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1 JOHDANTO 

 
Television muutos on ollut puheenaiheena jo kauan niin televisiotutkimuksen kuin tv-

teollisuuden keskuudessa. Television voi kuitenkin katsoa olleen muutostilassa koko 

sen olemassaolon historian: esimerkiksi väritelevisio ja kaukosäädin olivat aikansa 

suuria innovaatioita, ja television lähetys- ja levitystekniikan uudistukset ovat osaltaan 

vaikuttaneet television katselukokemuksiin. Television viimeisin murros, digitalisaatio, 

on kuitenkin tuonut ennennäkemättömän suuria muutoksia televisiotuotantoon ja 

television katselijoiden arkeen. Television digitalisoituminen on synnyttänyt lisää 

television jakelukanavia ja mahdollistanut uudenlaisten sisältöjen tuotannon. (Evans 

2011, 1.) 

 

Viime vuosina on myös spekuloitu ”television kuolemalla” ja mediatutkimuksissa on 

arvioitu, että eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden käymistila ja digitaaliteknologian 

kehittyminen ajavat television kriisiin (Elfving, Pajala & Hokka 2011, 8). 

Tämänkaltaiset ennustukset eivät kuitenkaan pidemmän päälle ole kovin hedelmällisiä – 

eivätkä edes paikkaansa pitäviä, jos tarkastellaan esimerkiksi Finnpanelin tutkimuksia 

suomalaisten televisionkatselusta. Finnpanelin mukaan vuonna 2013 televisio tavoitti 

viikossa 92% suomalaisista ja noin 93% televisio-ohjelmista katsotaan edelleen ”livenä” 

monenlaisista tallennusmahdollisuuksista huolimatta (Sandell 23.1.2014).  Television ja 

muiden digitaalisten verkkosisältöjen rajojen hämärtyminen ei siis nähdäkseni ole 

television aikakauden loppu, vaan mahdollisuus uudenlaisiin toimintamalleihin. 

Muutoksia on pyritty kuvaamaan termeillä kuten synergia, konvergenssi, 360-median 

käyttöönotto tai monialustainen TV (multiplatform TV). Kenties kokonaisvaltaisemmin 

muutosta kuvaa Henry Jenkinsin termi transmedia-tarinankerronta (transmedia 

storytelling), jonka luonteeseen kuuluu sisällön leviäminen moneen eri kanavaan.  

(Evans 2011, 1, Jenkins 2006.) Transmediaan liittyvät  käsitteet otan lähempään 

tarkasteluun työn toisessa kappaleessa.  

 

Suomen Yleisradio on ottanut suuria askelia television ja internetin yhdistämisessä ja 

esimerkiksi verkkopalvelu Yle Areena avattiin vuonna 2007. Kevääseen 2013 asti Yle 

Areenan valikoima tarjosi radio- ja televisio-ohjelmia, jotka oli esitetty aiemmin 

radiossa tai televisiossa sekä ainoastaan Areenaan hankittuja ohjelmia. Yleisradion 
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televisiokanavien suoratoisto Yle Areenassa alkoi 22. huhtikuuta 2013 ja tämän 

uudistuksen myötä Ylen televisiolähetyksiä on voinut seurata reaaliajassa television

 lisäksi tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla (Yleisradio 2015). Muutosten 

perusteluina oli ihmisten muuttuneet katselutottumukset ja ihmisten halu katsoa 

televisiota kannettavilla laitteilla. Ohjelmat vietiin siis ”sinne missä ihmiset ovat”, 

nettiin (Mällinen 22.4.2013). 

 

Se, että sama sisältö on saatavilla eri laitteiden kautta, ei kuitenkaan tee siitä 

automaattisesti vielä sosiaalista ja yhteisöllistä sisältöä. Se vaatii yleisön osallistumista 

ja sitoutumista, ”somepöhinäksi” kutsuttua vilkasta keskustelua sosiaalisen median 

kanavissa. Elokuussa 2013 tätä pöhinää saatiin, kun Yle TV2 -kanavalla alkoi 

dokumenttielokuvat ja keskusteluohjelman yhdistävä Docventures. Yleisradio piti 

Docventuresia suurena onnistumisena transmediatelevision kentällä (Leino 11.11.2013), 

sillä ohjelman ympärille syntyi vahva digiyhteisö, jonka toiminta ulottui välillä 

internetin yli monien arkielämään (kenties esimerkiksi lihaton lokakuu kuulostaa 

tutulta?). Docventuresin toisen kauden aikana myös MTV oy:n sosiaalisen television 

tuottaja Martti Lindholm (28.10.2014) totesi blogikirjoituksessaan, että Docventures oli 

onnistunut yhdistämään vuorovaikutteiset elementit sisällön kanssa monia muita 

formaatteja paremmin ja ”puhaltanut samalla pölyt pois perinteisten tv-formaattien 

päältä”.  

 

Tässä pro gradu-työssä perehdytään tarkemmin transmediatelevision tuotantoon ja 

tarkastellaan, kuinka Docventuresin ohjelmaformaatti syntyi sekä kuinka 

televisioyleisöä osallistavat ja yhteisöllisyyttä rakentavat elementit löysivät paikkansa 

Docventuresin tuotantoprosessissa. Sosiaalisen median laajan hyödyntämisen lisäksi 

Docventuresia luonnehtii voimakas tiedon levittämisen agenda koskien monia 

yhteiskunnallisia teemoja. Tämä tehdään paitsi ohjelmassa nähtävien 

dokumenttielokuvien kautta, myös ohjelmassa asiantuntijan roolissa toimivien 

studiovieraiden avulla. Lisäksi Docventuresin sosiaalisen median kanavat 

mahdollistavat tiedon jakamisen monessa muodossa. 
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1.1 Tutkimuksen lähtöasetelma 

 

Syksyllä 2013 pääsin tekemään tiedeviestinnän opintoihini kuuluvan harjoittelujakson 

Docventures -ohjelman kehittämisestä ja tuotannosta vastaavaan Gimmeyawallet 

Productions –tuotantoyhtiöön. Ennen harjoittelujaksoa olin jo ollut tekijäkaksikon 

Tuomas Milonoffin ja Riku Rantalan Madventures -matkailuohjelman fani ja 

alkuperäinen suunnitelmani oli tulevassa pro gradu-työssäni keskittyä kaksikon 

matkailupainotteiseen kirjalliseen tuotantoon. Aiheen valintaan vaikutti myös 

aikaisempi maantieteen opintotaustani ja suuntautumiseni matkailumaantieteeseen. 

Docventuresin tuotannon parissa suorittamani harjoittelujakson myötä pääsin 

seuraamaan lähietäisyydeltä aivan uudenlaisen ohjelmakonseptin tuotantoa ja varsinkin 

tapoja, jolla pyrittiin saamaan yleisö osallistumaan ohjelman tekoon ja sisältöön muun 

muassa sosiaalisen median kautta.  

 

Uusien käytännön oppien lisäksi ohjelma antoi hyvän tilaisuuden myös pro gradu -

tutkimuksen aiheen ja näkökulman muokkaamiseen. Kirjallisten töiden asemesta 

halusin perehtyä tarkemmin uudenlaiseen tapaan tuottaa televisio-ohjelmia eri median 

välineitä hyödyntäen. Docventures ei ole perinteinen tv-ohjelma, vaan siihen kuuluu 

olennaisena osana myös radiossa käytävät keskustelut ja vahva vuorovaikutus 

sosiaalisen median kanavissa. Docventuresin kaltainen monikanavainen 

ohjelmatuotanto on Suomessa vielä suhteellisen tuore ilmiö, minkä vuoksi se on myös 

tutkimusaiheena antoisa. Työssä perehdyn tarkemmin ohjelman tuotantoprosessiin 

hyödyntämällä tekijöiden haastatteluja ja omia kokemuksiani ohjelman taustavoimissa.  

 

Jokaisessa Docventuresin jaksossa oli vaihtuva yhteiskunnallinen teema, jonka 

tavoitteena oli tarjota uusia näkökulmia, lisätä aiheen tietoutta ja synnyttää keskustelua. 

Niin radiossa kuin televisiossa viikon teemasta oli keskustelemassa aiheen asiantuntija 

ohjelman isäntien kanssa. Osa ohjelman vieraista oli asiantuntijaroolissaan oman 

harrastuneisuuden tai teemaan liittyvien omakohtaisten kokemuksiensa kautta, mutta 

toisaalta iso joukko vieraista oli taustaltaan akateemisia tutkijoita, tohtoreita ja 

tietokirjailijoita. Asiantuntijavieraiden valinnalla Docventuresiin on selkeästi haettu 

tietynlaisen uskottavuuden vahvistamista. Mainittavan arvoinen on myös se seikka, että 
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ohjelman isäntäkaksikko on syyskuussa 2012 saanut tiedonjulkistamisen 

valtiopalkinnon  ”maantieteen ja maailman tuntemuksen edistämisestä erityisesti 

nuorisoa kiinnostavalla tavalla” (Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.9.2012). Näin 

voidaan siis katsoa, että myös Rantala ja Milonoff toimivat ohjelmassa tietynlaisessa 

asiantuntijaroolissa.  

 

Tiedeviestinnän näkökulmasta Docventuresissa kiinnostaa asiaohjelman ja tiedesisällön 

tuottaminen persoonallisella otteella. Kaikki Rantalan ja Milonoffin tuotantoon 

tutustuneet ovat varmasti samaa mieltä siitä, ettei kaksikon viestintä noudata neutraalia 

”hajuton, mauton, väritön” -linjaa. Rantalalla ja Milonoffilla on omaleimainen, stadin 

slangista räätälöity puhetapa, josta tiedonjulkistamisen valtiopalkinnoista päättävä 

palkintolautakuntakin antoi heille erityismaininnan (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

12.9.2012). Tätä persoonallista puhetapaa kaksikko viljelee niin tv- ja radio-ohjelmissa 

kuin kirjoissakin. Puhetavan lisäksi kaksikolla on helposti tunnistettava visuaalinen 

tyyli, niin televisiossa kuin kirjallisessa tuotannossa.  

 

Onkin mielenkiintoista tarkastella, millaisten journalististen valintojen kautta 

ohjelmassa käydään keskustelua ja millainen tiedeviestinnällinen ote ohjelmassa näkyy. 

Ohjelmassa on myös korostettu yleisön roolia ”kolmantena keskustelijana”, joten on 

kiinnostavaa tutkia, mille tasolle studiovieraiden, ohjelman isäntien ja tv-ruuduista 

ohjelmaa katsovan yleisön vuorovaikutus pääsee. 

 

Tässä työssä pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millainen on ollut Docventuresin tuotantoprosessi ideasta valmiiksi 

ohjelmaformaatiksi? 

2. Millä tavoilla yleisö osallistetaan mukaan ohjelman tuotantoon? 

3. Millaisia journalistisia valintoja Docventuresin tuotannossa on nähtävissä? 

 

Tutkimuksen teoreettinen osuus jakaantuu neljään eri lukuun.  Luvussa 2 perehdyn 

sosiaalisen television käsitteeseen: kuinka televisiotuotannoissa voidaan hyödyntää 

monia mediakanavia ja sitä kautta luoda katsojille uusia osallistumisen keinoja. Lisäksi 
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käsittelen televisioformaatin muodostumista. Nojaan tarkastelussani erityisesti Henry 

Jenkinsin (2006) konvergenssikulttuurin ja transmedia-tarinankerronnan määritelmiin. 

Luvussa 3 tutkin yleisön erilaisia rooleja ja pohdin erityisesti Pietilän (2010) ja 

Heikkilän (2001) tutkimusten avulla, millaisia mahdollisuuksia yleisöllä on vaikuttaa 

kuluttamiinsa mediasisältöihin. Luvussa 4 tarkastelen televisiokeskustelun ja 

dokumenttielokuvan piirteitä. Luku 5 käsittelee tieteen ja journalismin suhdetta, tieteen 

julkisuuden kehittymistä ja akateemisten asiantuntijoiden roolia mediassa.  

 

Luvussa 6 edetään oman tutkimukseni toteutukseen ja esittelen menetelmät, joita olen 

käyttänyt tutkimuksen aineistonkeruussa ja analysoinnissa. Luvuissa 7, 8 ja 9 

käsitellään työn tutkimustuloksia. Näissä luvuissa keskityn aineiston analysointiin ja 

pyrin vastaamaan esittämiini tutkimuskysymyksiin. Luvussa 10 esitän tutkimustani 

koskevat johtopäätökset sekä pohdin työni ongelmakohtia ja mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita.  

 

 

1.2 Madventuresista Docventuresiin  

 

Ennen Docventuresia toimittaja Riku Rantala ja ohjaaja Tuomas ”Tunna” Milonoff ovat 

tulleet tunnetuksi matkailuohjelma Madventuresista, jossa Rantala ja Milonoff kiertävät 

kahden hengen kuvaustiimillään maailmaa ja esittelevät eri kulttuureja, ilmiöitä ja 

nähtävyyksiä hyvin omalaatuisella, muista matkaohjelmista poikkeavalla tavalla. 

Madventures -sarjaa on julkaistu kolme tuotantokautta vuosina 2002, 2005 ja 2009, 

joista kaksi ensimmäistä kautta on suomenkielisiä ja kolmas on kansainväliselle 

yleisölle suunnaten tuotettu englanniksi (Madventures 2012). Ohjelma onkin Suomen 

lisäksi tunnettu hyvin ulkomailla ja sitä on kutsuttu kansainväliseksi 

menestysformaatiksi. Esimerkiksi sarjan kolmatta tuotantokautta on esitetty 189 maassa 

ja Yhdysvalloissa ohjelmaa esitettiin Discovery Networksin Travel Channel -

matkailukanavalla, joka näkyy yli 90 miljoonassa amerikkalaistaloudessa. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 12.9.2012, Yle Uutiset 20.10.2008.) 
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Kuva 1. Docventuresin ohjelmalogo ja slogan. Kuvassa Tuomas Milonoff (vas.) ja Riku 
Rantala (Kuva: Risto Kuulasmaa) 

 

 

Vuoden 2013 elokuussa Rantala ja Milonoff palasivat televisioruutuihin uuden ja 

erilaisen konseptin myötä, kun Yleisradion Yle TV 2  ja Yle Puhe -kanavilla alkoi 

dokumenttielokuvia ja television ja radion keskusteluohjelmia yhdistävä ohjelmasarja 

Docventures (kuva 1). Ohjelman idea kiteytettiin näin: ”12 alustusta maailmasta, 12 

teemaan liittyvää dokumenttielokuvaa ja 12 syventävää, aktivoivaa ja mielenkiintoista 

keskustelua. Isäntinä Riku Rantala ja Tunna Milonoff.” (Yleisradio 16.8. 2013.) 

Ohjelman lähtökohtana toimi kysymys ”mitä meidän todella tulisi tietää maailmasta?” 

(Yleisradio 21.5.2013). 

 

Syyskuussa 2014 sarja sai jatkoa uudella 8-osaisella tuotantokaudella, jonka 

rakenteeseen ja ohjelma-aikoihin oli tehty pieniä uudistuksia, mutta muuten sarja kulki 

samalla idealla: ”8 leffaa, 8 teemaa, 8 alustusta maailmasta.” Toinen tuotantokausi 

tiivistettiin lauseeseen ”katso enemmän, luule vähemmän” (Yleisradio 29.8.2014). 

 

Mainitaan myös, että ensimmäisen tuotantokauden jälkeen  Docventures sai eräänlaisen 

”spin-off” –sarjan Yleisradion verkkopalvelussa Yle Areenassa. Ohjelman nimi oli  

”Docventures: Nainen” ja se keskittyi naisen erilaisiin yhteiskunnallisiin rooleihin. 

Sarja sisälsi kuusi dokumenttielokuvaa ja kuusi keskustelua vieraiden kanssa 

(Yleisradio 19.11.2013). Visuaalisesti ohjelma erosi televisiossa nähdystä, sillä se 

lähetettiin mustavalkoisena ja eri studiosta. Näitä bonuslähetyksiä Rantala kuvaa 

kuitenkin ”byrokraattiseksi pakkoratkaisuksi”, sillä Docventuresin kokeiluhankkeeseen 
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määrätyt varat oli käytettävä tietyn määräajan puitteissa (Viitala 2014), eikä niitä siis 

voinut suunnata esimerkiksi toiseen tuotantokauteen, sillä siinä vaiheessa jatkosta ei 

ollut vielä tietoa.  

 

Televisio-ohjelmien lisäksi Milonoff ja Rantala ovat kirjoittaneet tietokirjoja 

matkailusta, maailmasta, ruuasta ja kulttuurista: Madventures –kansainvälisen 

seikkailijan opas (2007, uusittu ja laajennettu painos 2013), Mad Cook – kulinaristinen 

seikkailukirja (2010), Mad World – seikkailijan Atlas (2011), Mad Manners Seikkalijan 

etiketti – opas maailman tapoihin (2012) ja Madventures maailmanselitys –seikkailijan 

käsikirja kaikkeen (2014).  

 

Ennen Docventuresia kaksikolla oli kokemusta myös radiosta, sillä vuonna 2012 

Rantala ja Milonoff toimittivat omaa Truths & Rights -radio-ohjelmaa Bassoradiolla. 

Docventuresin toisen kauden jälkeen vuonna 2014 he toimittivat myös Truths & Rights 

-ohjelmasarjasta toisen kauden. Loppuvuodesta 2014 alkaneessa kahdeksan jakson 

ohjelmasarjassa teemana oli seitsemän kuolemansyntiä ja niiden vastahyveet 

(RadioMedia 21.10.2014). Aikaisemmassa Truths & Rights -sarjassa oli peräti 35 

jaksoa, joiden teemoja olivat muun muassa media, matkakuume, utopia, Babylon ja 

Afrikka. Truths & Rights -radio-ohjelma on idealtaan hyvin samankaltainen kuin 

Docventures: joka jaksossa on oma teemansa ja oma asiantuntijavieraansa. Osa vieraista 

on ollut puhumassa niin Docventuresissa kuin Truths & Rightsissa. Muutenkin 

Docventuresissa on otettu paljon vaikutteita Rantalan ja Milonoffin aikaisemmista 

töistä: radio-ohjelmien yhtäläisyyksien lisäksi television puolella näkyy paljon 

Madventures -sarjan kuvausmateriaalia ja teemojen mukaan myös tekijöiden kirjallinen 

tuotanto on jonkin verran esillä.  
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2  SOSIAALINEN TELEVISIO 

 
Televisio on yhtäaikaisesti rakennettu ympäristö, instituutio ja sosiaalinen konstruktio, 

jolla on useita merkittäviä sosiaalisia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia (Kangaspunta 2006, 

139). Digitelevisio on muuttanut television sosiaalisia ulottuvuuksia, mutta television 

katselu on sen syntyajoista lähtien ollut sosiaalinen tapahtuma. TV-vastaanottimien 

äärelle on kokoonnuttu yhdessä ja keskusteltu ohjelmista ja niiden sisällöstä. 

Kangaspunnan (2006, 142) mukaan tällainen television yhteiskatsominen ei kuitenkaan 

välttämättä aina synnytä vastavuoroista kommunikointia, vaan vuorovaikutus riippuu 

yhdessä televisiota katsovien ihmisten suhteista. 

 

Yleisön osallistaminen ei sekään ole uusi keksintö, sillä television alkuajoista lähtien 

ohjelmatuottajat ovat pyrkineet interaktiivisuuteen eli erilaisiin keinoihin, joilla saada 

katsojat osallistumaan ohjelmaan. Hyviä esimerkkejä tästä ovat esimerkiksi 

lastenohjelmat tai jumppaohjelmat, joissa juontaja pyrkii saamaan katsojat laulamaan tai 

liikkumaan mukana (Gawlinski 2003, 4-5). 

 

Sosiaalinen televisio –termillä viitataan tänä päivänä television ja sosiaalisen median 

konvergenssiin ja niihin keinoihin, joilla yleisölle ja ohjelmatuottajille pyritään luomaan 

vastavuoroinen vaikuttamisen ja viestinnän kanava (Prouxl & Shepatin 2012). Sen 

voidaan katsoa olevan tuorein keino vahvistaa television interaktiivisuutta. Gawlinski 

(2003, 5) määrittelee interaktiivisen television kaikenlaiseksi toiminnaksi, joka 

mahdollistaa katsojien ja televisio-ohjelman tekijöiden välisen dialogin ja muuttaa 

yleisön edustajan passiivisesta katsojasta aktiiviseksi toimijaksi. Toiminnaksi lasketaan 

vaikka postikortin lähettäminen tai soitto visailuohjelmaan.  Nykypäivänä, sosiaalisen 

median alustoja hyödyntäen interaktiivinen televisio kiteytyy hyvin kommentointiin 

televisio-ohjelman Facebook-sivuilla tai Twitter-viestiin (tweet), joka on merkitty 

oikeanlaisella ohjelmatunnisteella.  
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2.1 Konvergenssikulttuuri 

 

Internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet paljon median käytäntöjä ja vaikuttaneet 

siten vahvasti myös televisio-ohjelmien tuotantoprosesseihin. Yhdysvaltalainen 

mediatutkija Henry Jenkins (2006) käyttää siitä termiä konvergenssikulttuuri.  

