesti myös taloudellisia resursseja. 

 

Kuten jo aiemmin totesimme, kuluttajajournalismiin joukkoistaminen sopii erityisen 

hyvin, koska aiheet koskettavat läheisesti osallistujia itseään, jolloin heillä on korkea 

motivaatio osallistua. Toimeksiantomme Kuningaskuluttajalle onnistui mielestämme 

hyvin juuri tästä syystä. Ihmiset olivat aiheesta kiinnostuneita, joten mittaustuloksia tuli 

paljon ennakoitua enemmän, ja suurin osa tuloksista oli asianmukaisesti ilmoitettu. 

 

Hylätyt vastaukset olivat asia, joka jäi harmittamaan. Nämä olisi voitu ainakin osaksi 

välttää sillä, että ohjeet olisi kerrottu mittaajille alusta alkaen riittävän selkeästi. Myös 

mittaustulosten vastaanottamisen määräpäivä olisi pitänyt ilmoittaa mittauskutsussa. 

Näin olisimme välttyneet siltä, että mittaustuloksia ilmoitettiin vielä senkin jälkeen, kun 

lopetimme niiden merkitsemisen karttaan. 

 

Jotta datajournalismista olisi työssä saatu kaikki irti, olisi tulosten kerääminen pitänyt 

ehdottomasti automatisoida. Näin olisimme voineet käyttää enemmän aikaa esimerkiksi 

erilaisten datajournalismin työkalujen käytön opetteluun. 

 

Siihen, että tulokset merkittiin manuaalisesti, vaikutti osaltaan toimeksiantajan asettama 

aikataulu ja resurssit, mutta myös oma “uusien tietokoneohjelmien pelkomme”. Jäl-

keenpäin ajateltuna ja osallistujien kommenteista oppineena muun muassa jo yksinker-

taisen lomaketyökalun käyttö olisi helpottanut työtämme huomattavasti. 

 

Samoin jäi harmittamaan jo aiemmin mainittu tärkeä kysymys internet-liittymän hinnas-

ta. Jos olisimme lisänneet tämän kysymyksen, olisimme voineet vastata hyvin usein ku-

luttaja-asioissa askarruttavaan kysymykseen, eli saako rahalla laatua. Sekä meidän että 

toimeksiantajan toiveena oli kuitenkin pitää kysymykset minimissä, jotta vastaamisesta 

ei tulisi osallistujille liian vaikeaa, mikä olisi voinut vaikuttaa saamiemme vastausten 

määrään. 

 



 

 45 

Se mitä datajournalismin määritelmissä kutsutaan data-aineistoksi, tarkoittaa todennä-

köisesti huomattavasti tässä työssä käytettyä laajempia aineistoja, joita yhdistellään ja 

analysoidaan. Mielestämme työstämme voi silti puhua datajournalistisena prosessina, 

koska kaikki vaiheet toteutuivat, mukaan lukien datan jatkokäyttö uudessa sovellukses-

sa, joka oli meistä riippumaton prosessin osa. Myös visualisoinnit karttojen, erityisesti 

tekemämme Google Maps -kartan ja graafien muodossa edustavat datajournalismia. 

 

Erityisesti mieltä lämmittivät yleisökommentit Facebookissa ja Ylen Rele-blogissa, jois-

ta näimme, että osallistujat kävivät vertaamassa omia nopeuksiaan lähialueen muiden 

mittaajien nopeuksiin. 

  

Projektin tekeminen parityönä oli tässä tapauksessa erinomainen ratkaisu, koska projek-

timme oli varsin työläs. Vastuualueiden jakaminen heti parityötä aloitettaessa on olen-

naista. Meillä tämä tapahtui luontevasti, koska molemmilla oli jo valmiiksi omat kiin-

nostuksen kohteensa, ja Minna Ala-Kyyny oli jo aiemmin perehtynyt erityisesti sosiaali-

seen mediaan. 

 

Aikapula oli työssämme ongelmana, ja tästä syystä projekti venyi kaikkiaan noin vuoden 

mittaiseksi. Olimme molemmat koko projektin ajan vakituisessa päivätyössä, ja lisäksi 

olemme perheellisiä. Nämä seikat ovat asettaneet haasteita niin tämän opinnäytetyön 

tekemiselle kuin koko journalismiopiskelulle ylipäänsä. 

 

Google Drive (aiemmin Google Docs)  -palvelun tarjoama mahdollisuus työskennellä 

saman asiakirjan parissa verkon kautta mahdollisti parityöskentelymme. Ilman tätä pil-

vipalvelua työskentelymme opinnäytetyön parissa olisi ollut monin verroin hankalam-

paa. 

 

Erityisiä hankaluuksia tai erimielisyyksiä parityöskentelyyn liittyen ei työmme aikana 

ilmaantunut. Jonkin verran kävimme keskustelua toimeksiantajalle tehtävän työn mää-

rästä sekä raportoinnin osalta asioiden jäsentelystä. Pääosin olimme kuitenkin samaa 

mieltä niin itse työn tekemisessä kuin raportoinnissakin. 
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Työn eri vaiheissa molemmilla oli välillä työ- ja muita kiireitä, joten suhtauduimme 

joustavasti työnjakoon. Loppujen lopuksi molempien työpanos oli arviolta samansuu-

ruinen. Mainittujen kiireiden vuoksi teimme työtä pääosin tahoillamme, mikä toimikin 

erittäin hyvin. Tapaamisten yhteydessä käydyt keskustelut työstä ja lähteistä olivat kui-

tenkin työmme parasta antia. 