 

Konvergenssikulttuurissa uusi ja vanha media kohtaavat, ruohonjuuritason tekijät 

risteävät suurten mediajättien kanssa ja median tuottajien valta on vuoropuhelussa 

median kuluttajien vallan kanssa monin eri tavoin. Konvergenssilla Jenkins (2006, 2) 

tarkoittaa sisällön virtaamista useilla eri median alustoilla, eri mediavälineiden 

tiivistynyttä yhteistyötä ja yleisöjen vaeltavaa käyttäytymistä; ihmiset suuntaavat 

kiinnostuksensa hyvin erilaisiin suuntiin löytääkseen haluamiaan mediasisältöjä. 

Konvergenssin voi jakaa neljään eri osaan, jotka ovat teknologinen, taloudellinen, 

kulttuurinen ja sosiaalinen konvergenssi.  

 

Teknologinen konvergenssi viittaa teknisten laitteiden monipuolistumiseen (esimerkiksi 

puhelimella voi ottaa kuvia ja videota ja katsoa televisiolähetyksiä netin kautta) ja 

mediasisältöjen digitalisoitumiseen. Taloudellisesta konvergenssista puhutaan, kun 

mediayhtiöt fuusioituvat ja levittyvät horisontaalisesti, jolloin yksi konserni voi tuottaa 

esimerkiksi televisio-ohjelmia, printtimediaa ja digitaalisia sisältöjä. Mikä tahansa 

viestintäväline, kuten vaikka televisiosarja voi käynnistää prosessin, jossa tuote 

levitetään läpi mediakentän (Nikunen 2011, 19). Tällaisen mediasynergian 

saavuttaminen ja sisältöjen levittäminen moniin medioihin onnistuu kuitenkin vain 

kuluttajien aktiivisen osallistumisen kautta. Jenkins (2006, 3-4) esittääkin, että sen 

sijaan että konvergenssi käsitettäisiin ensisijaisesti teknisenä prosessina, se pitäisi nähdä 

kulttuurisena muutoksena, jossa kuluttajat ja yleisöt muodostavat itselleen uusia rooleja. 

Kulttuuriseen konvergenssiin kuuluukin olennaisesti käsite osallistumisen kulttuuri. Se 

kuvaa sitä, kuinka yleisöt aktiivisesti osallistuvat mediasisältöjen luomiseen, 

muovaamiseen ja levittämiseen. Konvergenssi ilmentyy paitsi jokaisen yksilön omassa 

ajattelussa, myös sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Tähän viittaa 

sosiaalinen konvergenssi. Koska ympärillämme on saatavilla informaation loputon 
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tulva, jota kaikkea ei yksin voi kukaan käsitellä, meillä on tarve puhua kuluttamistamme 

mediasisällöistä. Tällöin median kuluttamisesta tulee kollektiivinen prosessi.  

 

Konvergenssikulttuuri on vaatinut mediayhtiöitä muodostamaan uuden käsityksen siitä, 

mitä kaikkea median kuluttaminen ja yleisönä oleminen pitää sisällään. Jos vanhempi 

oletus kuluttajista on passiivinen, joiden toiminta on ennustettavaa ja kuuliaista, uusi 

näkemys kuluttajasta on se, että heistä on yhä hankalampi pitää kiinni, sillä he liikkuvat 

yhä ketterämmin mediakentän ja sen toimijoiden ja välineiden välillä. Uusi yleisö on 

yhä sosiaalisempaa, äänekkäämpää ja enemmän näkyvillä. (Jenkins 2006, 18-19.) 

 

Muutokseen on vastattu hyvin erilaisilla tavoilla ja Jenkinsin (2006, 19) mukaan saman 

mediayhtiön sisällä voi olla meneillään hyvin erilaisia strategioita ja paljon 

epävarmuutta siitä, mihin suuntaan kehitystä kannattaisi viedä. Toisaalta konvergenssi 

tuo paljon uusia mahdollisuuksia mediakonserneille, joiden on helppo välittää ja 

kehittää yhdessä kanavassa menestynyttä tuotetta myös muihin omistuksessaan oleviin 

kanaviin. Konvergenssissa voi piillä myös riskejä markkinaosuuksien pirstaloitumiseen, 

jos esimerkiksi television ääreltä internetiin ohjattu käyttäjä ei enää palaa lainkaan 

vanhan median pariin. 

 

 

2.2  Transmedia-tarinankerronta  

 

Jenkins (2006, 95-96) määrittelee transmedia-tarinankerronnan (transmedia storytelling, 

suomeksi käytetään myös muotoja transmediaalinen tai transmediallinen 

tarinankerronta) seuraavasti: tarina ulottuu yli monien media-alustojen, jolloin jokainen 

teksti tekee erottuvan ja merkittävän panostuksen kokonaisuuteen. Ideaalitilanteessa 

jokaisesta mediasta hyödynnetään sen parhaat puolet, jolloin tarina voidaan kertoa 

elokuvana, se voidaan laajentaa televisiosarjaksi, kirjoiksi tai sarjakuviksi. Tarinan 

maailmaa voidaan myös hyödyntää pelien tai huvipuistojen luomisessa. Tavoitteena on, 

että jokainen tarinan osa toimii myös omana kokonaisuutenaan. Jenkinsin (2006, 96) 

mukaan tarinan seuraaminen monilla alustoilla syventää tarinan kokemusta ja lisää 
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kulutusta, mutta toisaalta tarinan liiallinen päällekkäisyys tai tarpeettomat osat voivat 

kuluttaa fanien mielenkiinnon loppuun.  

 

Transmedia-tarinankerronnan käsitteellistämisessä on huomionarvoista tehdä ero 

adaptaation käsitteeseen. Tarinan adaptaatio on saman tarinan muokkaamista eri 

medioihin (tarina kerrotaan kokonaisuudessaan ja tulkitaan uudelleen esim. kirjana tai 

elokuvana), kun taas transmedia-tarinankerronta käyttää monia kanavia kerroksellisesti 

yhden tarinan kertomiseen ja tarinat ovat eräänlainen jatkumo. (Long 2007, 22.) 

 

Esimerkkeinä transmediaalisesta tarinankerronnasta Jenkins (2006) käyttää fiktiivisiä 

tarinoita kuten The Matrix, Star Wars ja Harry Potter.  Jenkinsin mukaan 

transmediaalinen tarinankerronta on nimenomaan ”maailmojen luomisen taitoja” 

(Jenkins 2006, 21). Siihen liittyy myös fanien luomien vaihtoehtoisten 

juonenkäänteiden ja muun sisällön luominen, osallistumisen kulttuuri. Sisällöntuottajat 

pyrkivät luomaan fiktiivisiä maailmoja, joihin muut voivat ”astua sisään” useiden eri 

mediakanavien kautta.  

 

Transmediaalista tarinankerrontaa markkinointiviestinnän näkökulmasta tutkinut Weijo 

(2010, 30) toteaa, että termin käsitteellistäminen on kuitenkin vielä monelta osin 

kesken, ja tähän mennessä esimerkit löytyvät suurimmaksi osaksi viihdeteollisuudesta. 

Tämän takia onkin hieman epäselvää, kuinka hyvin transmediaalista tarinankerrontaa 

voi hyödyntää muissa yhteyksissä. Myös Evans (2011, 19) toteaa transmediaalisen 

tarinankerronnan käsitteen hieman epäselväksi, sillä transmediaa hyödyntävät 

toimenpiteet ovat aina käytännössä katsoen tarinoiden kertomista monen eri 

mediakanavan avulla. Itse en keskittyisi käsitteessä Jenkinsin tavoin tarinoiden 

fiktiivisyyteen, vaan olennaisempaa siinä on mielestäni tarinankerronnan 

monikanavaisuus, erilaiset osallistumisen mahdollisuudet ja asioiden kertominen 

tavoilla, jotka parhaiten hyödyntävät eri kanavien tarjoamia mahdollisuuksia.  Täten 

näkisin, että transmediaalisella tarinankerronnalla on monia hyödyntämisen 

mahdollisuuksia esimerkiksi journalismissa ja tieteen popularisoimisessa – eli  

viestinnän alueilla, joissa tarinoiden kerronta perustuu tutkittuihin ja tarkistettuihin 

faktatietoihin.   
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Transmedia-tarinankerronta mahdollistaa yleisölle monia eri osallistumisen tasoja. 

Tosifanit voivat liikkua ”metsästäjien ja keräilijöiden tapaan” eri mediakanavien välillä 

saadakseen tarinalle lisää syvyyttä, mutta toisaalta jokaisen eri mediakanavan sisältö 

toimii myös yksittäin, ja niillä voi olla tarinan jatkumosta huolimatta erilaiset yleisöt 

(Jenkins 2006, 21 ja 95-96). 

 

 

2.3 Television monet ruudut 

 
Koko ajan muuttuva mediamaisema muovaa jatkuvasti yleisöjä ja transmediaalisuuden 

käsitteitä, mutta tällä hetkellä transmedia-tarinankerronta televisiotuotannoissa näkyy 

vahvimmin sen integraatiossa internetin ja erityisesti sen sosiaalisen median kanavien 

kanssa. Televisiota katsoakseen ei enää edes tarvitse televisiota, ja toisaalta television 

ohjelmien sisältö on kasvamassa määrin useiden eri media-alustojen läpi kulkevia 

kertomuksia. (Evans 2011, 173.) 

Television katseluun on aina liittynyt ohjelmasisällöistä syntynyt keskustelu, mutta 

perinteisesti se on saattanut olla perheen tai ystävien, samassa tilassa olevien 

henkilöiden välistä kommentointia. Internet on mahdollistanut tämän kommentoinnin ja 

yhteiskatsomisen siirtymisen online-ympäristöön, kuten Twitteriin. Ilmiöstä käytetään 

nimityksiä second screening tai live-tweeting, ja tutkijoiden mukaan se on laajalle 

levinnyt ja yhä kasvava ilmiö (Doyghty ym. 2014, 55). Myös televisiokanavat 

rohkaisevat tähän yhä enemmän ja usein ohjelman Twitter-tunniste on nähtävissä 

ruudussa tasaisin väliajoin. Twitter-aktiivisuuden perusteella myös mitataan tv-

ohjelmien  lähetyksen aikaista vaikuttavuutta yleisöön (Schirra, Sun & Bentley 2014).  

Second screening tarkoittaa sananmukaisesti television katselua yhdessä toisen 

näyttölaitteen, kuten tabletin, älypuhelimen tai tietokoneen kanssa. Toinen ruutu tuo 

ohjelmaan uusia ulottuvuuksia, kun katsoja voi pitää yhteyttä muihin ohjelmaa 

katsoviin ihmisiin, etsiä lisää tietoa ohjelmaan liittyen tai hyödyntää netistä löytyviä 

lisäpalveluita tai suosituksia. Second screening synnyttää myös uusia maantieteellisistä 

rajoista riippumattomia yhteisöjä, joita yhdistää yhteinen kiinnostuksenkohde. 

(Doughty, Rowland & Lawson 2012, 79-80.)  
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Live-tweettausta, eli ohjelman aikaisten Twitter-viestien lähettämistä tarkastelleet 

Schirra, Sun ja Bentley (2014) toteavat tutkimuksessaan, että viestien lähettäminen on 

sosiaalinen prosessi, jossa käyttäjät harkitsevat tarkkaan viestiensä sisältöä ja määrää 

ennen niiden julkistamista. Tutkimuksen mukaan tv-ohjelmissa on myös 

tunnistettavissa monia eri elementtejä, jotka synnyttävät katsojissa erityisen halun 

ilmaista omat reaktionsa ja lähettää tweetin. Tällaisia motivaattoreita viestin 

kirjoitukselle on esimerkiksi ohjelmassa nähty kuoleman tai muun menetyksen 

aiheuttama suru, humoristiset ja koomiset tilanteet sekä henkilöhahmojen muuttuminen 

tai kehittyminen (Schirra, Sun & Bentley 2014).  

Mistä syistä ihmiset sitten päättävät tweetata, sen sijaan että luopuisivat toisen ruudun 

käytöstä ja keskittyisivät täysin ohjelmaan? Schirran, Sunin ja Bentleyn (2014) mukaan 

ihmisillä on tarve olla osa laajempaa ilmiötä ja sosialisoida muiden katsojien kanssa 

etenkin silloin kun he katsovat ohjelmaa yksin. Myös omien näkemysten vahvistaminen 

ja niille tuen saaminen voi olla tärkeä syy Twitterin vertaisviestintään. Viestintä voi 

kuitenkin viedä osan tv-ohjelman huomiosta, erityisesti jos ohjelmassa ei ole 

mainostaukoa, jonka aikana voi keskittyä Twitteriin. Monet katsojat kuitenkin kokevat, 

että omien reaktioiden jakaminen muille on niin olennainen osa katselukokemusta, ettei 

huomion kohdistuminen hetkeksi pois ohjelmasta haittaa. Mielenkiintoista on, että 

monet kokevat yhteisöllisyyden tunnetta muihin livetweettajiin siitäkin huolimatta, 

vaikka kukaan ei varsinaisesti huomioisi heidän omia viestejään. 

Schirra, Sun ja Bentley (2014) nostavat esille myös Twitterin ja Facebookin tv-

ohjelmakommentointiin liittyvät erot. Twitter koetaan selvästi paremmaksi alustaksi 

live-tweettailuun, sillä monet kokevat Facebookin päivitykset ”pitkäikäisimmiksi” kuin 

Twitterin. Twitterin sisältö on suurelta osin julkista ja data helposti kerättävissä, mikä 

on varmasti myös osasyy siihen, miksi Twitteriä on sosiaalisen television näkökulmasta 

tutkittu huomattavasti Facebookia enemmän. Facebookin rakenne ei myöskään ole niin 

joustava reaaliaikaisten keskusteluryhmien spontaanille syntymiselle, sillä monesti 

keskustelut Facebookissa käydään jo valmiiksi muodostuneissa joukoissa, kuten tv-

ohjelman omilla sivuilla tai katsojien omissa faniryhmissä, jotka saattavat olla 

ulkopuolisilta suljettuja.  
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Twitterin tapauksessa ad hoc -online-yhteisöt muodostuvat jaettujen ja yhteisesti 

sovittujen #-tunnisteiden avulla, eikä käyttäjien tarvitse keskusteluun osallistuakseen 

olla osallisena missään aikaisemmin muodostuneessa verkostossa (Doughty ym. 2014, 

55). 

 

 

2.4 Televisioformaatin rakentuminen 

 
Formaatti on yksi television teollisen sarjatuotannon keskeisistä käsitteistä. TV-

formaatti kertoo millaisista aineksista tv-ohjelma koostuu ja miten ohjelma tehdään. 

2000-luvulla formaatista on myös kehittynyt tärkeä kauppatavara: siitä on tullut 

tekijänoikeudellisesti suojattu tuote. Television aikaisempina vuosikymmeninä 

suosittujen ohjelmien rakennetta ja ideoita saatettiin surutta lainata ja kopioida ilman 

korvausta formaatin alkuperäiselle kehittäjälle, mutta useat käyttöoikeuksista nousseet 

oikeudenkäynnit johtivat vähitellen siihen, että formaattioikeuksia alettiin myydä ja 

ostaa eteenpäin. (Seppänen & Väliverronen 2012, 148-149.)  

 

Formaattien myyntiin sisältyy usein formaattiraamatuksi kutsuttu ohjekirja, joka sisältää 

muun muassa tiedot alkuperäisen ohjelman katsojaluvut, kohdeyleisön ja demografian. 

Myös ohjelman menestykseen olennaisesti vaikuttaneet tekijät kirjataan 

formaattiraamattuun. Formaattiraamattu on eräänlainen ohjelmatuotannon käyttöohje: 

sen avulla ohjelman tuotanto, markkinointi ja levitys on mahdollista toisintaa. 

Formaattiraamatun sisältämän tietotaidon ja tarkan informaation avulla toinen 

tuotantoyhtiö voi toteuttaa televisio-ohjelman toisessa maassa mahdollisimman 

samankaltaisella kaavalla. (Moran & Malbon 2006, 27.) 

 

Formaatille sukua on myös konseptin käsite, ja monesti niitä käytetäänkin 

synonyymeinä. Siinä missä formaatti on vakiintunut televisiopuolelle kuvaamaan 

ohjelmien seikkaperäistä sisällöntuotantoa ja kehittämistä, konseptin käsitettä käytetään 

enemmän aikakausilehtien suunnittelussa (Seppänen & Väliverronen 2012, 150). Aivan 

synonyymeiksi ei näitä kahta käsitettä voi televisiotyössä kuitenkaan niputtaa, sillä 

kaikilla televisio-ohjelmilla on tietynlainen konsepti, mutta sen sijaan kaikki tv-

ohjelmat eivät ole formaatteja. Televisioformaatteja pro gradussaan tutkinut Jalkanen 
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(2006, 40) ottaa esimerkiksi televisio-uutiset, joilla on selkeä, toistuva ja tunnistettava 

rakenne. Perinteinen television uutisformaatti olisi kuitenkin kauppatavarana turha, sillä 

se ei ole tarpeeksi omaperäinen. Lisäksi uutislähetyksen rakenne on syntynyt ja 

vakiintunut kauan ennen television formaattimarkkinoiden syntyä. Jotta 

ohjelmakonseptista syntyy myyntiformaatti, sen on oltava tarpeeksi omaleimaisia 

piirteitä sisältävä televisiotuote erottuakseen TV:n muusta ohjelmatarjonnasta.  

 

Formaatin muodostumisessa on sen omaperäisyyden lisäksi olennaista sen 

sopeutuminen kansainvälisille markkinoille.  Vielä 90-luvun alussa televisio-ohjelmat 

levisivät paljon hitaammin syntymaansa ulkopuolelle, mutta viime vuosikymmeninä 

televisioformaattien kauppa on kasvanut voimakkaasti. Formaattikauppaa käydään 

tuotantoyhtiöiden kesken kansainvälisesti, ja markkinoilla menestyäkseen formaatin 

pitää toimia myös isäntämaansa ulkopuolella. Toisaalta formaateissa on olennaista 

myös niiden sisällön muokkaaminen siihen kulttuuriin sopivaksi, jossa formaattiin 

perustuvaa ohjelmaa esitetään. (Moran & Malbon 2006, 144.) 

 

Käsittelen tässä yhteydessä formaatteja siksi, että Docventuresin ohjelmaformaattiin 

liittyy olennaisena osana konvergenssi eri mediakanavien kanssa ja erityisesti 

sosiaalisen median monipuolinen hyödyntäminen. Formaatti on saanut myös 

ulkopuolista tunnustusta: elokuussa 2014 Docventures voitti Suomen audiovisuaalisen 

alan tuottajat SATU ry:n myöntämän Formaatti-Finlandia -palkinnon. Voittajan 

valinnut Gary Carter perusteli voittajavalintaa seuraavasti: ”vaikka Docventures lienee 

enemmän metaformaatti kuin formaatti, ja vaikka dokumenttien aiheet rajoittavat sen 

kaupallistamista ja se soveltuu luultavasti vain yleisradio-yhtiöiden levitykseen, ihailen 

sen luovuutta ja joustavuutta, sen monimediallisia ulottuvuuksia ja sosiaalisen median 

osallistumista. Pidän sen rönsyilevästä, reagoivasta tuotannosta. Docventures on yksi 

harvoja mielenkiintoisia vuorovaikutteisia formaatteja joita olen nähnyt.”  (Media & 

Message 8.8.2014).   
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3 MEDIAN MUUTTUVA YLEISÖYS 

 
Mediatuotteiden ja -esitysten kohderyhmiä voidaan kuvailla monilla eri termeillä, kuten 

yleisö, julkiso, käyttäjä, kuluttaja ja tuottaja. Joidenkin sanojen käyttö ja synty on 

lähtöisin markkinointitutkimuksesta ja joitakin sanoja puolestaan käytetään lähinnä 

viestintätutkimuksen yhteydessä. Toisaalta termit voivat esiintyä teksteissä myös 

sekaisin ja niitä voidaan käyttää toistensa synonyymeinä. Seuraavaksi paneudun 

tarkemmin termeihin, joita useimmiten käytetään mediatuotantojen yleisöjä ja yleisön 

roolia käsittelevissä tutkimuksissa. 

 

 

3.1 Yleisö, julkiso, käyttäjä, kuluttaja vai tuottaja? 

 

Pavlikin (2008, 56) mukaan yleisö on muuttuva käsite. Ennen radio- ja tv-lähetysten 

siirtymistä digitaaliseen tekniikkaan radion kuuntelijoista ja television katselijoista 

käytettiin nimitystä yleisö. Yleisöllä viitattiin myös sanomalehden tai muiden 

painotuotteiden lukijoihin ja muiden massamediavälineiden käyttäjiin. Pavlikin (2008) 

näkemyksen mukaan yleisö -termi on kuitenkin vanhentumassa, sillä digitaalinen 

online-aika on tuonut mukanaan muutoksia siihen, kuinka ihmiset käyttävät eri 

medioita. Ihmiset eivät ole enää passiivisia ”sohvaperunoita”, vaan pyrkivät median 

käytössään interaktiivisuuteen. Kun viestintäteknologia mahdollistaa esimerkiksi 

uutisten kommentointimahdollisuuden tai vaikka omien uutispätkien, videoiden ja 

muun sisällön tuottamisen verkkoon, pitäisi Pavlikin (2008, 56) mukaan siirtyä 

käyttämään yleisö-termin sijasta nimityksiä käyttäjä tai tuottaja.  

 

Passiivisesta yleisöstä onkin muodostumassa hybridejä lähettäjä-vastaanottajia haastaen 

perinteisen massaviestinnän yksisuuntaisen siirtomallin. Yksisuuntaisen vastaanoton 

sijasta ihmiset osallistuvat myös kasvavassa määrin sisällön tuotantoon ja jakeluun, ja 

kasvava osa ihmisten mediasuhdetta on tekeminen, eli sisällön jakaminen, 

kommentointi, editointi ja luominen (Villi 2011,  48-49).  

 

Yleisön toiminnallista luonnetta pyrkii korostamaan termi julkiso. Yleisö vastaa 

terminologisesti englannin sanaa audience, kun taas julkiso-sanan vastaava 
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englanninkielinen sana on public. Toisaalta englanninkielisessä tutkimuksessa 

molempia sanoja on käytetty viestinten käyttäjäkuntaan viitattaessa, eikä niiden välille 

ole vedetty selkeää rajaa. Uudistermiä julkiso on ehdotettu suomen kieleen juuri siksi, 

että termeille saataisiin selkeämmät erot. (Pietilä 1999, 4.) 

 

Yleisön ja julkison käsite-erot muodostuvat siitä, miten ihmiset jäsentävät suhteensa 

mediaesityksiin. Yleisö voidaan ymmärtää ryhmänä, jonka edessä julkinen esitys 

tapahtuu, kun taas julkiso on ryhmä, joka itse osallistuu julkisen esityksen tekemiseen 

(Ridell 2006: 247-248). Voidaan siis nähdä, että yleisönä ihmiset kuluttavat 

mediateollisuuden valmiita tuotteita yksityisesti, kun taas julkisona toimiessaan ihmiset 

pääsevät aktiivisesti vaikuttamaan mediaprosessin vaiheisiin ja toimivat julkisuudessa 

ottaessaan osaa mediakeskusteluun.  

 

Vaikka julkiso viittaa aktiiviseen, julkiseen toimintaan, ei verkkoympäristön 

sisällöntuottamista käsittelevissä kirjoituksissa kuitenkaan usein puhuta julkisoista, vaan 

yleisöstä sisällöntuottajana tai osallistavasta yleisöydestä (esim. Villi 2011). Joidenkin 

näkemyksien mukaan yleisön ja tuottajan rajat lomittuvat toisiinsa erityisesti 

verkkoympäristössä, mutta Pietilä ja Ridell (2008) toteavat, että siitä huolimatta ne 

toimintana erottuvat selkeästi toisistaan. Heidän mukaansa ei siis varsinaisesti voida 

puhua yleisöstä sisällöntuottajana, sillä yleisöjen sijasta toimijoina on yksittäiset 

ihmiset, ja toisaalta ihmiset muodostavat yleisön ainoastaan silloin, kun heidän edessään 

tapahtuu performanssi, jota he seuraavat tietyssä roolissa. Tuottajuus kuitenkin jossain 

määrin edellyttää yleisöyttä, sillä tuotetut esitykset sisältävät usein aineksia, jotka 

henkilö on omaksunut yleisönä toimiessaan. Näin tapahtuu, jos ihminen esimerkiksi 

televisio-ohjelman katsottuaan laatii ohjelmasta kannanoton ja julkaisee sen esimerkiksi 

blogimerkintänä (Pietilä ja Ridell 2008, 27-29).  

 

Vaikka yleisö sisällöntuottajana onkin problemaattinen ilmaisumuoto, tätä puhetapaa 

näkee monissa tutkimuksissa. Yhtenä syynä voi Pietilän ja Ridellin (2008, 28) mukaan 

olla perinteisen joukkoviestinnän iskostama jako  ammattituottajiin ja yleisöön, ja että 

tästä näkökulmasta katsottuna sisällöntuottajien katsotaan ensisijaisesti edustavan 

yleisö-identiteettiään ja he ovat vain hetkellisesti siirtyneet pois ”omalta paikaltaan” 
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tuottajan rooleihin. Voidaan myös pohtia, sisältääkö ilmaisu tietynlaista 

arvolatautuneisuutta: ovatko yleisöön kuuluvat sisällöntuottajina amatöörejä ja 

maallikkoja verrattuna ammattinsa puolesta ”oikeisiin” tuottajiin? 

 

Kuluttaja -termi on Villin (2011) mukaan kokenut hieman samankaltaisen muutoksen 

kuin yleisö. Markkinointitutkimuksessa vallalla ollut yksisuuntainen tuottajalta 

kuluttajille -malli on korvautumassa vuorovaikutuksellisemmalla ja keskustelevalla 

tuottaja-kuluttajasuhteella. Villi (2011, 51) kuitenkin toteaa, että ”median kuluttajuuden 

kannalta on tärkeää huomioida mediatuotteiden erityisluonne suhteessa muihin 

hyödykkeisiin”. Mediasisältöjen kuluttajana oleminen on nykyään aktiivisempi ja 

interaktiivisempi kokemus kuin koskaan aikaisemmin ja mediasisältöjen yhteydessä 

voidaankin puhua prosuremismistä (producer-consumer eli tuottaja-kuluttajuus). 

Prosuremismi ei kuitenkaan yllä kaikkiin mediasisältöihin, sillä esimerkiksi uutisia 

tavalliset ihmiset lähinnä kuluttavat sen sijaan että he suoraan tuottaisivat niitä. Villi 

(2011, 52) myös toteaa, että ylipäänsä vain pieni osa yleisöstä luo uutta sisältöä ja suuri 

yleisö koostuu katselijoista, lukijoista tai kuuntelijoista jotka eivät ota itselleen 

minkäänlaista tuottajan roolia suhteessa kuluttamaansa mediaan. Aktiivinen, tuottava 

vähemmistö saa siis suhteellisesti suuren näkyvyyden, ja tämä koskee sosiaalisen 

median lisäksi myös tosi-tv:tä, lehtien mielipidesivustoja ja television 

tekstiviestichatteja. 

 

 

3.2 Yleisön vuorovaikutusmahdollisuudet 

 
Televisiossa, kuten muussakin joukkoviestinnässä, kommunikaation asetelma on 

vahvasti vinoutunut. Toimittajia on vain vähän verrattuna yleisönä olevien ihmisten 

määrään ja esimerkiksi television kautta muutaman ihmisen välistä keskustelua voi 

seurata miljoonien ihmisten yleisö. Tällöin vuorovaikutuskaan ei ole tasapuolista. 

Esimerkiksi televisiokatsoja ei voi millään suorilla keinoilla keskeyttää televisiossa 

esiintyviä puhujia tai esittää heille tarkentavia kysymyksiä. Yleisön onkin ajateltu 

perinteisesti ottavan osaa julkiseen päätöksentekoon edustajien välityksellä ja seuraavan 

keskustelua ottamatta siihen suoranaisesti osaa. (Pietilä 2010, 269-270.) 
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Jos vinoa jakaumaa ei voi muuttaa, Pietilän (2010, 271-273) mukaan sitä voi koettaa 

ainakin kompensoida. Yksi tapa siihen on tarjontaperusteinen kompensaatio. Sen 

perimmäinen tavoite on objektiivisen tiedon tuottaminen: pieni tuottajajoukon on 

huolehdittava, että journalismi tuottaa objektiivista tietoa ja mediasisällöissä on 

pyrittävä moninaisuuteen, tasapuolisuuteen ja edustavuuteen.  

 

Heikkilä (2001, 126) puhuu väitöskirjassaan tästä näkemyksestä myös 

”peruskouludiskurssina”, jonka lähtökohtana on vastustaa journalismin kaupallistumista 

ja viihteellistymistä ja korostaa toimittajien riippumattomuutta. Nimitys tulee siitä, että 

journalismin, kuten peruskoulunkin, katsotaan kuuluvan kaikille. Tässä diskurssissa 

journalismin tehtävä on tarjota ”rakennuspalikoita yhteiskunnallisten toimijoiden 

analyysiin”. Muut kuin yhteiskunnalliset asiat eivät kosketa kaikkia kansalaisia, joten 

niistä kertominen ei myöskään ole journalismin ydintehtävä. Yleisöllä on tässä 

näkemyksessä hyvin pieni mahdollisuus vuorovaikutukseen: informaatio tulee ylhäältä 

alas ja joukkoviestimillä on selkeä näkemys siitä, mistä asioista mediassa keskustellaan 

ja miten yleisöä tulee sivistää (Heikkilä 2001, 127). 

 

Toinen vaihtoehto on kysyntäperusteinen kompensaatio, eli pyritään tuottamaan 

sisältöä, jolla on kysyntää. Silloin keskitytään siihen, mitä ihmiset haluavat katsoa, 

lukea ja kuulla. Tätä suuntausta Pietilä (2010, 274) kuvaa ”markkinameiningiksi”. 

Yleisö nähdään kuluttajina, joita varten joukkoviestimet yrittävät luoda 

mahdollisimman myyviä ja suosittuja juttuja ja ohjelmia, siis sisältöä, jolla on kysyntää. 

Heikkilän (2001, 132) mukaan tämä tilanne kuvastaa kenties parhaiten journalismin 

nykytilaa. Heikkilä kuvaa tilannetta erityisesti sanomalehtien näkökulmasta, mutta 

nähdäkseni suuntaus on vielä selvemmin havaittavissa television puolella: 

sanomalehtien lukemisen motiivi voi monesti olla se, että on selvillä yhteiskunnallisista 

asioista, jotka ”pitää tietää” (valinta, jonka on tehnyt lehden toimitus), mutta televisiota 

ei niinkään nähdä sivistyksen, vaan viihteen välineenä, josta katsotaan siis juuri niitä 

ohjelmia, mitkä herättävät henkilökohtaista kiinnostusta. Heikkilän (2001, 133) mukaan 

keskeisin journalismin arvo tässä ”tavaratalodiskurssissa” on valinnanvapaus, ja 

keskeisin ongelma tämän vapauden rajoittaminen. Journalismin sisältöjen on vastattava 

sitä, mitä kansa haluaa ja enemmänkin ”jokaiselle jotakin” kuin ”kaikille samaa”. 
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Tavarataloajattelun ydin on se, että kaikilla mediasisällöillä on olemassaolon oikeus, 

niin kauan kuin niille löytyy yleisö (Heikkilä 2001, 136). Kun yleisömääriä seurataan 

markkinatutkimuksien, katsojalukujen ja lukijamäärien avulla, kansalaisten 

mahdollisuus vuorovaikutukseen on kuluttamisen kautta.  

 

Kolmanneksi mahdollisuudeksi kansalaisten ja median vuorovaikutuksen 

voimistamiseen Pietilä (2010, 282) esittää tilannetta, joka perustuu julkisoideaan. Idean 

ydin on pyrkimys journalistiseen käytäntöön, joissa tiedotusvälineiden yksisuuntaisesta 

monologista päästäisiin dialogiseen viestintään, vuorovaikutukseen, jossa ihmisillä ei 

olisi ainoastaan passiivisen yleisön rooli, vaan he pääsisivät julkisona keskusteluun 

mukaan. Kansalaisjournalismi on pyrkinyt vastaamaan tähän haasteeseen: tässä 

näkemyksessä korostetaan kansalaisen suoraa osallistumista. Ei riitä, että ihmisille on 

tarjolla yhtäläistä tietoa tai vapautta valita itselleen sopivaa tietoa, vaan 

tiedotusvälineiden on oltava informaationlähteen lisäksi myös kanava, jonka kautta 

kansalaiset voivat kertoa mielipiteistään julkisesti ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 

(Heikkilä 2001, 138).  

 

Heikkilä (2001, 138 ja 145) puhuu tästä journalismin yhteiskunnallisesta tehtävästä 

nimellä saneerausdiskurssi. Sen esiin nostamat arvot ovat kriittisyys, 

maailmanparantaminen ja pienen ihmisen puolustaminen. Arvot eivät juurikaan eroa 

muista journalismin lähestymistavoista, mutta saneerauspuhe asettuu vastustamaan 

peruskoulupuheen holhoamista ja tavaratalodiskurssin markkinavoluntarismia. 

Merkittävän eron saneerausdiskurssissa tekee kansalaisten, journalismin yleisön 

yhteiskunnallinen rooli. Muodollisen edustuksellisen demokratian rinnalla –tai jopa sen 

sijasta – korostetaan kansalaisen suoraa osallistumista. Yleisön oletetaan olevan 

yhteiskunnallisesti aktiivisia ja toiminnallisia kansalaisia (Heikkilä 2001, 138). 

Saneerauspuheessa ajatellaan, että rutiininomaiset uutiskäytännöt eivät anna kovin 

hyviä välineitä esimerkiksi ”hiljaisen murroksen” uutisointiin, ja siksi käytäntöjä tulisi 

muuttaa (Heikkilä 2001, 142).  

 

Edellä kuvatut journalismin suuntaukset näkevät yleisöt eri rooleissa ja tarjoavat 

erilaisia tapoja vaikuttaa. Näkisin, että käytännössä yleisön vaikutusmahdollisuudet 
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journalismin sisältöjen tuottamiseen ovat kuitenkin hankalammin lokeroitavissa, sillä 

esimerkiksi yhden televisiotuotannon sisällä yleisöllä voi olla mahdollisuus vaikuttaa 

sekä kulutusvalinnoillaan että julkisoitumisen kautta. Huomionarvoista on myös se, että 

vaikka yleisö olisi kuinka äänekästä, lopulliset valinnat sisällön suhteen tekee aina 

pienempi ja vaikutusvaltaisempi tuottaja- ja toimittajajoukko.  

 

 

4 KESKUSTELUOHJELMA JA DOKUMENTTIELOKUVA 

 

Vaikka journalistisessa mielessä television keskusteluohjelma ja dokumenttielokuva 

voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan, tässä työssä olen päätynyt yhdistämään ne 

samaan kappaleeseen, sillä Docventuresissa ne ovat hyvin tiiviisti toisensa yhdistävä 

kokonaisuus. Tässä kappaleessa tarkastelen keskusteluohjelmien ominaispiirteitä ja 

sivuan myös gonzojournalismin käsitettä, sillä Docventuresissa on nähtävissä myös 

tämän kaltaisen journalistisen tyylin hyödyntämistä. 

 

 

4.1 Televisiokeskustelun piirteitä 

 

Televisiokeskustelu on aivan omankaltaisensa keskustelulaji ja olennainen osa 

modernia keskustelukulttuuria. Normaalista arkikeskustelusta poiketen 

televisiokeskustelussa on yleensä monia aikaan, puheenaiheisiin, keskustelun 

jäsentämiseen ja keskustelijoiden asemaan liittyviä ennakko-oletuksia ja -edellytyksiä 

(Nuolijärvi & Tiittula 2000, 12-13).  

 

Yksi oleellinen ero on myös se, että keskustelu suunnataan kolmannelle osapuolelle eli 

televisiokatsojalle, joka voi kiinnittää keskusteluun huomiota aivan toisella tavalla kuin 

aktiivinen keskustelija. Keskustelua ei televisiossa siis ainoastaan käydä puhujien 

välillä, vaan keskustelua myös esitetään yleisölle. Puheen sisällön lisäksi myös 

visuaalisuudella on televisiokeskustelussa suuri rooli. Ei-verbaaliset eleet ja kuva 

vaikuttavat keskustelun tulkintaan, ja esimerkiksi ohjauksella ja kuvakulmien valinnalla 
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voi olla merkittävä rooli siinä, millaisia mielikuvia ja tulkintoja keskustelu katsojassa 

herättää (Nuolijärvi & Tiittula 2000, 17-18.). 

 

Televisiopuhe perustuu usein valmiiksi kirjoitettuun tekstiin. Toimittajat kirjoittavat 

haastattelukysymykset ja muut vuorosanansa ylös, ja puheet perustuvat yleensä ennalta 

suunniteltuun käsikirjoitukseen. Valmiin tekstin käyttö televisiopuheessa voi näkyä 

monin tavoin: joistakin esiintyjistä huomaa selvästi, että puhe luetaan suoraan tekstistä, 

kun taas toisten puhe on niin soljuvan luontevaa, ettei katsoja monesti tule 

ajatelleeksikaan, että sanavalinnat eivät ole spontaaneja, vaan ennalta kirjoitettuja 

(Nuolijärvi & Tiittula 2000, 18-19).  

  

Nuolijärven ja Tiittulan (2000, 97-100) mukaan toimittaja on suomalaisen 

keskusteluohjelman keskeinen tekijä, mutta ohjelman vetäjä voi myös olla jokin 

julkisuuden henkilö, jolla ei ole toimittajataustaa. Se, onko ohjelman vetäjä 

ammattitoimittaja, vaikuttaa selkeästi ohjelman luonteeseen ja teemojen käsittelyyn. 

Asiaohjelmissa toimittajana on yleensä alan ammattilainen, kun taas viihdeohjelmissa 

keskustelua vetää usein ”julkkis”. Kuitenkin kaikissa ohjelmatyypeissä toimittajan tapa 

rakentaa keskustelua on olennainen ohjelmatyyppiin vaikuttava seikka. 

 

Televisiokeskusteluun valikoituvat osallistujat ovat yleensä institutionaaliselta 

asemaltaan ”merkittyjä” yksilöitä, kuten poliitikkoja tai tiettyjen instituutioiden 

edustajia, esimerkiksi kirkon, armeijan tai korkeakoulun johtohenkilöitä (Nuolijärvi & 

Tiittula 2000, 257). Katsojalle tämä viestitään usein selkeästi esittämällä keskustelijan 

nimen lisäksi hänen tittelinsä tekstinä ruudussa. Toimittaja voi myös lyhyesti perustella, 

miksi osallistuja on mukana keskustelussa. Suomalaisia televisiokeskusteluja 

tutkineiden Nuolijärven ja Tiittulan (2000, 257) mukaan poliitikko kelpaa televisioon 

sanomaan mitä vain ja toimimaan asiantuntijana mitä moninaisimmissa aiheissa, mutta 

esimerkiksi tutkijoita ja muiden alojen edustajia näkee televisiokeskusteluissa heidän 

mukaansa melko vähän.  Itse suhtaudun kuitenkin arvioon hieman kriittisesti: on 

varmasti totta, että poliitikkoja näkyy keskusteluissa verrattain enemmän kuin 

esimerkiksi tutkijoita, mutta jälkimmäisen väitteen tueksi Nuolijärvi ja Tiittula eivät 

nähdäkseni tarjonneet riittäviä perusteita.  
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Televisio-ohjelmien haastateltavien valintaan voidaan usein käyttää auktoriteetin 

menetelmää (Aaltola 2007, 17), sillä auktoriteeteilla on suuri vaikutus erilaisten 

asioiden omaksumiseen ja mielipiteiden muodostumiseen. Ohjelma voi vahvistaa omaa 

uskottavuuttaan kutsumalla vieraakseen esimerkiksi tieteilijän ja pyrkiä muodostamaan 

ohjelman kysymyksiin ratkaisut ohjelmavieraiden auktoriteettien avulla. Aaltolan 

(2007, 17) mukaan tieteen ja tiedemiesten asiantuntijavalta kasvaa nopeasti, mikä on 

yleisesti hyvä asia, mutta usein auktoriteetit esitetään hyvin erehtymättöminä eikä 

kritiikille juuri jää sijaa.  

 

 

4.2 Yleisö televisiokeskusteluissa 

 

Ennen sosiaalisen median nousua perinteisin tapa, millä yleisö saattoi ottaa osaa 

televisiokeskusteluihin, oli puhelimitse tai sähköpostitse joko ennen lähetystä tai sen 

aikana. Nykyisin monet keskusteluohjelmat käyttävät hyödykseen sosiaalisen median 

kanavia, ja useampi suomalainenkin ohjelma hyödyntää katsojien kommentteja 

nostamalla niitä televisioruudulle samanaikaisesti keskustelun ollessa käynnissä. 

Juontajat voivat myös seurata ohjelman aikana kommentteja reaaliajassa ja poimia 

niistä keskustelunaiheita studiovieraille. Usein, mutta ei aina, keskusteluohjelmissa on 

paikalla myös studioyleisö, jolla saattaa olla mahdollisuus esittää kysymyksiä tai 

kommentteja, mutta vähintäänkin yleisön odotetaan reagoivan keskusteluun esimerkiksi 

nauramalla tai taputtamalla (Nuolijärvi &Tiittula 2000, 134). 

 

Televisiokeskustelujen vuorovaikutusta tutkineen Rautajoen (2014, 57) mukaan 

televisiokatsojien osallistujaroolia on tutkittu kohtuullisen vähäisesti, varsinkin kun 

otetaan huomioon, että televisiokeskusteluissa puhe on aina ensisijaisesti suunnattu 

yleisölle, eli televisiokatsojille. Aikaisemmissa tutkimuksissa on keskitytty 

enemmänkin tarkastelemaan muun muassa toimittajan institutionaalisen roolin säätelyä, 

erimielisyyden hallinnointia, keskustelun käsikirjoitettua kokonaisrakennetta ja 

keskustelijoiden roolittamista.  

 



27 

Rautajoki (2014) on tutkinut,  millaisin keinoin televisiokatsojia puhutellaan ja 

osallistetaan ohjelman avaus-osioissa. Aineistona on käytetty kolme suoraa Ylen 

keskusteluohjelmaa, joiden aiheena on syyskuun 11. päivän terrori-iskut vuodelta 2001. 