 

Kun opinnäytetyötä tehdään työn ja muun opiskelun kanssa samaan aikaan, prosessi 

voi venyä hyvinkin pitkäksi. Meillä työn aloittamisesta sen valmistumiseen meni reilu 

vuosi ja osa prosessin alkuun liittyvistä asioista ei enää ollut raportin viimeistelyn aikaan 

niin hyvin muistissa. Otimme kuitenkin heti alusta alkaen käytännöksi sen, että kaikki 

asiat päivämäärineen kirjattiin muistiin. Näin muistiinpanoista pystyi tarkistamaan, mitä 

projektin alussa oli tehty. Myös lähteet kirjattiin opinnäytetyön raporttiluonnokseen 

heti, kun niitä oli päätetty käyttää. 

 

Koska työmme oli produkti ja meillä oli toimeksiantaja, aiheen rajaus ja aikataulu olivat 

hyvin selkeitä. Suurimmat ongelmamme liittyivät raportoinnin jäsentelyyn. Tähän 

saimme apua opinnäytetyömme ohjaajalta Kaarina Järventaukselta, ja lisäksi tutkimalla 

sekä opinnäytetyön raportoinnin ohjeita että valmiita produktityyppisiä opinnäytetöitä. 

 

Huomasimme myös, että vaikka toimeksiantaja helpottaa työn aloittamista ja aiheen 

rajaamista, se osaltaan myös vaikeuttaa työn tekemistä ainakin niiltä osin, kun toimek-

siantajan ja työn tekijän tavoitteet eivät täysin kohtaa. Tässä tapauksessa oli meidän 

kannaltamme hyvä, että toimeksiantaja oli ilmeisen kiireinen ja antoi meidän sen vuoksi 

tehdä työmme lähes itsenäisesti. Näin pystyimme muun muassa pitämään huolta omas-

ta ajankäytöstämme ja etenemään raportointiin, kun toimeksiantaja olisi ehkä halunnut 

vielä kerätä aineistoa. 

 

Kaikkiaan projekti oli opettavainen. Saimme kokemusta televisiojutun taustatoimitta-

misesta, työskentelystä Ylen kanssa sekä runsaasti uutta tietoa datajournalismista ja 

joukkoistamisesta.  
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Jatkokehitysideat 

 

Itse produktiin ja toimeksiantajaan liittyen keskustelimme jo työtä aloittaessamme, että 

Ylen kannattaisi panostaa sekä joukkoistamiseen että datajournalismiin, koska molem-

mat sopisivat esimerkiksi Ylen ajankohtais- ja kuluttaja-aiheisiin. Meistä oli yllättävää, 

että toimeksiantajalla ei vielä ollut käytettävissään esimerkiksi valmiita joukkoistamista 

tai datajournalismia helpottavia työkaluja tai resursseja käyttää enemmän esimerkiksi 

koodaajia ja graafikoita.  

 

Kuningaskuluttajan toimitus oli hyvin kiinnostunut joukkoistamisesta ja datajournalis-

mista. Toimituksen pitäisikin mielestämme ehdottomasti saada resursseja siihen, että he 

saisivat joukkoistamisen ja datajournalismin prosessit toimiviksi työkaluiksi kuluttajajut-

tujen tiedonhankintaan ja visualisointiin. Näin ohjelma saisi tärkeää tietoa juuri kohde-

ryhmältä ja pystyisi esittämään aiheet monipuolisemmin. 

 

Opinnäytetyömme jatkokehittely voisi pitää sisällään jo aiemmin mainitsemamme data-

journalismin työkalujen käytön (esimerkiksi  Google Fusion Tables -ohjelman) ja jouk-

koistamista koskevan kyselyn osallistujille: miten tavalliset ihmiset kokevat osallistumi-

sen journalistisen jutun tekemiseen. Lisäksi olisi mielenkiintoista yrittää löytää aihee-

seen liittyvää avointa dataa. Mikäli sitä löytyisi, dataa voisi analysoida ja verrata kerää-

määmme dataan. 

 

Vastaavanlaista, journalistista joukkoistamiseen ja datajournalismiin perustuvaa opin-

näytetyötä ei tiedonhankinnassamme tullut vastaan. Löysimme kyllä jonkin verran tut-

kimustietoa sosiaalisen median hyödyntämisestä toimittajien työssä, mutta emme tör-

männeet työhön, jossa olisi konkreettisesti tehty journalistinen, joukkoistamiseen pe-

rustuva juttu.  

 

Koska joukkoistaminen ja datajournalismi sopivat monenlaisiin juttuihin aina urheilusta 

ja kulttuurista tutkivaan journalismiin, on näihin journalismin työkaluihin perustuva työ 

mielestämme suositeltava aihe myös tuleville opinnäytetöiden tekijöille. 
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