Rautajoen (2014, 71-72) mukaan ohjelman avauspuheissa on havaittavissa 

puhuttelutapoja, jotka haastavat vastaanottajaa muodostamaan kannan akuuttiin 

yhteiseen puheenaiheeseen ja aktivoivat näin passiivisen kuluttamisen sijaan 

valitsemaan poliittisesti aktiivisen kansalaisen kategorian. Näin katsojia voidaan 

osallistaa ”julkisoutumaan” esillä olevan kysymyksen äärelle. Televisiokeskustelu ei 

tarjoa kaikille sitä seuraaville mahdollisuutta puheenvuoroon, mutta keskustelu aktivoi 

demokratian ihanteita mukailevaa poliittista toimijuutta; keskusteluiden avulla ihmiset 

voivat muodostaa mielipiteensä yhteiskunnallisista asioista ja rakentaa niiden varaan 

omaa toimijuuttaan. Siis vaikka katsojat jäisivät keskusteluohjelman näkökulmasta 

äänettömäksi, eivätkä käyttäisi puheenvuoroa edes televisio-ohjelman verkkosivuilla, 

Rautajoen näkemyksen mukaan he voivat silti lukeutua julkisoksi, sillä heidän 

osallistuminen ja aktiivinen toimijuutensa keskusteltavan asian suhteen voi toteutua 

muualla kuin ruudun ääressä. 

 

Ohjelman keskustelijoilla ja erityisesti isännillä on siis Rautajoen (2014) mukaan 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka aktiivisen roolin katsojat itselleen ottavat, mutta 

aktiivisuus voi lopulta toteutua aivan muulla tavalla kuin ohjelman omien 

viestintäkanavien kautta.  

 

 

4.3 Gonzojournalismi 

 

Gonzojournalismi on journalismin muoto, jonka isänä pidetään yhdysvaltalaista 

toimittaja-kirjailija Hunter S. Thompsonia. Vastakohtana tavanomaisille objektiivisuutta 

ja todenmukaisuutta vaativille journalismin käytännöille gonzojournalismi painottaa 

rohkeaa, liioiteltua ja epäsovinnaista ilmaisutapaa, joka sekoittaa totta ja fiktiota, nostaa 

esille tarinan kannalta näennäisiä pikkuseikkoja ja korostaa kertojan subjektiivista roolia 

tapahtumien keskellä (Franklin ym. 2005, 95). Gonzojournalismiin kuuluu olennaisena, 

että kirjoittaja kertoo tarinat ensimmäisessä persoonassa. ”True gonzo reporting needs 
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the talents of a master journalist, the eye of an artist/photographer and the heavy balls 

of an actor”, on Hunter S. Thompsonin oma määritelmä käsitteestä (Franklin ym. 2005, 

96 mukaan). Gonzojournalismi on eräänlainen journalismin ja fiktion välimuoto, sillä 

kielellisellä innovaatiolla on siinä tärkeämpi rooli kuin dokumentaarisuudella (Tieteen 

termipankki 2.3.2015). Monissa lähteissä suomalaisen gonzojournalismin esimerkkinä 

käytetään Rantalan ja Milonoffin Madventures –sarjaa, ja myös Docventuresissa on 

nähtävissä tietynlaisia gonzojournalismin elementtejä.  

 

Elokuva- ja televisiotieteiden dosentti Jari Sedergren luonnehtii blogikirjoituksessaan 

(22.2.2005) gonzojournalismia  tyylisuunnaksi, joka ei noudata sääntöjä ja valitsee 

kohteekseen usein valtavirtamediassa syrjään jääneitä aiheita. Gonzojournalistit eivät 

pyri olemaan poliittisesti korrekteja ja objektiivisuuden asemesta he kertovat selkeästi 

oman puolensa. Gonzojournalismissa jää lukijan tai katsojan päätettäväksi, mikä osa on 

faktaa ja mikä fiktiota.  

 

 

4.4 Dokumenttielokuva 

 

Sivuan työssäni hieman dokumenttielokuvan käsitettä, sillä Docventuresissa 

dokumenttielokuvilla on olennainen rooli ohjelman sisällön rakentumisessa ja 

keskustelujen pohjana. Sosiaalisena käytäntönä dokumenttielokuva merkitsee 

useimmille katsojille tietoa välittävää, kasvattavaa tai opettavaa elokuvamuotoa, 

jonkinlaista laadukkaampaa journalismia (Aaltonen 2006, 30). Dokumenttielokuva 

jakaa tieteen kanssa tehtävän havainnoida ja ymmärtää maailmaa. Historiallisesti 

dokumenttielokuvalla on paljon yhteistä luonnontieteiden kanssa, sillä valokuva ja sitä 

seurannut liikkuva kuva olivat pitkään tieteilijöiden hyödyntämiä instrumentteja. 

Aaltosen (2006, 30) mukaan dokumenttien tiedeyhteys on kuitenkin nykyisin nähty 

osittain rasitteena, sillä se on estänyt dokumenttielokuvaa kehittymästä täyteen 

taiteelliseen mittaansa.  

 

Dokumentaarisuutta ja sen problematiikkaa käsittelevä Hongisto (2006, 49) toteaa, että 

dokumenttielokuva voidaan nähdä joko ”todellisuuden luovana käsittelynä” tai 
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todellisuuden suorana tallentamisena” erilaisista tutkimusperinteistä riippuen. Nykyisin 

vallalla oleva käsitys on kuitenkin enimmäkseen se, että dokumenttielokuvat ovat 

sosiaalisia konstruktioita, joiden tulkintaan vaikuttavat erilaiset ilmaisukeinot ja 

retoriset valinnat (Hongisto 2006, 50). Websterin (1998, 155) mukaan 

dokumenttielokuvalla on tietynlainen objektiivisuuden vaatimus; usein yleisö uskoo 

näkemänsä olevan totuudenmukainen esitys todellisista tapahtumista ja tämä 

uskomisalttius asettaa elokuvantekijälle eettisen vastuun tuottaa vilpittömän, 

objektiivisen kuvauksen. Tämä ei kuitenkaan käytännössä ole milloinkaan mahdollista: 

sillä jokainen kamerakulma, kohtauksen pituus ja objektiivin valinta on subjektiivinen, 

elokuvan sisältöön vaikuttava valinta. Dokumenttielokuvan tekijän –kuten katsojankin – 

on siis muistettava, ettei mistään aiheesta voi olla olemassa yhtä ainoaa totuutta. 

Websterin (1998, 158) mukaan dokumenttielokuvan tekijän on kuitenkin pyrittävä niin 

laajaan aiheen tuntemiseen, että esitysmuodon subjektiivisuudesta huolimatta pyritään 

pääsemään niin lähelle totuutta kuin mahdollista.  

 

Jossain määrin näen, että gonzojournalismi ja dokumenttielokuva jakavat paljon samoja 

piirteitä: ne sijoittuvat molemmat tosiasioiden välittämisen ja taiteellisen ilmaisun 

risteykseen, ja molemmissa objektiivisuuden käsite on keskeisessä roolissa. 

gonzojournalismissa objektiivisuus hylätään täysin sillä se nähdään harhana ja 

dokumenttielokuvassa objektiivisuudelle on puolestaan monia eri lähestymistapoja. 

Dokumenttielokuvakin voi nojata gonzojournalistiseen ilmaisutapaan ja on hyvä pitää 

mielessä, että journalistisen tyylin valinta vaikuttaa aina viestin tulkintaan. Sillä miten 

asiat sanotaan, on ainakin yhtä merkittävä rooli kuin sillä, mitä sanotaan.  
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5 TIETEEN JA JOURNALISMIN SUHTEET 

 

Tieteellä ja journalismilla on tietyssä mielessä samat päämäärät: päivittää 

tietämystämme maailmasta ja lisätä uutta tietoa jo ennalta tiedetyn informaation 

jatkoksi tai tilalle. Kumpikin haluaa selvittää miten asiat todella ovat maailmassa ja 

julkaista tämän totuuden. Tieteilijöiden ja journalistien välinen yhteistyö ei kuitenkaan 

aina suju saumattomasti, sillä journalismin maailmassa vallitsevat erilaiset arvostukset 

ja käytännöt kuin tieteessä ja journalismille tiede on vain yksi ala muiden seurattavien 

alojen joukosta (Karvonen, Kortelainen ja Saarti 2014, 181). Docventuresin 

ohjelmasisältö tiivistyy kysymykseen ”mitä meidän tulisi tietää maailmasta?”, joten 

sillä on selkeä yhtymäkohta niin journalismin kuin tieteen tavoitteisiin. 

 

Tiedettä käsittelevää journalismia tutkinut Kauhanen (1998, 291) toteaa, että 

journalismia, kuten tiedettäkin, määrittää systemaattinen, ammatillinen ja ei-kaupallinen 

pyrkimys tuottaa kriittistä ja relevanttia puhetta, joka auttaa ihmisiä orientoitumaan 

ympäristössään. Tämän määritelmän mukaisesti journalismi ei siis ole viihdettä 

(journalismi voi viihdyttää, mutta se ei ole sen pääasiallinen tavoite) eikä journalismi ei 

ole markkinointia.  Kauhasen (1998, 294) mukaan journalismin pitää aina pyrkiä 

emansipaatioon: kamppailemaan vääriä tietoja vastaan ja paljastamaan eliitin 

valtarakenteet. Emansipatorisen journalismin vastakohdaksi Kauhanen esittää 

tajunnantäytejournalismia. Se ei oikeastaan ole journalismia lainkaan, sillä se ei täytä 

edellä mainittuja määritelmiä, vaan päinvastoin se on journalistisessa välineessä 

tapahtuvaa viihdetuotantoa jota Kauhanen (1998, 294) kuvailee kriittisesti ”kulttuurisen 

rappion edistämiseksi ja ajautumiseksi pois yhteiskunnallisesta aikuisuudesta”.  

 

Heinosen ja Raevaaran (2012, 6) mukaan tieteen ja journalismin yhdistävällä 

tiedeviestinnän kentällä on monenlaisia toimijoita ja tapoja tehdä. Tutkijat toteavat, että 

esimerkiksi tieteen popularisoinnissa on eroja tiedejournalismiin: popularisointi on 

muovautunut pehmeisiin tiedeaiheisiin keskittyväksi viihteeksi, kun taas 

tiedejournalismi pyrkii kriittisesti tarkkailemaan tutkimuksen ja tiedon tuotannon 

prosesseja ja tuomaan esille epäkohtia.  

 



31 

5.1 Tieteen julkisuuden kehittyminen ja suhde yleisöön 

 

Muutama vuosikymmen sitten tieteen viestinnässä oli vielä vallalla valistava näkemys, 

jonka mukaan maallikoiden tuli olla tietoisia ainakin tieteen perusperiaatteista ja 

tärkeimmistä löydöistä, mutta yleisöllä ei ollut juurikaan mahdollisuuksia ottaa osaa 

tiedettä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Valistava ja sivistävä ote pyrki 

parantamaan kansalaisten ja maallikoiden tiedettä koskevaa tietämystä, ei niinkään 

luomaan vuorovaikutusta tieteentekijöiden ja yleisön välille. Suuntauksesta puhutaan 

termillä public understanding of science, PUS, joka voidaan suomentaa tieteen 

julkiseksi ymmärrykseksi (Saikkonen ja Väliverronen 2013, 416). 

 

Viime vuosikymmeninä tiedeviestinnän sanotaan kehittyneen ja muuttaneen muotoaan. 

Schäferin (2009, 475) mukaan monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että nykyisin 

tiedeviestintä ei enää ole vain massamedian välittämää tietoa passiiviselle yleisölle, 

vaan tiedettä koskevaa keskustelua käydään mediassa laajalti ja keskustelussa on 

kuultavissa yhä useampia ääniä ja näkemyksiä. Tätä viestinnän suunnan muutosta 

kutsutaan dialogiseksi tai demokraattiseksi käänteeksi, sillä tiedeviestintä on muuttunut 

tasa-arvoisemmaksi ja moniulotteisemmaksi, ja keskusteluun voivat ottaa osaa muutkin 

kuin akateemiset tieteentekijät ja tutkijat (Saikkonen ja Väliverronen 2013, 416). 

Tiedeviestinnän tutkimuksessa tästä uudesta käänteestä käytetään nimitystä public 

engagement to science (PES), jonka vastineeksi Saikkonen ja Väliverronen (2013, 416) 

ehdottavat suomenkielistä termiä osallistava tiedeviestintä. 

 

Saikkosen ja Väliverrosen (2013, 417) mukaan osallistavan tiedeviestinnän on varsin 

laaja: sellaisiksi voidaan lukea erilaiset epämuodolliset keskustelutilanteet tutkijoiden ja 

kansalaisten välillä julkisissa ei-akateemisissa tiloissa, kuten vaikka kapakassa tai 

kauppakeskuksessa. Toisaalta osallistavaksi tiedeviestinnäksi voidaan laskea myös 

tieteen ja teknologian soveltamiseen liittyvät päätöksentekoprosessit, joissa tavallisilla 

ihmisillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan esimerkiksi kansalaisraadin kautta.  

 

Tiedeviestinnän PUS –mallia kutsutaan myös puutemalliksi, sillä tiede ja kansalaiset 

nähtiin siinä kahtena täysin erillisenä toimijana, joista tiede oli se ylivertaisempi 
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osapuoli. Jotkut tutkijat ovat kritisoineet, ettei uudempi PES-mallikaan ole vielä 

onnistunut karistamaan tätä ”asiantuntijuuden ylivertaisuutta”, joka aiheuttaa epätasa-

arvoista keskustelua ja jännitteitä kansalaisten ja tieteen asiantuntijoiden välille. 

(Saikkonen & Väliverronen 2013, 419-420). 

 

 

5.2 Tieteilijät mediassa 

 

Uusimman, vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistolain uudistuksen myötä (ks. 

Yliopistolaki 2009, 1 luku 2 §)  yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttaminen on noussut 

yhä tärkeämmäksi. Yliopiston niin sanottua ”kolmatta tehtävää” on tulkittu niin, että 

tieteen tekijöiden tulisi suuremmassa määrin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, 

parantaa tieteenalan ulkopuolelle suunnattua viestintää ja olla asiantuntijana 

käytettävissä, kun media viestii tieteestä suurelle yleisölle, ”maallikoille”.  

 

Mutta minkälaista keskusteluja mediassa tänä päivänä käydään akateemikkojen ja 

kansalaisten välillä? Vuoden 2014 loppusyksystä mediassa käytiin keskustelua 

tutkijoiden julkisesta roolista Eduskuntatutkimuskeskuksen Asiantuntijuus mediassa -

tutkimushankkeen myötä (Pitkänen 10.11.2014).  Hankkeen kokonaistuloksia ei vielä 

tätä kirjoittaessa ole julkaistu, mutta blogikirjoituksessaan Pitkänen (10.11.2014) toteaa, 

että tutkijoilta odotetaan mediassa erityisesti ajankohtaisten aiheiden kommentointia ja 

huomattavasti harvemmin tutkijat pääsevät kertomaan julkisuudessa omista 

tutkimuksistaan. Eniten ääneen pääsevät akateemisesti parhaimmin meritoituneet 

ihmiset, eli lähinnä eri alojen professorit ja tutkimusjohtajat. Tutkimuksen aineisto 

osoitti myös sen, että asiantuntijuus on julkisuudessa voimakkaasti sukupuolittunutta, 

kun peräti 71 prosenttia mediassa esiintyneistä tutkijoista oli miehiä.  

 

Vanha oletus nuivasti mediaan suhtautuvista akateemikoista ei kuitenkaan 

”Asiantuntijuus mediassa” –tutkimushankkeen aineiston mukaan pidä paikkaansa, sillä 

yli 90 prosenttia tutkijoista suhtautui toimittajien yhteydenottoihin myönteisesti ja piti 

osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun tärkeänä (Pitkänen 10.11.2014). 

Kuitenkin esimerkiksi Heinosen ja Raevaaran (2012, 5) mukaan toimittajat usein 
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harmittelevat sitä, että tutkijoita voi olla hankala saada lähtemään mukaan julkiseen 

keskusteluun. Tällöin on vaarana, että julkisuuteen uskaltautuu vain muutamia 

asiantuntijoita, ja tutkimuksen ääni jää hyvin yksipuoliseksi. Myös Pitkänen (2014) 

toteaa, että toimittajien ja tieteilijöiden yhteistyöhön liittyy problematiikkaa, joista ehkä 

keskeisin on se, että toimittajia kiinnostavat enemmän olemassa olevien 

tutkimustulosten sijasta rohkeat analyysit tulevaisuudesta. Mediassa tutkija esiintyy siis 

usein omalla epämukavuusalueellaan. 

 

Heinosen ja Raevaaran (2012) mukaan tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 

heikentää tutkijoiden heikot viestintätaidot. Tutkijoille pitäisikin tarjota parempaa 

koulutusta tiedeviestintään ja mediassa esiintymiseen, sillä median toimintakulttuurin 

ymmärtäminen helpottaa toimittajan ja tutkijan yhteistyötä ja madaltaa kynnystä 

julkisiin esiintymisiin. Heinonen ja Raevaara (2012, 5) toteavat, että tutkijan pitäisi 

saada urallaan hyötyä siitä, että hän esiintyy julkisuudessa ja osallistuu yliopiston 

kolmannen tehtävän täyttämiseen. Tällä hetkellä haasteena on, että suurelle yleisölle 

kohdennettua tieteen yleistajuistamista ja tiedeviestintää ei kuitenkaan 

yliopistomaailmassa usein nähdä akateemisena meriittinä, eikä sen koeta edistävän 

tutkijan uraa (Heinonen ja Raevaara 2012, 5). 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Docventuresin ohjelmakokonaisuus muodostuu viikon teemaa pohjustavasta 

radiokeskustelusta, illalla televisiossa näytettävästä dokumenttielokuvasta ja sen jälkeen 

tv-studiossa käytävästä keskusteluosiosta, mutta keskityn tässä työssä pääasiallisesti 

television keskusteluosuuden tuotantoprosessiin. Otan tutkimuksessa annettuna 

lähtökohtana sen, että Docventuresin radio-ohjelma on ensisijaisesti illan televisio-

ohjelmaa tukeva media, joten tarkastelen radion roolia lähinnä sen näkökulman kautta, 

mikä merkitys sillä on suhteessa Docventuresin televisiolähetykseen. Rajaus on 

perusteltu myös sen takia, että harjoittelussani en ollut tekemisissä Docventuresin radio-

osuuden kanssa juuri lainkaan, ja toisaalta ensimmäisellä tuotantokaudella olin paikan 

päällä seuraamassa suoria televisiolähetyksiä kaikkien paitsi kahden jakson kohdalla. 

Dokumenttielokuvien tarkemman tarkastelun rajaan tämän työn ulkopuolelle muun 

muassa siksi, että dokumenttielokuvat eivät ole Docventuresin omia tuotantoja eikä 

niissä ole yleisöä osallistavia elementtejä.  

 

Aineiston tarkastelu voidaan määritellä tapaustutkimukseksi, jonka esimerkkitapaus on 

tuotantoyhtiö Gimmeyawalletin ja Yleisradion yhteistuotanto Docventures. 

Tapaustutkimuksen käsitettä on usein käytetty virheellisesti viittaamaan erilaisiin 

tutkimusmetodeihin, mutta oikeammin tapaustutkimus ei ole metodi vaan tutkimustapa 

tai -strategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia aineistoja ja menetelmiä (Laine, 

Bamberg & Jokinen 2007, 9). Tapaustutkimuksessa kohde on usein jokin 

tapahtumakulku tai ilmiö ja siinä tarkastellaan pientä joukkoa tapauksia, tai usein vain 

yhtä ainoaa tapausta, kuten tässä Docventuresin ohjelmatuotantoa.  

 

Useimmat tapaustutkimukset ovat Laineen, Bambergin ja Jokisen (2007, 10) mukaan 

kokonaisvaltaisia analyysejä luonnollisesti ilmenevästä tapahtumasta. Niitä yhdistää 

tutkimuksen keskittyminen sosiaaliseen prosessiin, useiden aineistojen ja menetelmien 

hyödyntäminen ja tapauksen ja kontekstin rajan hämäryys. Tämä kuvaus tuntuu hyvin 

vastaavan tämän Docventuresia koskevan tutkimuksen piirteitä. Tutkimussuunnitelmaa 

tehdessä kohtasin haasteita tutkimuskohteen rajauksessa, koska koin että tutkimuksen 

lopputuloksen kannalta olisi paras tarkastella ohjelmaa kokonaisvaltaisesti ja 
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kokonaisuutena. Tiettyjä rajauksia oli kuitenkin pakko tehdä ja esimerkiksi 

radiokeskustelujen lähempään tarkasteluun ja asiantuntijavieraiden 

osallistumismotiiveihin ja -kokemuksiin syventymiseen ei tässä työssä ollut 

mahdollisuuksia.  

 

 

6.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tapaustutkimuksen perusytimeksi muodostuivat lopulta seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Millainen on ollut Docventuresin tuotantoprosessi ideasta valmiiksi 

ohjelmaformaatiksi? 

2. Millä tavoilla yleisö osallistetaan mukaan ohjelman tuotantoon? 

3. Millaisia journalistisia valintoja Docventuresin tuotannossa on nähtävissä? 

 

Näihin kolmeen kysymykseen koin pystyväni vastaamaan parhaiten, sillä minulla oli 

mahdollisuus haastatella ohjelman toista kehittäjää ja toimittajaa Riku Rantalaa ja 

ohjelman tuottajaa Elise Pietarilaa, joka työssään keskittyi erityisesti ohjelman 

sosiaalisen median osa-alueen luomiseen ja kehittämiseen ja ohjelman formaattimuodon 

hahmottamiseen.  

 

Yleisöä pyrittiin osallistamaan ohjelmaan intensiivisesti erityisesti sosiaalisen median 

kanavien kautta, ja tämän osa-alueen tarkasteluun minulla oli hyvät lähtökohdat, sillä 

tein itse aiheen parissa käytännön työtä koko Docventuresin ensimmäisen 

tuotantokauden ajan.  

 

Kolmanneksi tutkimuskysymykseksi valitsin ohjelman tyylin tarkastelun, sillä siitä 

voidaan nostaa esille useita selkeitä valintoja, jotka määrittävät selkeästi sen, kuinka 

asioista ohjelmasta keskustellaan ja millaisena kokonaisuutena ohjelma pyrkii 

näyttäytymään katsojille. On myös kiinnostavaa tarkastella, kuinka ohjelmassa 

hyödynnetään asiantuntijuutta. Akateeminen asiantuntijuus näyttäytyy televisiossa usein 

hyvin muodollisena, tarkkoihin aihepiireihin keskittyvänä kommentointina, mutta 
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Docventuresissa asiantuntijavieraiden kanssa keskustellaan hyvin laajoista teemoista ja 

keskustelun ilmapiiri on ohjelmassa pyritty pitämään hyvin epävirallisena ja rentona. 

  

 

6.2 Aineistonkeruun menetelmät 

 

Tutkimuksen aineiston keruuseen käytin kahta eri metodia, haastattelua ja osallistuvaa 

havainnointia. Haastattelu on yksi tiedonhankinnan perusmuoto ja yhteiskunnallisilla ja 

humanistisilla tieteenaloilla yksi käytetyimpiä tutkimusmenetelmiä. Haastattelu 

soveltuu monenlaisiin tarkoituksiin ja sen avulla voidaan kerätä syvällistä tietoa 

tutkimuskohteesta (Hirsijärvi & Hurme 2001, 11). Tutkimushaastattelut voidaan jakaa 

niiden luonteen mukaan eri lajeihin, joiden ääripäät ovat lomakehaastattelu (haastattelu 

tapahtuu lomakkeen mukaan, kysymysten järjestys ja muoto on tiukasti ennalta 

määrätty) ja strukturoimaton haastattelu (avoin haastattelu, jossa kysymykset rakentuvat 

haastattelun edetessä haastateltavan vastausten mukaan). Näiden kahden 

haastattelutyypin välimuoto on niin kutsuttu puolistrukturoitu haastattelu, jolloin 

kysymykset on määritelty ennalta, mutta niiden esittämisjärjestyksessä ja muodossa on 

varaa joustavuudelle. (Hirsijärvi & Hurme 2001, 44-47.) 

 

Hirsijärvi ja Hurme (2001, 47-48) kutsuvat teemahaastatteluksi sellaista 

puolistrukturoitua haastattelua, jossa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin ja 

yksityiskohtaisten kysymysten sijasta haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen 

mukaisesti. Edellä kuvatun määrittelyn mukaisesti olen työssäni käyttänyt 

teemahaastattelun menetelmää. Olin etukäteen jakanut kysymykseni teemoihin mutta en 

käynyt niitä läpi ennalta määrätyssä järjestyksessä, vaan jätin tilaa keskustelun 

etenemiselle ja tein tarvittaessa myös tarkentavia lisäkysymyksiä, joita en ollut 

etukäteen kirjoittanut ylös. Käyttämäni teemat valikoituivat työni 

tutkimuskysymyksieni mukaan: haastattelukysymykset oli jaoteltu sen mukaan, 

käsiteltiinkö niissä ohjelman syntyprosessia, sosiaalisen median hyödyntämistä yleisön 

osallistamisessa vai ohjelman journalistisia valintoja. Työni teoriaosuus oli 

haastattelurunkoa suunnitellessani jo lähes valmis, joten kysymysten valintaa ja 

muotoilua ohjasi aikaisempi teoria.  
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Suorittamiani haastatteluja voidaan myös luonnehtia asiantuntijahaastatteluksi. 

Esimerkiksi Alastalo (2005, 59) kuvaa asiantuntijahaastatteluiksi sellaisia tilanteita, 

joissa ihmisiä haastatellaan esimerkiksi jonkin organisaation edustajina tai jonkin alan 

asiantuntijoina, eikä olla välttämättä kiinnostuneita heidän henkilökohtaisista 

kokemuksista ja ajatuksistaan. Monista menetelmäoppikirjoista asiantuntijahaastattelun 

esittely kuitenkin puuttuu, sillä Alastalon (2005, 59) mukaan käsitys siitä, että 

tutkimuksissa haastatellaan suoraan tutkittavia ihmisiä on muodostunut niin 

hallitsevaksi. Toisin sanoen itse käsitän jaottelun seuraavasti: jos olisin haastatellut 

yleisönä olevia ihmisiä aiheesta ”yleisön osallistaminen”, ei kyseessä olisi ollut 

asiantuntijahaastattelu, mutta koska tutkin aihetta tuotantoyhtiön näkökulmasta ja 

haastattelen sen sisällä toimivia henkilöitä, voidaan haastattelut määritellä 

asiantuntijahaastatteluiksi. Tässä tutkimuksessa haastateltavat ovat myös antaneet 

suostumuksensa nimensä julkaisuun, kun taas yksityishenkilöiden haastatteluissa 

yleinen käytäntö on, että haastateltaville turvataan anonymiteetti. 

 

Pietarilaa haastattelin 12. huhtikuuta 2015 kasvotusten Helsingissä ja Rantalan 

haastattelu puolestaan toteutettiin puhelimitse aikatauluhaasteista johtuen 18. 

maaliskuuta 2015. Haastattelutilanteet tallennettiin äänitiedostoiksi, jotka myöhemmin 

litteroin tekstimuotoon. Molempien haastattelujen kesto oli noin puoli tuntia ja 

litteroitua tekstiä syntyi Pietarilan haastattelusta kahdeksan sivua ja Rantalan 

haastattelussa seitsemän sivua (kirjainkoolla 12 ja rivivälillä 1). Tutkijan näkökulmasta 

katsottuna haastatteluille olisi voinut varata enemmänkin aikaa, mutta haastateltavien 

pyynnöstä johtuen pyrin kuitenkin käymään aiheet läpi ennalta sovitussa ajassa. 

Onnistuinkin mielestäni tavoitteessa kohtuullisen hyvin, sillä  molemmissa 

haastatteluissa ehdimme käsittelemään kaikki ennalta suunnittelemani kysymykset. 

 

Haastattelujen lisäksi sain tietoa tutkittavasta aiheesta osallistuvan havainnoinnin avulla. 

Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan aineiston keruutapaa, jossa tutkija tavalla tai 

toisella osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan (Eskola & Suoranta 2003, 98). 

Tutkijan rooli havainnoitavassa yhteisössä voi vaihdella: joskus tutkija osallistuu 

tilanteisiin, joskus taas tekee ulkopuolisena henkilönä havaintoja. Osallistuvan 
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havainnoinnin rajat voivat joskus olla hämärät ja joskus on hankala määritellä mikä on 

”osallistumista”. Osallistuvaa havainnointia on käytetty paljon esimerkiksi vieraiden 

kulttuurien tutkimuksessa ja usein kohteena on ihmiset ja heidän välinen vuorovaikutus. 

(Eskola ja Suoranta 2003, 98-100). Anttilan (1996, 218) mukaan havainnointi voi olla 

erittäin pitkälle luokiteltua ja jäsenneltyä toimintaa joka vaatii yksityiskohtaisten 

muistiinpanojen tekemistä, tai toisaalta se voi olla kokonaisvaltaisempaa tapahtumien ja 

käyttäytymisen kuvaamista.  

 

Oma aineistonkeruumenetelmäni kuitenkin poikkeaa hieman perinteisistä osallistuvan 

havainnoinnin määritelmistä. Ensinnäkään ensimmäinen motiivini Docventuresin 

työryhmässä työskentelyyn ei ollut havaintoaineiston kerääminen, sillä idea 

tutkimuksen tekemisestä syntyi vasta myöhemmin – olin projektissa mukana 

ensisijaisesti suorittamassa työharjoittelua. Työskentelyni aikana en siis myöskään 

kirjoittanut ylös seikkaperäisiä havaintoja, vaan tutkijan roolissa kokosin havaintojani ja 

kokemuksiani tutkimusta varten vasta paljon sen jälkeen, kun olin päättänyt 

työharjoitteluni projektin parissa. Lisäksi havaintoni eivät keskity ensisijaisesti 

ohjelmaa tekevien ihmisten toimintaan, vaan itse ohjelman sisällön ja sen 

tuotantotapojen tarkasteluun. Vaikka olisikin mielenkiintoista tutkia esimerkiksi 

nopeatempoisen televisiotyön ja erityisesti suorien lähetysten asettamien vaatimusten 

seurauksia työryhmän keskuudessa, en havainnoissani keskity sellaisiin näkökulmiin.  

Analyysissa täytyy myös ottaa huomioon, että osallistuva havainnointi on hyvin 

subjektiivista ja inhimillistä toimintaa. Eri ihmiset kiinnittävät huomiota eri asioihin ja 

havainnointi voi olla hyvinkin valikoivaa, kun ennakko-odotukset suuntaavat 

havainnointia ja voivat jättää muita asioita varjoonsa (Eskola & Suoranta 2003, 102).  

 

Haastattelujen ja omien havaintojeni lisäksi sain tutkimuskäyttöön Docventuresin 

Facebook-sivujen tarjoamia tilastollisia lukuja, jotka helpottivat ohjelman yleisön ikä- 

ja sukupuolijakauman hahmottamista ja yleisön osallistumisen tarkastelua. Nämä tiedot 

toimivat tässä työssä kuitenkin lähinnä taustoittavana materiaalina ja niiden 

kvantitatiivinen analyysi on suljettu työstä pois. 
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6.3 Aineiston analyysimenetelmät 

 

Tutkimusaineiston käsittelyssä ja jäsentämisessä olen käyttänyt sisällönanalyysin 

menetelmiä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 91) mukaan ”sisällönanalyysiä voi pitää 

paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää 

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin.” Aineiston analyysiä voidaan Eskolan (2007, 162) 

mukaan lähestyä aineistolähtöisesti, teoriasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. 

Aineistolähtöinen aineisto tarkoittaa sitä, että tutkimuksen teoria pyritään rakentamaan 

aineistosta, kun taas teoriasidonnaisessa analyysissä  analyysit perustuvat löyhästi 

olemassa olevaan teoriaan ja teoriasta voidaan ottaa tukea aineiston selittämiseen. 

Teorialähtöinen analyysi taas nojaa johonkin tiettyyn teoriaan ja tutkittava ilmiö 

määritellään jo jonkin tunnetun mukaisesti. Aineiston analyysiä ohjaa valmis 

aikaisemman tiedon avulla luotu kehys (Eskola 2007, 162, Tuomi & Sarajärvi 2009, 96-

97).  

 

Itse arvioisin tutkimukseni vastaavan pitkälti teoriasidonnaisen analyysin periaatteita. 

Teorialuvussa olen käsitellyt useita eri teorioita ja käsitteitä, jotka liittyvät aiheeseeni ja 

tukevat omalta osaltaan oman aineistoni analyysiä. Eskola (2007, 164) toteaa, että 

erilaiset teoriat ja käsitteet toimivat tulkintakehyksinä, eräänlaisina silmälaseina, joiden 

avulla tutkijan on mahdollista tulkita aineistoaan ja sitä kautta tutkimaansa ilmiötä. 

Menetelmää voi kritisoida siitä, että se voi olla sekava ja yhdistellä erilaisia toisiinsa 

sopimattomia aineksia, mutta toisaalta toimintatapa voi osoittautua myös varsin 

toimivaksi jos tutkittavaan ilmiöön ei sovi yhden suuren teorian soveltaminen.  

 

Laadullisen analyysin apuna olen käyttänyt teemoittelua, eli aineisto on järjestelty 

tiettyjen teemojen mukaan ja teemojen alle on poimittu haastatteluista ne kohdat, jotka 

koskevat tiettyä teemaa. Aineiston tekstimassasta on ensin löydettävä 

tutkimusongelman kannalta tärkeät aiheet ja sitten eroteltava ne omiksi teemoikseen. 

Teemoittelussa hyödynnetään usein sitaatteja aineistoa kuvaavina elementteinä, mutta 

Eskola ja Suoranta (2003, 175) muistuttavat, että onnistuakseen teemoittelu vaatii 

teorian ja empirian vuorovaikutusta, ei pelkästään sitaattikokoelman pintapuolista 

tarkastelua. Sitaattien käytöllä on kuitenkin myös hyvät puolensa: niiden avulla 
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tutkimuksen lukija voi arvioida sitä, millä perustein tutkija tekee aineistosta tiettyjä 

tulkintoja (Eskola & Suoranta 2003).  

 

 

7 DOCVENTURESIN TUOTANTOPROSESSI JA OHJELMARAKENNE 

 

Televisio-ohjelman suunnittelu on luova prosessi jossa ohjelman perusidea täytyy 

jalostaa saatavilla olevien resurssien mukaiseksi kokonaisuudeksi ja löytää sille sopiva 

julkaisukanava. Tässä kappaleessa pyrin avaamaan tarkemmin miten Docventuresin 

ohjelmaidea on saanut alkunsa ja millaiseksi Docventuresin ohjelmarakenne lopulta 

muodostui. 

 

 

7.1 Docventures ideasta tuotantoon 

 

Docventuresin ensiesitys televisiossa ja radiossa tapahtui 28. elokuuta vuonna 2013, 

mutta sitä edelsi jopa kymmenen vuotta kestänyt idean kypsyttely ja oikean 

esitysmuodon etsiminen. Rantalan mukaan kaksikon ensimmäisen televisioprojektin 

Madventuresin tuotannossa käytettiin paljon dokumenttielokuvia lähdemateriaalina, ja 

idea dokumenttielokuvien näyttämisestä oli vahvasti esillä jo silloin.  

 

”--jossain vaiheessa me aateltiin tälleen, et ois siisti näyttää näit leffoja jengille, 

et pitäskö tästä Madventuresista tehdäkin semmonen ohjelma missä olis vaikka 

pätkii dokkareista --- Sit me todettiin et se ei käy monestakin syystä, se ohjelman 

muoto ei ois ollu ohjelmalle eduks, --- ja sit toiseks niiden oikeuksien hankkiminen 

olis ollu ihan mahdoton suo meille järjestää.” (Riku Rantala) 

 

Madventuresin konsepti muodostui lopulta dokumentaariseksi matkaohjelmaksi ja 

useiden eri dokumenttielokuvien materiaalin hyödyntämisen sijasta Milonoff ja Rantala 

kuvasivat kaiken kuvamateriaalin itse. Ajatus dokumenttielokuvien esittämisestä jäi 

kuitenkin elämään erillisenä ideana. Sen lisäksi että Rantalalla ja Milonoffilla oli halu 
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esittää muille Madventuresin inspiraationa toimineita elokuvia, he halusivat tuoda 

ohjelmaan myös oman panostuksensa.  

 

”Me ajateltiin et mitäs jos me alettais näyttään näitä dokkareita ja pantaskin 

siihen chätti” (Riku Rantala) 

 

Vuonna 2000 TVTV!-kanavalla (nyk. Sub) oli alkanut yöaikaan lähetetty TV-chat, 

johon katsojat pystyivät lähettämään tekstiviestejä, joita ohjelman juontaja saattoi 

kommentoida. Tämän jälkeen tv-chat-ohjelmia alkoi näkyä muillakin kanavilla, ja 

Milonoffin ja Rantala pitivät tv-chattia hauskana, pienillä resursseilla toteutettavana 

osuutena, joka mahdollistaisi interaktiivisen kanavan dokumenttielokuvia katsovaan 

yleisöön. 

 

Dokumenttielokuvien ja tv-chatin yhdistelmästä Rantala ja Milonoff kävivät 

neuvotteluja MTV3-kanavan kanssa vuonna 2006, mutta vaikka ideasta pidettiin, 

kanava katsoi ettei heillä ollut tarpeeksi resursseja dokumenttielokuvien oikeuksien 

hankkimiseen. Tämän jälkeen Rantala ja Milonoff keskittyivät pääasiassa kirjallisten 

tuotantojen luomiseen, jolloin idea dokumenttielokuvista jäi muutamaksi vuodeksi 

odottamaan jatkokehittelyä ja yhteistyökanavan löytämistä.  

 

”--sieltä vanhojen kehitelmien laarista pulpahti tääkin pintaan ja sitä ruvettiin 

miettimään, ja tajuttiin että itseasiassahan tää oli tosi hyvä idea jo sillon ja ollut 

vähän niinkuin edellä aikaansa, et oisko nyt hyvä hetki. Ja sitten taas netti ja 

sosiaalinen media oli ihan toisella tasolla kun se chättiajatus ja sit siihen tuli 

Kuulasmaan Risto mukaan. Ja Risto rupesi nimenomaan tosi vahvasti sitä 

somepuolta nostaan ja paukuttaan meillekin, et hei otetaan tää tähän mukaan. Ja 

siitä se lähti sitten kasvamaan.” (Riku Rantala) 

 

Kun tuotantoyhtiö löysi ohjelmalle julkaisukanavan Yleisradiolta, 

ohjelmakokonaisuuteen liitettiin vahvan sosiaalisen median lisäksi myös keskusteleva 

radio-osuus, koska Milonoffilla ja Rantalalla oli jo valmiiksi radiokokemusta Basso 

Radiolla lähetetyn yhteiskunnallisia aiheita käsittelevän Thruths & Rights - radio-
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ohjelman myötä. Rantalan mukaan radion mukaan liittäminen lähti ensisijaisesti heidän 

omasta aloitteestaan, mutta Yleisradio oli vahvasti mukana ideassa, sillä ”Yleisradiossa 

oltiin alettu näkemään tätä, että olisi fiksua hyödyntää jonkun ohjelmakokonaisuuden 

ympärillä kaikkia niitä kanavia ja välineitä mitä niillä on”.  

 

Yhteistyö Yleisradion kanssa mahdollisti strategian, missä ohjelman sisältö levittyi 

Jenkinsin (2006) konvergenssiajattelun mukaisesti laajasti useille eri media-alustoille. 

Mielestäni suunnitelmassa mentiin kuitenkin vahvasti sisältö edellä, eikä ajatus 

transmedian ja sosiaalisen median kanavien käytöstä vaikuta ”päälle liimatulta”, vaan 

niiden hyödyntäminen on tarkoituksenmukaista. Docventuresista muodostui 

Yleisradiolle uusi sosiaalisen television suunnannäyttäjä, sillä sitouttamalla katsojat ja 

tarjoamalla monia mahdollisuuksia vastavuoroiseen keskusteluun ohjelma onnistui 

samalla tuomaan nuorempaa yleisöä dokumenttielokuville. 

 

Strategian onnistumisesta kertoo myös se, että Docventuresin vastaava tuottaja Risto 

Kuulasmaa rekrytoitiin Docventuresin toisen tuotantokauden jälkeen Yleisradiolle 

television ja Areena-palvelun julkaisupäälliköksi kehittämään internet-television ja 

perinteisten televisiokanavien yhteistyötä (Yleisradio 3.12.2014).  

 

Vaikka ohjelman kehittelyyn on osallistunut Milonoffin ja Rantalan kanssa muutakin 

työryhmää, ovat he hyvin tinkimättömiä siitä, että heidän oma näkemys ohjelmanteossa 

säilyy. Haastattelussa Rantala vertaa tuotantoyhtiötään bändiin: 

 

”Monella tapaa me ollaan enemmän bändi kun tv-tuotantoyhtiö, että meillä on 

tää tämmönen vahva ydin-duo, joka on minä ja Tunna, ja me ollaan nimenomaan 

tämmösiä laulaja-lauluntekijöitä, jotka tekee itse omat juttunsa. Ja sit meillä on, 

vois verrata muuta työryhmää siihen että meillä on kiertuemuusikoita ja 

studiomuusikoita --” (Riku Rantala) 

 

Muilla muusikoilla Rantala viittaa Kuulasmaan ja Pietarilan lisäksi muun muassa 

ohjelman käsikirjoittajaan Antti Pesoseen, joka on tehnyt kaksikon kanssa yhteistyötä jo 

Madventuresin televisiotuotannoissa. Vaikka Rantalan ja Milonoffin  taustalla on 
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muutakin työryhmää, on kaksikolla selkeä viestinnällinen linja, jota Rantala kutsuu 

”Madventuresin leimaksi” - sisällön täytyy olla sellaista, mikä sopii Rantalan ja 

Milonoffin sanomaksi ja minkä he pystyvät allekirjoittamaan. Tätä periaatetta on pyritty 

myös Docventuresin tuotantoprosessissa noudattamaan.  

 

Käytännössä Docventuresin tuotannossa työskenteli niin tuotantoyhtiö 

Gimmeyawalletin työntekijöitä kuin Yleisradion työntekijöitä. Sisällöntuotannosta 

vastasi tuotantoyhtiö, kun taas Yleisradion tehtäviin kuului erityisesti ohjelmassa 

näytettävien dokumenttielokuvien esitysoikeuksien hankkiminen ja suorien lähetysten 

tekninen toteutus.  

 

 

7.2 Televisiolähetyksen sisältö 

 

Docventuresin televisio-ohjelma rakentuu monesta eri osiosta. Toisella kaudella 

ohjelmaan tehtiin hieman muutoksia kun keskusteluosiota pidennettiin 45 minuutista 60 

minuuttiin ja studiovieraiden lukumäärän kasvoi yhdestä kahteen (ks. taulukot 1 ja 2). 

Tämän tarkemmin en tässä kuitenkaan vertaile kausien ohjelmarakenteiden eroja, vaan 

keskityn kuvaamaan ainoastaan ensimmäisen kauden ohjelmarakennetta.  

 

Ohjelma alkaa makasiiniksi nimitetyllä etukäteen kuvatulla osiolla, jossa Rantala ja 

Milonoff esittelevät elokuvan ja liittävät sen osaksi suurempaa teemaa. Kuvallisesti 

makasiiniosiossa liikutaan tuotantoyhtiön toimistolla kuvatuissa pätkissä, Madventures -

ohjelmassa jo aikaisemmin nähdyissä kuvamateriaalissa sekä dokumenttielokuvan 

materiaalissa. Osiossa näytetään myös jonkin verran erilaisia arkistokuvia. 

Makasiiniosiossa korostuu ehkäpä voimakkaimmin koko Docventuresin 

ohjelmakokonaisuudessa gonzojournalismin tyylille ominainen värikäs, sanoilla 

leikittelevä verbaalinen ilmaisu, mistä esimerkkinä Rantalan juonto ensimmäisen 

kauden viimeisestä jaksosta:  

 

”Tervetuloa Madventuresin kaappaamalle frekvenssille, jota ei blokkaa foliohattu 

taikka tinanappipipo. Taajuudelle, joka viikko viikon jälkeen säteyttää 
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virginaalisen psyykeesi harmaille immenkalvoille – ei mitään mäntäpätkiä! – 

vaan vain ja ainoastaan kaikkein maailmain pärä-yhteyttävimpiä 

dokumenttielokuvia. Tällä erää viimeistä kertaa! Myös te siellä vatsaanottimien 

äärellä rakkaat kotisohvien pikku läskit voitte naulata sanaisen arkkunne naulat 

säppiin niin sanotun somelaisen eli käytännössään hc-populistisen 

kansallissosialistisen median välityksellä. Osallistukaapa-kääpä diskurssiin 

ruudussa näkyvän hakaristin eli hatchbackin kautta!” (Riku Rantala, 

Docventuresin Ihmiskunta-jakso, esitetty televisiossa 13.11.2013) 

 

Ohjelman puhuttelutavoissa sosiaaliseen mediaan viitataan erittäin monilla eri 

ilmaisuilla, muun muassa nimityksillä sosialistinen media, yhteisöllinen media, ATK-

posse, antisosiaalinen ATK - tai kansallissosialistinen media, kuten tässä esimerkissä. 

Myös Twitterin aihetunnisteesta eli hashtagista käytetään monia sanamuunnoksia, kuten 

tässä Rantalan esimerkissä sanaa hatchback. Erittäin värikkäin sanankääntein ohjelman 

katselijoita kehotetaan jo ohjelman alkuminuuteilla osallistumaan keskusteluun 

sosiaalisen median kanavien kautta. Docventuresin televisiopuheessa on löydettävissä 

yhtymäkohtia myös Rautajoen (2014) tutkimukseen, jotka koskivat Ylellä esitettävien 

keskusteluohjelmien yleisöä koskevia puhuttelutapoja. Myös Docventuresissa katsojaa 

rohkaistaan ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja muokkaamaan omaa 

toimintaansa ohjelmassa esitettyjä tietoja ja näkökulmia hyödyntäen.  
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Kuva 2. Docventuresin kellaritiloissa sijaitseva televisiostudio suoran lähetyksen 
jälkeen 5.9.2013. Etualalla Tuomas Milonoff ja Riku Rantala (Kuva: Veera Vihervaara) 
 

 

Heti makasiiniosion jälkeen siirrytään livelähetykseen, kellarikerroksessa sijaitsevaan 

studiotilaan (kuva 2) jossa ensimmäisenä pyritään tuomaan esille ohjelman rento 

tunnelma avaamalla oluet. Sen jälkeen esitellään studiovieras ja kysytään hänen 

näkemystään Docventuresin viikon gallup-kysymykseen, johon yleisö on voinut vastata 

ohjelman Facebook-sivustolla. Muutaman minuutin mittaisen live-osion jälkeen 

nähdään illan dokumenttielokuva, jota seuraa 45 minuutin mittainen suora 

keskusteluosio. 

 

Studiovieraan kanssa keskustellaan elokuvasta ja sen herättämistä ajatuksista mutta 

pyritään myös ohjaamaan keskustelua laajempiin teemoihin, ulos elokuvan 

kokonaisuudesta. Vaikka keskustelu vaikuttaa paikka paikoin hyvinkin spontaanilta, 

jokainen jakso etenee ennalta suunnitellun käsikirjoituksen mukaisesti. 

Käsikirjoitukseen on kirjattu ylös erilaiset ohjelmaosiot, niihin liittyvät keskustelujen 

aiheet ja osioiden kestot. Jokaisessa jaksossa toteutuu ainakin viikon aktivismin esittely, 

teemaan liittyvän juoman tai ruoan maistaminen, viisi pikakysymystä vieraalle, 
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radiovieraan esittämä kysymys studiovieraalle ja Rantalan lukema ”iltasatu” aivan 

ohjelman lopussa, joka esimerkiksi Ihmiskunta-jaksossa oli ote YK:n ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisesta julistuksesta, Ruoka-jaksossa ote Rantalan ja Milonoffin omasta 

Mad Cook -kirjasta ja Hamppu-jaksossa ote anonyyminä pysyvän katsojan 

sähköpostiviestistä. 

Ensimmäisellä kaudella keskusteluosiossa nähtiin myös jaksosta riippuen etukäteen 

kuvattuja haastatteluosioita dokumenttielokuvien tekijöiden kanssa tai suoria 

puhelinhaastatteluja studiokeskustelun lomassa. 

 

7.3 Radiolähetyksen sisältö 

 

Niin ensimmäisellä kuin toisellakin tuotantokaudella Docventuresin ohjelma-aika 

radiossa oli tunti Yle Puheella. Koska kanava on puheradio, ei ohjelmassa kuulla 

musiikkia Basso-kanavalla lähetetyn Thruths & Rights –ohjelman tapaan.  

Radiolähetyksessä teemaan syvennytään esimerkiksi tietokirjojen avulla. Radio-

ohjelman alussa Milonoff ja Rantala käyvät keskustelua noin 20 minuuttia keskenään, 

ennen kuin ohjelman vieras kutsutaan mukaan keskusteluun.  

 

Radiossa sosiaalisen median seuraaminen painottuu kanavan omaan 

keskustelufoorumiin, ”shoutboxiin”. Radiolähetyksen tarkoitus on ensisijaisesti 

pohjustaa illan televisiolähetystä ja syventää tietämystä viikon teemasta aiheen 

asiantuntijan kanssa. Sen lisäksi että yleisö sai lähettää kysymyksiä ja kommentteja 

studioon, niin myös radio-ohjelman vieras esitti ohjelmassa teemaan liittyvän 

kysymyksen illan asiantuntijavieraalle, joka käsiteltiin  illan televisiolähetyksessä. 

Radiolähetyksessä oli lisäksi Docventuresin poliittisen kirjeenvaihtajan Ari 

Lahdenmäen kommenttiosuus, osio joka on tuttu jo Thruths & Rights – radio-

ohjelmasta.  

 

 



47 

8 YLEISÖN OSALLISTAMINEN DOCVENTURESISSA 

 

Yleisön osallistaminen ja yhteisön keskustelu tapahtui suurimmaksi osaksi 

Facebookissa ja Twitterissä. Myös Yle Areenan shoutbox- chatkanava oli lähetysten 

ajan aktiivinen. Katsojien oli mahdollista lähettää viestejä myös postitse tai faxilla, 

mutta nämä kaksi kanavaa olivat marginaalisemmassa asemassa, vaikka kauden mittaan 

muutamia kirjeitä ja faxeja ohjelmaan tulikin.  

Ohjelman tuottajan Elise Pietarilan mukaan sosiaaliseen mediaan laitettiin satsauksia 

muun muassa markkinointibudjetin pienuudesta johtuen ja siksi, että koettiin että 

Facebook ja Twitter olivat toimivia kanavia vastavuoroisen keskustelun käymiseen. 

”--Ajatuksena oli et ihminen haluaa katsoa dokumenttielokuvaa ja keskustella 

siitä muiden ihmisten kanssa. Ja sen takia se some tuli siihen ohjelman tekemiseen 

oleellisena osana, ja sitten tän markkinointibudjetin pienuudesta johtuen 

päädyttiin siihen, että meidän tarvitsee tehdä jotain hauskaa ja hyvää 

somesisältöä, että me saadaan tiedotettua ohjelmasta ylipäätään. Että saadaan 

äänemme läpi. Ja se oli sen somen hyvä puoli oli sekä siinä vuorovaikutuksessa 

että siinä viestinnässä.” (Elise Pietarila) 

Tieto Docventures-ohjelman esittämisestä julkistettiin ensimmäisenä ohjelman 

Facebook-sivuilla.  

”Me alotettiin se silleen että täräytettiin, me käytettiin hyväks sen someyhteisön 

luomisessa Suomen tärkeintä sosiaalisen median kanavaa, ainakin sillon, ja 

edelleenkin ylivoimasesti käytetyintä, eli Facebookia, ja siinä hyödynnettiin 

Madventuresin jo valmiiks erittäin isoa Facebook-faniyhteisöä, jota me pyrittiin 

ensimmäisenä mobilisoimaan jotta me saatas kokoa ja uskottavuutta sille 

Docventures-yhteisölle, mutta meidät täysin yllätti se, että kun me aateltiin että 

pannaan se linkki, et julkistetaan se koko Docventures hanke sillain, että 

’tämmöstä me ollaan tekemässä, että minkä dokkarin te haluisitte nähä ja miks? ja 

mikä dokkari muutti sun elämän?’ Ja siihen tuli 500 vastausta yhessä 

viikonlopussa.” (Riku Rantala) 
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Docventuresin uusi fb-sivu jaettiin siis myös Madventuresin Facebook-sivuille, ja sitä 

kautta ohjelma sai yhdessä viikonlopussa yli 500 ehdotusta dokumenttielokuvista, jotka 

katsojat haluaisivat ohjelmassa nähdä. Tämä nopea vastausten määrä vakuutti 

tuotantoyhtiön siitä, että dokumenttielokuville olisi kysyntää ja yleisöä televisiossa. 

Toisaalta yhteisön aktiivisuuteen vaikutti varmasti myös tekijöiden Madventures -

tausta, kuten Pietarila toteaa: 

”Mut Rikun ja Tunnan persoonat, se että ne on systemaattisesti luoneet sitä 

tekemistä, ne on tehny kymmenen vuotta ja ne on tehneet valtavan aktiiviselle ja 

kiinnostuneelle yleisölle, niin sehän oli selkeä syy. Että ilman sitä, että Riku ja 

Tunna tunnetaan ja nimenomaan se, että niitä rakastetaan, niin se on ihan sama 

että mitä sinne Facebookiin tunkee, jos ei sitä kukaan kuule. Että se alkuun auttoi 

tosi paljon, että Rikun ja Tunnan Madventures-somessa oli paljon ihmisiä.” (Elise 

Pietarila) 

 

Pietarilan mukaan Docventures oli vuonna 2013 yksi ensimmäisiä suomalaisia 

televisioprojekteja joissa sosiaalinen media oli niin vahvasti mukana, joten some-

kanavien rakentamiseen ja hyödyntämiseen ei oikeastaan edes ollut käytettävissä 

esikuvia, joista ottaa mallia. Sosiaalisen median suunnittelusta vastasivat Pietarilan 

lisäksi Risto Kuulasmaa ja Teemu Savolainen, jotka yhdessä hahmottelivat idean 

”Viikon aktivismista” ja teemoista, joiden pohjalle Docventuresin some-kanavien 

viestintä perustui. Ensimmäisen Docventures-jakson teemana oli Uskonto, ja siihen 

liittyvä Viikon aktivismi oli ”Liity heti kirkkoon”, joka oli tarkoitettu vastatoimeksi 

eroa kirkosta –nettipalvelulle. Uskonnollisiin yhteisöihin liittymisestä kiinnostuneet 

saivat antaa yhteistietonsa nettisivun kautta Docventuresin tuotantotiimille, joka ohjasi 

tiedot oikeaan kirkkokuntaan. Aktivismin taustalla oli maailman uskontojen laajan 

kirjon ja yhteisöllisyyden esilletuominen.  

 

Toinen mainittava Viikon aktivismi on varmasti ”Lihaton lokakuu”, jonka ideana oli 

lopettaa tai vähentää lihansyöntiä kuukauden ajaksi ja samalla tarkastella omia 

ruokailutottumuksiaan ja lihatuotannon eettisyyttä ja ympäristövaikutuksia. Kampanja 

sai paljon mediahuomiota ja keräsi Facebookin tapahtumasivulla yli 30 000 osallistujaa, 

jotka tarjosivat vertaistukea toisilleen ja jakoivat aktiivisesti kasvisruokareseptejä 
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sosiaalisessa mediassa. On tietenkin hankala arvioida, kuinka moni todellisuudessa 

toteutti aikomuksensa lihansyönnin vähentämisestä, sillä oman käyttäytymisen 

muuttaminen on huomattavasti vaativampaa kuin Facebookin osallistu –nappulan 

klikkaaminen. Kampanja osoitti kuitenkin hyvin sen, että ihmiset ovat kiinnostuneita 

tietämään enemmän syömänsä ruuan alkuperästä ja sen tuomista vaikutuksista niin 

omassa elämässä kuin laajemmallakin tasolla.  

 

Viikon aktivismien perimmäinen ajatus oli tiedon muuttaminen teoiksi, tarjota ihmisille 

mahdollisuus ja kanava tehdä konkreettisia tekoja epäkohtien parantamiseksi.  

 

”--että sillä tiedolla olis joku konkreettinen vaikutus ihmisten elämään, niin sitä 

halutaan koko ajan kasvattaa. Koska nähdään jotenkin tärkeänä se, että kun sitä 

tietoa vastaanottaa semmosissa hyvissä annoksissa, niin jos se vaikuttaa omaan 

elämään niin se tieto ei apatisoi. Vaikka joku kauhea tieto, niin sille pitää tarjota 

joku purkautumispiste, vaikka joku hyvä asia jonka voi tehä, vaikka verenluovutus 

tai lihaton lokakuu--” (Elise Pietarila) 

 

Myös Hamppu-jakson aktivismi ”Suuri Suomalainen Hamppututkimus” herätti paljon 

keskustelua muun muassa kannabiksen lääkekäytöstä, ja Docventuresin some-kanavissa 

ja anonymiteetin turvaamiseksi sähköpostitse kerätyt kannanotot ja kokemukset 

kerättiin 65-sivuiseksi dokumentiksi, jonka Riku Rantala luovutti henkilökohtaisesti 

silloiselle sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. ”Tutkimus” -sana on 

dokumentissa kuitenkin hieman harhaanjohtava, sillä aineisto oli lähinnä kokoelma 

Docventuresin yhteisön jäsenien lähettämää materiaalia ilman kuratointia tai analyyseja 

ja epäselväksi jää, kuinka paljon painoarvoa sille ministeriössä annettiin.  

 

Täytyy huomioida, että kaikkien jaksojen aktivismit eivät yltäneet läheskään niin 

suureen osallistujamäärään kuin Lihaton lokakuu, ja toisaalta osa aktivismeista oli 

lähinnä klikkailutason osallistumista vaativia äänestyksiä. Kokonaisuutena Viikon 

aktivismit onnistuivat kuitenkin suhteellisen hyvin tarkoituksessaan herättää 

keskustelua, tuoda asioihin uusia näkökulmia ja tarjoamaan mahdollisuuksia 

konkreettiseen toimintaan.  
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Pietarilan ja Rantalan vastauksista voidaankin selkeästi tulkita, että konkreettisen 

toiminnan syntyminen ja julkisoituminen, aktiivisen toimijan ja keskustelijan roolin 

löytäminen oli sosiaalisen median toiminnan tärkein päämäärä. 

 

”Se on aivan ratkaisevan tärkeetä, et se mahdollisuus on koko ajan olemassa, että 

jostain digitaalisesta tekemisestä syntyy jotakin konkreettista tekemistä.” (Elise 

Pietarila) 

 

”No se ois tietenkin se kaikista paras juttu, et se oikeesti menis eteenpäin -- että 

se asian pohtiminen ei jää vaan pohtimiseksi tälleen virtuaaliseks 

kommunikaatioksi muiden kanssa, vaan että siinä oikeesti tapahtuisi jonkinlainen 

käyttäytyminen, aito teko. Se on hirveen tärkeetä, ja se on oikeesti tosi vaikeeta. -- 

Jos miettii mitä tahansa viestintää mitä joku ammatikseen tekee, niin kaikkihan 

varmaan pyrkii tähän samaan ja niiden kanssahan me taistellaan. Me taistellaan 

ennen kaikkea näiden kaupallisten intressien kanssa, jotka pyrkii myös näihin 

samoihin asioihin kun me…Paitsi sillä erolla että niille ne teot ja ajatukset ja 

keskustelut ei liity millään tavoin yleensä ihmiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen 

vaan oman taloudellisen aseman parantamiseen.” (Riku Rantala) 

 

Rantalan puheesta löytyy vahvoja yhtymäkohtia Heikkilän (2001) ja Pietilän (2010) 

tutkimiin journalismin diskursseihin, joita tässä työssä käsittelin tarkemmin 

mediayleisön rooleja tarkastelevassa kappaleessa. Sen sijaan että yleisö nähtäisiin 

tavaratalodiskurssin mukaisina kuluttajina, tulisi journalismin enemmänkin palvella 

saneerausdiskurssin mukaisesti yhteiskunnallisena vaikuttajana, jolloin yleisö ottaisi 

aktiivisen ja toiminnallisen julkison roolin. Tällöin toiminnan motiiveina tulisi olla 

kriittinen ajattelu ja pyrkimys parantaa maailmaa, eikä ensisijaisesti kaupallisten 

voittojen maksimointi. 

 

Rautajoen (2014) mukaan televisiokeskustelu ei tarjoa kaikille sitä seuraaville 

mahdollisuutta puheenvuoroon, mutta Docventuresin hyödyntämät sosiaalisen median 

kanavat lisäävät kuitenkin yleisön mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. Toisaalta 
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keskustelua voimakkaampi osallistumisen muoto on Pietarilan ja Rantalan mukaan 

konkreettiset teot, joiden toteutuminen ei puolestaan välttämättä näy millään tavalla 

sosiaalisen median kanavissa. On siis mahdollista, että Docventuresin esille tuomat 

keskustelunaiheet ovat vaikuttaneet katsojien toimintaan tavoilla, jotka eivät näy 

takaisin ohjelmatuotantoon. Myös Rautajoki (2004) toteaa, että katsojat voivat lukeutua 

julkisoksi, vaikka itse toiminta ja osallistuminen toteutuisi aivan muualla kuin ruudun 

(tai toisen ruudun) äärellä. Sosiaalisen median käyttö on siis hyvä tapa aktivoida 

ihmisiä, mutta se ei ole välttämättä paras mittari arvioimaan, kuinka hyvin aktivointi 

toimii, jos tavoitteena on toiminnan ja tekojen ulottaminen internetin lisäksi ihmisten 

konkreettiseen elämismaailmaan. 

 

 

8.1 Facebookin ja Twitterin aktiivisuus 

 

Facebookin Docventures-sivun tilastot kertovat, että sivuston seuraajista miehiä on 62 

prosenttia ja naisia 38 prosenttia (tilasto 25.3.2015). Kaikista sivun sen hetkisistä noin 

85 tuhannesta seuraajasta noin 69 prosenttia on iältään 18-34-vuotiaita suomalaisia 

naisia ja miehiä. Erityisesti naisten osuus on ohjelman edetessä ollut vakaassa kasvussa, 

sillä ohjelman alkaessa sivuston seuraajista jopa alle 20 prosenttia oli Pietarilan mukaan 

naisia.  

 

Docventuresin ensimmäisellä kaudella seuraajien aktiivisuus Facebookissa ilmentyi 

tasaisesti pitkin viikkoa kerääntyvinä tykkäyksinä, julkaisujen kommentointeina ja 

jakoina. Docventuresin Facebook-feedin sisältö muodostui pääosin ohjelman 

dokumenttielokuvien trailereista, viikon teemaan liittyvistä uutisartikkeleista, Viikon 

aktivismien tiedottamisesta ja ohjelma-aikoihin ja vieraisiin liittyvästä informaatiosta.  

 

Facebookissa pyrittiin siis herättämään keskustelua ohjelman teemaan liittyvän sisällön 

avulla ja Docventuresin tuotantotiimin kuratoimalla sisällöllä voidaan katsoa olleen 

suuri merkitys sen suhteen, mitkä asiat saivat huomiota ja synnyttivät keskustelua. 

Twitterissä taas aktiivisuus painottui enemmän ohjelman aikaiseen kommentointiin eli 
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live-twiittaukseen ja siellä syntynyt keskustelu ja kommentointi ei ollut niin 

Docventuresin auktoriteetin vetoista kuin Facebookissa. 

 

”Senhän näkee jo meijän käyttöluvuista että se (Twitter) aktivoituu silloin kun 

ohjelma on käynnissä. Et se on vaan se, se muodostaa keskusteluyhteyden 

ihmisten välille. Ja se mitä me sanotaan, ”Suomen suurin elokuvakerho”, niin se 

Twitter on siinä nimenomaan se kerho-osuus.” (Elise Pietarila) 

 

Pietarilan mainitsema ”kerho-osuus” viittaa mielestäni juuri samaan asiaan, minkä 

Schirra, Sun ja Bentley (2014) totesivat omassa tutkimuksessaan: ihmiset haluavat 

keskustella näkemästään muiden katsojien kanssa, luoda yhteisöllisyyttä ja tulla osaksi 

jotakin ilmiötä. Twitter muodostaa virtuaalisen keskustelukerhon, johon kuka tahansa 

voi ottaa osaa. Toki keskusteluun voi ottaa osaa myös Facebookin kautta, mutta oman 

näkemykseni mukaan suurin ero näiden kahden median välillä on se, kenelle viesti 

suunnataan. Docventuresin FB-sivuille kommentin kirjoittava käyttäjä voi käsittää, että 

hänen viestinsä suuntautuu pääasiassa Docventuresin tuotantotiimille, kun taas 

Twitterissä viesti suunnataan kaikille muille ohjelman katsojille, ei pääasiallisesti 

ohjelman tekijöille.  Tämä viestinnällinen ero näkyi myös ihan konkreettisesti omassa 

työssäni Docventuresin sosiaalisen median parissa, sillä suurin osa työstäni oli aktiivista 

sisällöntuottamista ja vastavuoroista keskustelua Docventuresin FB-sivuilla: 

kysymysten esittämistä, kommentoimista, linkkien ja muun datan jakamista. Twitterissä 

Docventuresin  tuotantotiimillä oli puolestaan verrattain passiivisempi rooli lähinnä 

keskustelun seuraajana, ei sen puheenjohtajana.  

 

 

8.2 Some ja suora lähetys 

 

Docventuresin suorissa televisiolähetyksissä nostettiin ajoittain ruudulle yleisön 

kommentteja, jotka tuotantoryhmä oli poiminut joko Facebookista tai Twitteristä, 

joissain tapauksissa myös shoutbox-chatkeskusteluista. Voi siis olla mahdollista, että 

sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun motivaattorina oli myös mahdollisuus 

saada oma kommentti poimituksi televisioruutuun. Vaikka viestien ominaisuudessa 
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katsojat pääsivät jossain määriin mukaan ohjelman sisällöntuotantoon, lopulliset 

valinnat ruutuun pääsevistä kommenteista teki aina ohjelman vastaava tuottaja. Näiden 

ruudulle nostettujen kommenttien voidaan katsoa olla yksi kansalaisjournalismin (esim. 

Heikkilä 2001) muoto, kun televisio-ohjelma muodostuu kanavaksi, jonka kautta voi 

tuoda esille omia mielipiteitään julkisesti.  

 

Tietenkin voidaan kritisoida sitä, että lopullisten valintojen takana on aina tuotantoyhtiö 

ja ohjelman välittävä kanava, ja kommenttien valintaa voi ohjata tietynlaiset arvot ja 

näkemykset. Mielestäni kuratointi on kuitenkin hyvin perusteltua, sillä ilman 

valikointiprosessia ja tietynlaista sensurointia voisi ohjelmaan päästä esimerkiksi 

rasistisia tai muuten epäsopivia viestejä. Hyvä esimerkki tästä on Docventuresin 2. 

tuotantokaudella tehty Viikon aktivismi ”Open Docventures”, minkä ideana oli tarjota 

ihmisille mahdollisuus laittaa vapaasti mitä tahansa sisältöä Docventuresin luomalle 

internet-sivulle. Sivusto kuitenkin jouduttiin sulkemaan nopeasti, sillä ”sisältö oli melko 

karmivaa, sellaista ahdistavaa saastaa, ettei siitä nyt voinut olla kenellekään mitään 

hyötyä” (Yleisradio 24.10.2014). Laadukkaan ja järkevän sisällön julkaisemiseksi 

vaaditaan siis tietty määrä valikoimista ja valvontaa.  

 

Sisällön lisäksi täytyi viestien valinnassa huomioida niiden pituus. Televisioruudulta on 

hankala lukea pientä kirjainkokoa olevia pitkiä kirjoituksia, ja samalla se vie huomiota 

samanaikaisesti käydyltä studiokeskustelulta. Todennäköisimmin ruutuun valittiin siis 

lyhyesti ja ytimekkäästi kirjoitettu viesti tai kuva. Tässä tullaan puolestaan 

kysymykseen, kuinka perusteellisesti asioihin voi ottaa kantaa esimerkiksi Twitterin 

140 merkin mittaisella kirjoituksella? 

 

”--mukana oli ne klassiset haasteet mitkä on koko sosiaalisen tai itse asiassa 

uuden median käytössä ylipäätään, että typistyykö keskustelu, muuttuuko se 

järkevämmäks, populistisemmaks, muuttuuks se niinku semmoseks tiiviiden 

yksinkertaisten väitteiden hokemiseks, niin ihan samat ongelmat siinä kuitenkin 

on edelleen.” (Riku Rantala) 
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Tämä haaste siis tiedostettiin hyvin myös tuotantoyhtiön sisällä, mutta toisaalta nähtiin 

asiasta myös toinen puoli: se, että ihmisten rajallisen ajan ja viestintäkanavien 

rajoittavien seikkojen puitteissakin on kuitenkin hyvä, että keskustelua käydään 

aktiivisesti sen sijaan että ihmiset ottaisivat itselleen ainoastaan passiivisen kuluttajan 

roolin. Suoraan lähetykseen nostettujen kommenttien oli tarkoitus toimia lähinnä uusien 

ajatuksien herättäjänä katsojien suuntaan, kovin paljoa vuorovaikutusta niillä ei 

studiossa saatu aikaan eikä niitä useinkaan voitu vetää mukaan asiantuntijavieraan, 

Rantalan ja Milonoffin meneillään olevaan keskusteluun. Rantala toteaakin sosiaalisen 

mediassa käytävän keskustelun seuraamisesta: 

 

”--suorassa lähetyksessä se on erittäin hankalaa, etenkin televisiossa, jossa 

joutuu katsomaan toista ihmistä silmiin kun sen kanssa keskustelee, jossa joutuu 

katsomaan kameraan, jossa joutuu ottamaan erilaisia asioita huomioon --” (Riku 

Rantala) 

 

Suorassa televisio-ohjelmassa onkin lähes mahdotonta käydä keskustelua vieraan 

kanssa ja yhtäaikaisesti ottaa osaa sosiaalisessa mediassa samanaikaisesti käytävään 

keskusteluun. Radiossa tämä on hieman helpompaa, sillä siellä esimerkiksi keskustelua 

tukevat muistiinpanot voivat olla paremmin esillä eikä keskustelun visuaalisesta 

puolesta tarvitse huolehtia. Vuorovaikutteisuudella oli siis omat hyvin ymmärrettävät 

haasteensa suorassa lähetyksessä, mutta tätä heikkoutta pyrittiin paikkaamaan 

transmediaalisuuden tuomilla keinoilla ja vuorovaikutukseen päästiin paremmin 

sosiaalisessa mediassa: niin kuin jo aikaisemmin olen todennut, Docventures oli 

vahvasti läsnä erityisesti Facebookissa ja siellä pyrittiin käymään vastavuoroista 

keskustelua ohjelman tekijöiden ja yleisön kanssa.  

 

Sosiaalisen median seuraaminen ei kuitenkaan ollut ainoastaan Milonoffin ja Rantalan 

tehtävä, sillä siitä osa-alueesta vastasi suurimmaksi osaksi Elise Pietarila ja hänen 

ohjauksessaan minä. Sosiaalista mediaa hoitavana tiiminä seurasimme suorien 

lähetysten ajan keskustelua Twitterissä ja Facebookissa, ja tarpeen tullen nostimme 

mielenkiintoiset kommentit myös Milonoffin ja Rantalan nähtäviksi studioon. 
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8.3 Sosiaalinen media formaatin määrittäjänä 

 

Docventuresin ohjelmakonsepti muovautui eteenpäin myytäväksi formaatiksi 

nimenomaan niillä perusteilla, että se hyödyntää vahvasti transmediaalista 

tarinankerrontaa ja sosiaalisen median kanavia. 

”-- Meidän formaatti on transmediaformaatti, et se sinänsä löyhä 

keskusteluohjelma ei täytä mitään formaatin muotoa, ei edes se yhdistelmä 

dokkari ja keskusteluohjelma, vaan vasta sitä kautta että siinä on se sosiaalinen 

media joka pyrkii tiettyihin asioihin ja muodostaa sen julkaisun.” (Elise Pietarila) 

 

Keskusteluohjelman ja dokumenttielokuvan yhdistäminen ei siis olisi ollut tarpeeksi 

omaleimaisia piirteitä sisältävä yhdistelmä formaattimarkkinoille, vaan erityisesti 

television ja radion vahva konvergenssi sosiaalisen median kanavien kanssa oli se 

piirre, minkä avulla Docventures täytti formaattiohjelman tunnusmerkit.  

Tätä työtä kirjoittaessa Docventures –ohjelmaa ei ole vielä laitettu tuotantoon muissa 

maissa, joten jää vielä nähtäväksi, kuinka hyvin se todellisuudessa sopeutuu 

kansainvälisille markkinoille. Moranin ja Malbonin (2006) mukaan formaattien 

muovautumiskyky erilaisille kulttuurialueille on ohjelman menestymisen kannalta 

avaintekijä. Docventuresin tapauksessa haasteita varmasti tuo se, että Rantala ja 

Milonoff ovat paitsi ohjelman keulakuvat, myös formaatin keksijät, ja ohjelman 

saavuttama kiinnostus on ainakin osittain heidän aikaisemman Madventures –ohjelman 

ansiota. Pietarila tiedostaakin ohjelman vetäjien suuren merkityksen formaatissa: 

”Se (ulkomainen Docventures-tuotanto) tarvii ne elementit, jotka Rikussa ja 

Tunnassa on ja jotka formaatin kannalta on oleellista, se että niillä on 

toimittajuutta, niillä on kiinnostus maailmasta ja ne on tietokirjailijoita, ne on 

ylipäätään valveutuneita ihmisiä joilla on valmis yleisö niin tällainen vastine eri 

maista löytyy ja se on vaan vähän erilaista, kun ei oo toista Rikua ja Tunnaa --

”(Elise Pietarila) 

 

Pietarilan mukaan formaattituotannon tulee täyttää tietyt siltä vaaditut oleelliset piirteet 

kuten asiaan perehtyneet toimittajat, mutta ”erilaisuus” viittaa juuri siihen, että 
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formaatissa on löydyttävä myös muokkaamisenvaraa jotta ohjelman sisältö, vetäjät ja 

vieraat sopivat parhaiten ohjelman esitysmaan kulttuurikontekstiin. Näin ollen toimivaa 

formaattia ei voida rakentaa tietyn henkilön tai henkilöiden varaan – eikä näin ole 

nähdäkseni tehty Docventuresin tapauksessakaan. Vaikka Rantalan ja Milonoffin 

merkitystä ohjelman vetäjinä ei voi vähätellä, on ohjelman ydin kuitenkin muualla: 

globaalien ilmiöiden selittämistä dokumenttielokuvien ja keskusteluiden kautta tavalla 

joka vahvistaa osallistumisen kulttuuria ja kutsuu yleisön mukaan ohjelman sisältöjen 

luomiseen, muovaamiseen ja levittämiseen. Jenkinsin (2006) idea 

konvergenssikulttuurin teknologisista, kulttuurisista ja sosiaalisista ulottuvuuksista 

näyttäisi sopivan erinomaisesti Docventuresin ohjelmaformaattiin, sillä sen sisältö 

levittäytyy moneen eri mediakanavaan, se pyrkii osallistamaan ohjelman yleisöt ja 

jäsentämään ohjelman tarjoamaa informaatiota sosiaalisessa kanssakäymisessä muiden 

ihmisten kanssa. 

 

 

9 DOCVENTURESIN TYYLI: JOURNALISTISET VALINNAT JA ARVOT 

 

Tekemieni haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin pohjalta on mahdollista nostaa 

esiin muutamia journalistisia valintoja, jotka määrittävät Docventuresin 

tuotantoprosessia. Ohjelman tekemisen ensimmäinen ohjenuora on, kuten ohjelman 

ensimmäisen kauden slogan sen muotoilee; ”Mitä meidän tulisi tietää maailmasta”. 

Pietarila mainitsee Docventuresin tavoitteeksi ”tiedon levityksen ja välityksen ja 

pyrkimyksen kohottaa tiedon muun hälyn yläpuolelle” ja Rantala toteaa, että ”meidän 

tehtäväksi ja rooliksi on muodostunut tarinoiden kertominen maailmasta ja myös 

erilaisten maailman epäkohtien esilletuominen”. Useassa Docventuresin jaksossa 

Milonoff ja Rantala myös nostavat kriittisesti esille ”muovia ja markkinapalloja” 

vilisevän television ohjelmatarjonnan, ja heidän tavoitteenaan on tarjota vaihtoehto 

informaatioköyhille ja pinnallisille viihdeohjelmille. Tässä vastakkainasettelussa on 

selkeä yhtymäkohta Kauhasen (1998) jaotteluun emansipatorisesta journalismista ja 

tajunnantäytejournalismista, joista Docventures siis pyrkii edustamaan ensiksi mainittua 

journalismin suuntaa.  
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9.1 Kantaaottavaa journalismia 

 
Docventuresin tuotantoprosessia kuvaavassa kappaleessa nousi jo esille Rantalan 

mainitsema ”Madventuresin leima”, joka määrittää kaikkea ohjelmassa tapahtuvaa 

viestintää.  Tämän viestinnällisen linjan yksi määrittäviä tekijöitä on se, että 

ohjelmantekijät ovat tehneet tietoisen valinnan kertoa omat mielipiteensä ja ottaa 

selkeästi kantaa ohjelmassa käsiteltäviin aiheisiin. 

”Me kuitenkin ollaan puoluepoliittisesti sitoutumattomia, mutta me ollaan ajateltu 

sitä niin, että oikeestaan, itsekään silloin kun toimin lehtimiehenä ja opiskelin 

tiedotusoppia mulle oli ihan selvä se, että mä en niinku hyväksynyt sitä, että 

vetäydytään tämmösen valheellisen objektiivisuuden taakse, että yritetään väittää 

että joku taho voisi olla objektiivinen.” (Riku Rantala) 

 

Usein ajatellaan, että toimittajan tulisi pyrkiä objektiivisuuden ja puolueettomuuden 

ideaaliin, mutta Rantalan mukaan täydelliseen objektiivisuuteen on kuitenkin käytännön 

työssä mahdotonta yltää.  

 

”Objektiivisuuteen on hyvä pyrkiä ja journalismissa se on tärkeetä, mutta tässä 

meidän tapauksessa kun puhutaan Madventures ja Docventures -ohjelmista, niin 

niissä se on tärkeämpää että me rehellisesti itse ilmoitetaan mitä mieltä me ollaan 

asioista ja miksi. Että me koetaan se rehellisemmäksi tavaksi, mutta että se ei 

välttämättä tarkoita sitä että me ollaan oikeassa sen enempää kuin mikään 

muukaan journalismi joka kertoo yhtään todellista kuvaa maailmasta ---” (Riku 

Rantala) 

 

Madventures ja Docventures –ohjelmissa Milonoffin ja Rantalan rooliksi on 

muotoutunut Rantalan mukaan ”tarinoiden kertominen maailmasta ja erilaisten 

maailman epäkohtien esilletuominen” ja tämän tehtävän kannalta kaksikko on todennut, 

että on rehellisempää tuoda selkeästi omat mielipiteet ja perustella ne, sen sijaan että 

jättäisi tuomasta esille oman kantansa ohjelmassa käsiteltäviin teemoihin. Julkisen 

sanan neuvoston (4.11.2013) journalistin ohjeiden mukaan ”journalistin velvollisuus on 

pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”. Sen toteutuminen riippuu kuitenkin niin 
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paljon monesta muustakin seikasta kuin siitä, pyrkiikö toimittaja olemaan 

mahdollisimman objektiivinen ja neutraali. Se, että toimittaja ilmaisee selkeästi oman 

mielipiteensä, ei puolestaan automaattisesti tarkoita sitä, etteikö toimittaja kykenisi 

asian monipuoliseen ja analyyttiseen käsittelyyn.  

 

Rantalan vastauksesta voi tulkita, että tässä pyrkimyksessä objektiivisuuden tavoitetta 

tärkeämpää on viestinnän läpinäkyvyyteen pyrkiminen. Tällöin journalismin 

uskottavuus syntyy siitä, että avoimesti tuodaan esille toimittajan omat arvot ja 

näkemykset, jotka voivat vaikuttaa asioiden tulkintaan.  

 

 

9.2 Akateemisten asiantuntijoiden tuki 

 
Yksi Docventuresin ensimmäisen kauden jaksoja määrittävä piirre oli akateemisten 

asiantuntijoiden vahva rooli. Useassa jaksossa joko radiovieras, televisiovieras tai 

molemmat olivat akateemisesti meritoituineita (kuten professorin, tutkijan tai muun 

yhteiskunnallisesti vaikuttavan asiantuntijan tehtävissä toimivia) henkilöitä (ks. 

taulukko 1).  

 

”---meille oli tärkeetä pyrkiä löytämään suomalaisia huippuasiantuntijoita, 

nimenomaan akateemisesti meritoituineita. Totta kai jossain aiheessa niitä saatto 

olla tosi paljon ja vaikee arvottaa että kuka nyt on numero ykkönen ja kuka 

kolmonen, ei sillä ollu meille merkitystä vaan se että oli kiinnostava asia ja 

kiinnostava näkökulma ja sit oli kuitenkin akateemista meritoitumista ja tässä me 

ajateltiin että me halutaan taistella semmosta julkisuuskuplaa vastaan, että 

tuodaan studioon asiantuntijoita joilla ei välttämättä oo minkäänlaista julkisuutta 

aikaisemmin.” (Riku Rantala) 

 

Valitsemalla vähemmän julkisuudessa olleita henkilöitä Rantala ja Milonoff halusivat 

tuoda ohjelmaan uusia näkökulmia ja haastaa julkisessa keskustelussa vallalla olevia 

hegemonioita. Esimerkkinä Rantala käyttää mediassa käytävää talouskeskustelua, jossa 

asiantuntijan roolissa toimivat usein pankkien omat asiantuntijat. Heidän lausuntonsa 

pyrkivät näyttämään työnantajansa parhaassa mahdollisessa valossa ja heidän 
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esittämänsä analyysit esitetään usein julkisuudessa ilman kritiikkiä. Tästä syystä 

esimerkiksi Talous-jakson asiantuntijaksi televisioon valikoitui puoluepoliittisesti 

vasemmistoa edustava Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki 

Patomäki (taulukko 1), joka on kritisoinut paljon uusklassisen taloustieteen näkemyksiä.  

 

”---on mielestämme vaarallisempaa on jatkuvasti kuunnella tän tyyppisten 

ekonomistien analyysejä kun jonkun puoluepoliittisesti sitoutuneen professorin, 

joka kuitenkin on enemmän vastuussa nimenomaan tiedemaailmalle, kun se nyt on 

perinteisesti kuitenkin riippumattomampaa kuin yritysmaailma.” (Riku Rantala) 

 

Kuten esimerkiksi Aaltola (2007) toteaa, erilaisilla auktoriteeteilla on suuri 

vaikutusvalta siihen, millaisia näkemyksiä ja mielipiteitä ihmiset muodostavat 

yhteiskunnallisista asioista, kuten kansantaloudesta. Rantalan näkemyksen mukaan 

tiedemaailmaa edustavien asiantuntijoiden lausunnot ovat usein luotettavampia kuin 

yksityisiä etuja ajavien yritysten asiantuntijalausunnot. Vaikka tieteen vaatimuksiin 

kuuluu olennaisesti kriittisyys ja totuudellisuuteen pyrkiminen, ei akateemisille 

tieteentekijöillekään kannata antaa erehtymättömän asiantuntijan valtaroolia.  

 

Asiantuntijan roolissa toimimiseen liittyy usein myös tietty paradoksi: asiantuntijoilta 

vaaditaan tieteelliseen tietoon nojaavia analyysejä, mutta samassa keskustelussa voidaan 

myös tiedustella tutkijan omaa mielipidettä käsiteltävään asiaan. Asiantuntijat saattavat 

olla usein hyvin varovaisia tämän linjan ylittämiseen, kuten Rantalakin toteaa: 

 

”--usein kun ne keskustelut on hyvin laajoja, niin sekin on ongelma mikä tuli 

esiin, on se että tieteilijät, aivan oikein, ovat hyvin tarkkoja siitä että he eivät 

lausu mitään sellaisesta asiasta mistä he ei koe tietävänsä tarpeeksi ja mikä ei oo 

just se heidän varsinainen tutkimusalansa.” (Riku Rantala) 

 

Pitkäsen (2014) tutkimushavaintojen mukaisesti myös Docventuresissa toimittajat 

haluavat viedä keskustelua tarkoin tutkituista tieteen tuloksista laajempiin 

kokonaisuuksiin ja tulevaisuuden näkymiin, jolloin asiantuntija ei ehkä ole enää niin 

tarkasti oman osaamisalansa alueella eikä hänen näkemyksillään ja mielipiteillään 
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välttämättä ole tieteellisesti tutkittua totuudellista taustaa. Tällaiset tilanteet ovat 

mielestäni juuri niitä, mistä esimerkiksi Aaltola (2004) muistuttaa: asiantuntijaroolista 

huolimatta myös tieteilijöiden puheisiin olisi sopivaa varautua tietyllä kriittisyydellä, 

sillä eteen voi tulla tilanteita, missä hekin saattavat antaa erheellistä informaatiota, 

erityisesti oman osaamisalansa ulkopuolella. 

 

Tällaista näkemysten haastamista toimittajan ja asiantuntijan välillä ei Docventuresissa 

kuitenkaan selkeästi noussut esille, vaan kritiikin kohteena ohjelmassa olivat yleensä 

ulkopuoliset (usein yritysmaailman) tahot. Ohjelmassa viitattiin monesti asiantuntijaan 

”tulitukena”, joka antaa katsojalle selkeän viestin siitä, että vieras on ikään kuin samalla 

puolella Rantalan ja Milonoffin kanssa. Yksi perustelu tällaiselle valinnalle oli 

todennäköisesti se, että ohjelman tunnelma ja ilmapiiri haluttiin pitää mahdollisimman 

rentona, ikään kuin keskustelijat olisivat yhdessä kapakkapöydässä, jossa ei tarvitse 

esiintyä muodollisesti ja valita sanojaan mahdollisimman tarkasti vaan voidaan 

keskustella asioista hyvässä hengessä.  

 

Vaikka keskustelun sisältö ei ohjelmassa aina täysin tieteen alueella pysykään, on siinä 

nähtävissä yhteneväisyyksiä osallistavan tiedeviestinnän PES-malliin (esim. Saikkonen 

& Väliverronen 2013), erityisesti sen epämuodollisuuden takia ja koska ohjelmassa on 

pyritty luomaan vuorovaikutusta yleisön ja asiantuntijoiden välille. Toisaalta 

vuorovaikutus sosiaalisen median kautta asiantuntijalle ei ole suora, sillä ohjelman 

vieras ei välttämättä itse seurannut yleisön keskustelua lainkaan ja mahdolliset katsojien 

esittämät kysymykset kulkivat aina ensin isäntien kautta.  
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9.3 Akateeminen tieto vai omakohtainen kokemus? 

 

Akateemisen asiantuntijuuden rinnalle Rantala ja Pietarila nostavat ”kokijan roolin”, 

jolloin ohjelmaan kutsutulla vieraalla ei välttämättä ollut tutkimustietoa käsiteltävästä 

aiheesta vaan perehtyneisyys tuli sitä kautta, että henkilö oli jollain tavalla kokenut 

teemaan liittyviä asioita omakohtaisesti. Rantalan mukaan akateeminen asiantuntijuus ei 

ohjelman toisella kaudella ollut enää niin merkittävässä roolissa kuin ensimmäisellä 

kaudella, sillä asiantuntijoiden löytäminen oli ajoittain vaikeaa, johtuen esimerkiksi 

vieraiden vaihtelevasta esiintymiskokemuksesta televisiossa. Tiedemaailmassa 

akateeminen ura rakennetaan usein lähinnä kirjallisten julkaisujen avulla, mutta 

televisio- ja radio-ohjelmia tehdessä on tutkijalta löydyttävä halua myös puhua ja 

esiintyä julkisesti. Rantala tuo esille haasteen, mikä seurasi kun mukaan haluttiin kutsua 

akateemisia asiantuntijoita, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta julkisuudesta:  

 

”Mutta me sitten huomattiin, ensimmäisen kauden jälkeen, että tää ei voi olla 

ainoa ohjenuora silloin kun on kysymyksessä televisio-ohjelma. Televisio 

kuitenkin välittää kuvaa ja ääntä ja meidän pitää myös ottaa huomioon sen 

ihmisen oma halu ja mukavuus siinä esiintymisessä, et se ei mene siihen et joku 

ihminen tulee sinne siksi että sen on pakko. En mä tiedä, enkä tarkoita että 

kellään nyt oli, mutta nähtiin se semmoisena vaarana että jos ihminen aattelee 

että hänen pitäis koittaa hyödyntää kaikki julkisuus oman akateemisen uransa 

takia mutta häntä ei oikeasti, hän ei haluais hirveesti eikä tunne oloonsa 

mukavaksi televisiossa, niin se ei oo hyvä yhdistelmä ohjelman kannalta.” (Riku 

Rantala) 

 

Kun ohjelman yksi perustavoite on pitää keskustelu rentona, voi se olla hankalaa 

vieraan kanssa joka ei tunne olevansa lainkaan omalla mukavuusalueellaan ja jonka on 

hankalaa keskustella oman osaamisalansa ulkopuolelle ulottuvista teemoista.  Tästä 

syystä toimittajat päätyvätkin Rantalan mukaan usein valitsemaan ne henkilöt, joilta jo 

valmiiksi löytyy kokemusta julkisuudesta: 
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”Ymmärrän myös hyvin miksi media keskittyy usein samoilta asiantuntijoilta 

kysymään, siks että se on helppoo. Joku osaa, ja kaikki pääsee helpommalla, 

yleisö saa asiat pähkinänkuoreen laitettua paremmin ja toimittaja pääsee 

helpommalla ja näin, mutta meistä oli tosi hyvä että me pystyttiin tuomaan esille 

myös asiantuntijoita jotka ei ollu kaikkein tunnetuimpia ja niin sanotusti usual 

suspect.”  (Riku Rantala) 

 

Docventuresin vierasvalinnoissa pyrittiin ainakin jossakin määrin noudattamaan 

gonzojournalismillekin ominaista periaatetta tuoda julkiseen keskusteluun 

valtavirtamediassa tuntemattomia henkilöitä ja näkökulmia.  Myös Heinonen ja 

Raevaara (2012) muistuttavat, että tieteen ääni ei saisi jäädä mediassa yksipuoliseksi 

keskusteluksi, jossa esille pääsevät vain tietyt ihmiset. Tästä pyrkimyksestä huolimatta 

Docventuresin tuotannossa jouduttiin huomaamaan, että joskus kokonaisuuden kannalta 

on hedelmällisempää valita ihminen, jolla akateemisen taustan sijasta on aiheesta 

kokemuksellista tietoa ja joka on jo ennestään tottunut keskustelemaan aiheesta 

julkisuudessa. Hyvä esimerkki tällaisesta vieraasta on näyttelijäntyöstään paremmin 

tunnettu Jasper Pääkkönen, joka on käyttänyt julkisuuttaan hyväksi myös kestävän 

kalastuksen puolestapuhujana. Pääkkönen oli Docventuresin vieraana toisen 

tuotantokauden ensimmäisessä jaksossa, jossa teemana oli Aktivismi (taulukko 2).  
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Taulukko 1. Docventuresin ensimmäisen kauden teemat, dokumenttielokuvat ja vieraat. 

 

Jakson teema 
 

Elokuva Radiovieras TV-Studiovieras 

Uskonto  Kumaré Hengellinen kirjailija 
Markus ”Uku” 
Laitinen 

Kallion kirkkoherra  
Teemu Laajasalo 

Talous Four Horsemen 
(Talouden 
madonluvut) 

Suomen 
talousdemokratia ry:n 
tiedottaja Ville 
Iivarinen 

Kansainvälisen 
politiikan professori 
Heikki Patomäki 

Hamppu Grass (Ruoho) Kansalaisaktivisti ja 
hampunviljelijä Timo 
Haara 

Talous- ja 
sosiaalihistorian 
dosentti, 
nuorisotutkija Mikko 
Salasuo 

Luonto Microcosmos: Le 
Peuple de l’herbe 
(Mikrokosmos – 
Ruohikon kansa) 

Luonto-Liiton 
toiminnanjohtaja, 
ympäristöasiantuntija 
Leo Stranius 

Tulevaisuudentutkija, 
dosentti Markku 
Wilenius 

Ruoka Food, Inc. Villiruokaan 
erikoistunut 
ruokabloggaaja 
Heikki Ruusunen 

Keittiömestari Sasu 
Laukkonen 

Taide Exit Through the 
Gift Shop 

Taidekriitikko Otso 
Kantokorpi 

Taiteilija Terike 
Haapoja 

Musiikki Searching for 
Sugar Man 

Laulaja Anna 
Eriksson 

Muusikko Karri 
Miettinen (Paleface) 

Seksi Whores’ Glory Väestöliiton 
tutkimusprofessori 
Otso Kontula 
 

Sosiologi ja 
kansanedustaja Anna 
Kontula 

Raha Queen of 
Versailles 

Filosofi Maija-Riitta 
Ollila 

Taloushistorioitsija, 
professori Markku 
Kuisma 

Psyyke The Substance: 
Albert Hoffmann’s 
LSD (Albert 
Hoffmannin LSD) 

Psykologi Samuli 
Kangaslampi 

Filosofian dosentti 
Paavo Pylkkänen 

Väkivalta The Act of Killing 
(He tappoivat 
öisin) 

Toimittaja Heikki 
Aittokoski 

Oikeuspsykiatri, 
Vantaan vankilan 
ylilääkäri Alo Jüriloo 

Ihmiskunta Koyaanisqatsi Filosofi Tere Vadén Demos Helsinki –
ajatushautomon 
tutkija Roope Mokka 
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Taulukko 2. Docventuresin toisen tuotantokauden teemat, dokumenttielokuvat ja 
vieraat. 
 

Jakson teema 
 

Elokuva Radiovieras TV-Studiovieraat 

Aktivismi The Yes Men Fix 
the World 

Taiteilija, aktivisti 
Jani Leinonen 

Näyttelijä, kala-
aktiivi Jasper 
Pääkkönen ja 
hyvinvointivaltion 
tutkija, filosofian 
tohtori Päivi Uljas 

Vallankumous The Return To 
Homs 

Sosiologi Risto 
Alapuro 

Kuvajournalisti 
Niklas Meltio ja 
tulevaisuudentutkija 
Aleksi Neuvonen 

Korruptio The Ambassador Suurlähettiläs 
emeritus Ilari 
Rantakari 

Julkishallinnon 
tutkija Venla 
Mäntysalo ja 
elokuvaohjaaja Pekka 
Lehto 

Totuus War Photographer Toimittaja-
tietokirjailija Rauli 
Virtanen 

Sosiaalipsykologi 
Airi Lampinen ja 
kuvajournalisti Meeri 
Koutaniemi 

Suomalaisuus Perkele! Kuvia 
Suomesta 

Toimittaja-
tietokirjailija Tommy 
Uschanov 

Vasemmistonuorten 
puheenjohtaja Li 
Andersson ja 
kokoomusnuorten 
puheenjohtaja 
Susanna Koski 

Tekopyhyys American –The 
Bill Hicks Story 

Stand up-koomikko 
Teemu Vesterinen 

Stand up-koomikko 
Ismo Leikola ja 
vapaa kirjoittaja 
Kaarina Hazard 

Vapaus Rip: A Remix 
Manifesto 

Effi-aktiivi ja 
teknologiaoikeuden 
tohtori Ville 
Oksanen 

Tietoturvatutkija 
Mikko Hyppönen ja 
IT-yrittäjä Mikael 
Storsjö 

Sankaruus Man On Wire Yrittäjä Jari 
Sarasvuo 

Filosofi Frank 
Martela ja teologi 
Marjaana Toivanen 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksessani olen keskittynyt tarkastelemaan sitä, kuinka Docventures –ohjelma 

kehittyi ideasta tuotannoksi, kuinka se pyrki osallistamaan yleisöä mukaan ohjelman 

tuotantoon ja millaisten journalististen valintojen tuella ohjelma pyrki tuomaan yleisölle 

tietoa yhteiskunnallisista asioista.  

 

Docventuresin ohjelmakokonaisuuden syntymiseen on vaikuttanut voimakkaasti 

ohjelman isäntien Riku Rantalan ja Tuomas Milonoffin aikaisemmat tuotantoprojektit, 

erityisesti Madventures -televisio-ohjelma ja Truths & Rights -radio-ohjelma. 

Ohjelmaidean tavoitteena on alusta lähtien ollut pyrkimys luoda keskustelua 

dokumenttielokuvien pohjalta, mutta lopullisen muodon ohjelma löysi, kun sosiaalisen 

median alustat tarjosivat sopivan kanavan yleisön ja tekijöiden väliselle 

vuorovaikutukselle. Docventuresista tuli sosiaalisen television suunnannäyttäjä 

Yleisradion ohjelmatarjonnassa. Voidaankin katsoa, että Docventuresin 

ohjelmastrategia vastaa hyvin modernin konvergenssikulttuurin vaatimuksiin: ohjelman 

sisältö levittyy moneen eri kanavaan ja antaa myös yleisölle erilaisia 

osallistumismahdollisuuksia. Toisin sanottuna Docventuresista muotoutui television, 

radion ja sosiaalisen median alustoja hyödyntäen transmedia-tarinankerronnallinen 

kokonaisuus. 

 

Työn teoriaosuudessa tarkastelin, kuinka yleisön rooli on muuttunut ja kehittynyt 

median muutoksen mukana. Passiivisesta sohvaperunasta on monien tutkijoiden 

mukaan muotoutunut aktiivinen kuluttaja, jolle luodaan yhä moninaisempia 

mahdollisuuksia osallistua ohjelmien sisällöntuotantoon. Docventuresissa ohjelman 

katsojia ja kuuntelijoita pyrittiin osallistamaan erityisesti Facebookin ja Twitterin 

kautta. Useita päivityksiä päivässä julkaiseva Docventuresin Facebook-sivu kehoitti 

yleisöä kysymään kysymyksiä, jakamaan dokumenttielokuvavinkkejä ja erityisesti 

osallistumaan Docventuresin ”Viikon aktivismeihin”. Erityisesti aktivismien avulla 

pyrittiin luomaan ihmisille keino astua yleisöstä julkisoksi. Docventuresin Viikon 

aktivismit onnistuivat yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteessaan mielestäni 
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kuitenkin vaihtelevasti; suurin onnistuminen oli varmastikin Lihaton lokakuu -

kampanja, jonka johdosta syntyi laajaa keskustelua lihansyöntiin liittyvistä ongelmista. 

Monet muut ohjelman aktivismit onnistuivat kyllä saamaan tykkäyksiä ja jakoja 

Docventuresin Facebook-sivuilla, mutta yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sijasta niiden 

funktio jäi lähinnä viihteelliseksi (esimerkiksi mainittakoon Viikon aktivismit, joissa 

etsittiin internetin ”kylähullua” tai ”yllytyshullua”). 

 

Facebookin lisäksi Twitterillä oli suuri rooli yleisön aktiivisessa osallistumisessa. 

Twitterin käyttö keskittyi erityisesti ”live-tweettaukseen” eli ohjelman aikaiseen 

kommentointiin. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollisuutta tarkastella, kuinka suuri 

osa ohjelman kokonaisyleisöstä todella ottaa osaa ohjelman sisällöntuotantoon 

esimerkiksi Twitter-viestillä tai kommentoimalla ohjelman Facebook-sivuilla, mutta 

todennäköisesti heidän osuus on kuitenkin vähemmistö kaikista ohjelmaa seuranneista 

ihmisistä. On siis mahdollista, kuten myös Villi (2011) toteaa, että aktiivinen ja 

osallistuva vähemmistö saa suhteellisesti suuren huomion. Jos tämä oletus pitää 

paikkansa, voidaan pohtia myös sitä, onko yleisön rooli internetin 

vuorovaikutusmahdollisuuksista huolimatta sittenkään muuttunut niin paljon kuin 

monet tutkijat esittävät?  

 

Docventuresin journalistisista valinnoista eniten esille nousi ohjelman kantaaottavuus ja 

akateemisten asiantuntijoiden hyödyntäminen tiedon rakentamisen tukena. 

Docventuresin ohjelmasisällössä on myös osallistavan tiedeviestinnän piirteitä, sillä 

pyrkimyksenä on luoda keskustelua kansalaisten ja tutkijoiden välille. Toisaalta 

keskusteluja ei useinkaan käyty tarkasti tieteellisistä näkökulmista, mikä tuotti osaltaan 

haasteita myös asiantuntijoiden valintaan, sillä  tutkimus tuki havaintoa siitä, että tieteen 

tekijät eivät mielellään keskustele julkisuudessa oman erikoistumisalueensa 

ulkopuolelle ulottuvista aiheista. Osittain tämän seikan takia ohjelmassa nähtiin myös 

vieraita, joiden asiantuntijuus perustui akateemisen tutkimuksen sijasta omakohtaisiin 

kokemuksiin. 

 

Ohjelman tekijät Tuomas Milonoff ja Riku Rantala pysyttelevät puoluepoliittisesti 

sitoutumattomina, mutta ottavat selkeästi kantaa ohjelmassa käsiteltyihin teemoihin ja 
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kannustavat myös katsojia toimimaan, ottamaan osaa keskusteluun ja 

kyseenalaistamaan yhteiskuntaa ylläpitäviä valtarakenteita. Ohjelmassa näytetyt 

dokumenttielokuvat tarjoavat katsojille konkreettista tarttumapintaa isompiin 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin.  

 

Transmediallisuuden myötä ohjelmassa hyödynnetään monen eri kanavan parhaat 

ominaisuudet: radio toimii parhaiten asioita taustoittavana välineenä, televisiossa 

näytetyt dokumenttielokuvat tarjoavat katsojille konkreettista tarttumapintaa isompiin 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja sosiaalisen median kanavia hyödyntämällä yleisö 

pääsee mukaan keskusteluun.  

 

Television ohjelmakentälle Docventures toi paljon uusia toimintatapoja ja osoitti, että 

internet ja televisio eivät ole kilpailevia medioita, vaan niiden tiiviillä yhteistyöllä yleisö 

voidaan sitouttaa ohjelmaan yhä vahvemmin ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta. 

Huomionarvoinen seikka on myös se, että tositelevisiota ja viihdettä pursuavassa 

televisiotarjonnassa yleisön osallistamisen edelläkävijäksi Suomessa kasvoi ohjelma, 

jolla on vahva tiedonvälittämisen agenda ja kriittinen pyrkimys maailman epäkohtien 

paljastamiseen.  

 

 

10.1 Tutkimuksen itsearviointi 

 

Tutkimuksen alkuvaiheessa koin, että minun tulisi tässä työssä pyrkiä kuvaamaan koko 

Docventuresin tuotantoprosessi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Näin jälkikäteen 

olen kuitenkin sitä mieltä, että aihe olisi todennäköisesti kannattanut rajata vielä 

tiiviimmin ja keskittyä tarkemmin ohjelman yhteen osa-alueeseen. Tutkijan 

näkökulmasta on hyvin antoisaa, että tutkimuskohteena toimiva Docventures on 

lähtökohtaisesti rönsyilevä, moneen eri kanavaan levittyvä ja monta eri teemaa 

käsittelevä kokonaisuus. Se seikka heijastuu kuitenkin selkeästi myös tutkimuksen 

haasteisiin. Vaikka kaikki tutkimuskysymykseni liittyvät tietenkin ainakin jollakin 

tasolla toisiinsa, saattaa työn punainen lanka mennä ajoittain hukkaan eikä työ ole niin 
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selkeä kokonaisuus kun se voisi olla. Vaarana on myös se, että montaa asiaa riipaistaan 

pinnalta, mutta mitään niistä ei onnistuta analysoimaan syvemmin.  

 

Työssäni käsiteltyjen aiheiden lisäksi Docventures tarjoaisi vielä useita muitakin 

näkökulmia tutkimuksen tekoon: yleisön osallistamista olisi hyödyllistä tutkia myös 

yleisön näkökulmasta, ja toisaalta ohjelmassa hyödynnettyä asiantuntijuutta voisi 

tarkastella ohjelmaan vieraana osallistuneiden tutkijoiden näkökulmasta. Tässä työssä 

päädyin rajaamaan sukupuoleen liittyvät kysymykset työn ulkopuolelle, mutta 

Docventures tarjoaisi mielenkiintoisen lähtökohdan sukupuoliroolien tutkimukseen. 

Asiantuntijuus mediassa –tutkimushankkeessa (ks. Pitkänen 10.11.2014) todettiin, että 

peräti 71 prosenttia mediassa esiintyneistä tutkijoista oli miehiä, ja kuten taulukoista 1 

ja 2 voi havaita, myös Docventuresissa miespuolisten asiantuntijoiden osuus oli 

huomattavan suuri. Docventures tarjoaa mielenkiintoisen aineiston myös 

dokumenttielokuvia ja niiden yleisöjä keskittyvään tutkimukseen. Tässä työssä 

ohjelmaidean ytimen muodostavat dokumenttielokuvat jäivät kokonaan analyysien 

ulkopuolelle.  

 

Vaikka pyrinkin työskentelyssäni hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti 

minimoimaan omien asenteideni vaikutuksen,  on selvää että täysin objektiiviseen 

tulkintaan ei työssä päästä – eikä se toisaalta ole edes mahdollista. Pohdin myös sitä, 

kuinka erilaiseksi tutkimukseni olisi rakentunut, jos en olisi itse ollut mukana 

Docventuresin työryhmässä. Täysin ulkopuolelta asiaa tarkastellut tutkija olisi kenties 

keskittynyt työssä aivan erilaisiin näkökulmiin, sillä Docventuresin ohjelmakokonaisuus 

tarjoaa laajan aineiston tutkimukselle ja monenlaisille tulkinnoille.  
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