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1 Executive summary

Report on the role of media organizations in hyperlocal content production by
Matti Lintulahti 30.9.2010

The central question formulated by SanomaKaupunkilehdet and the researcher was:
What is the role media organizations in the new value chain of local content production and
mediation in the media field. The research is based on analyzing a set of web services
producing hyperlocal content, combining the results of the survey with research results from
other sources as well as the experience and expertise of the researcher.

A practice-based hypothesis is that the better a local newspaper can uphold and develop
its role as a local actor, the better are its chances to remain a mediator between consumers and
advertisers in several different publishing channels and to build new digital business models
and prosper.

The report was begun June 2010 by sending a questionnaire to a set of selected experts.
In the preliminary search for exemplary sites 53 sites were discovered and from these an
expert panel chose 10 sites for closer analysis. They were scrutinized in great detail and
studied in connection with wider developments in the hyperlocal media field. The final report
was handed to SanomaKaupunkilehdet 30.9-2010.

One of the most important findings of the study is that to succeed in hyperlocal content
production and mediation media organizations should put more emphasis and resources on
facilitation of production and discussion of local content and issues. The new role of a
“community facilitator” becomes central and people should be trained to fulfill that role. Also
the whole newsroom should be trained to fulfill a mediating role and this role becomes an
important new task besides traditional journalistic roles.

Another central task for media organizations is to build services that support and uphold
possibilities for connecting people and other actors. Central elements in creating connectivity
are facilitation and training, motivating and activating discussions, relevant content and user-
generated-content as well as an easy-to-use user interface.

A third important element in hyperlocal success is the necessity of map and location
based services.

In the business model chapter we found the different earning models and combined
them into 10 different categories. These are described in detail in subchapter 4.3. It seems that
even though it might seem easy to enter the hyperlocal domain it is not easy to generate
enough income from advertising as it would demand a fairly thin organization and strong
control of operating costs.

Media organizations should however be able to create viable business models as the
case of Nopola News shows. It seems to be possible to create a viable hyperlocal content
business in a community of 5 000-15 000 inhabitants if the organization stays thin and open
source software is used. However this issue needs more research.
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2 Johdanto, tausta ja tavoitteet

Tämä tutkimusraportti on osa Next Media -hankkeeseen kuuluvaa hyperpaikallista
tutkimushanketta. Tutkimuksen tilaajana toimii Next Median hyperpaikallisen
tutkimushankkeen vetäjä Sanoma Newsin Janne Kaijärvi ja tutkimuksen toteuttajana Red Tail
Median Matti Lintulahti.

Tutkimuksen tilaajan ja tekijän yhdessä muotoilema tutkimuksen ydinkysymys on
seuraava: Mikä on mediayhtiöiden paikka paikallisvaikuttamisessa media-alan uudessa
arvoketjussa? Tätä ydinkysymystä lähestytään tutkimalla ja analysoimalla valikoituja
hyperpaikalliseen vaikuttamiseen pohjautuvia verkkopalveluja ja yhdistämällä näiden
tapausselvitysten analyysi tutkimuksen tekijän asiantuntijuuteen, kokemusperäiseen tietoon ja
muihin alan lähteisiin.

Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä koko mediatoimialan ymmärrystä
hyperpaikallisesta paikallisvaikuttamisesta, jotta suomalaiset mediayhtiöt pystyisivät
paremman ymmärryksen avulla hyperpaikallisessa mediaympäristössä ja arvoketjussa
sellaiseen tuotekehitykseen, joka mahdollistaa kestävän sisällöllisen ja liiketoiminnallisen
menestyksen rakentamisen ja hyvän kilpailukyvyn säilymisen kansainvälistyvässä
mediakilpailussa.

Taloudellisteknologinen kehitys on johtanut siihen, että periaatteessa kenellä tahansa
länsimaisesti elävällä ihmisillä ja jokaisella Suomessa on taloudellinen ja tekninen
mahdollisuus ja kyky halutessaan luoda sisältöä, julkaista sitä internetissä ja jakaa
julkaisemaansa sisältöä tutuille ja tuttujen kautta potentiaalisesti hyvinkin suurelle joukolle
ihmisiä.

Kansalaisten verkottuminen verkossa, halu suositella tärkeiksi havaitsemiaan asioita,
palveluja, ja tuotteita sekä halu varoittaa huonoiksi havaitsemistaan asioista, palveluista ja
tuotteista, ovat luoneet laajan mahdollisuuksien kirjon erilaisille paikallisvaikuttamisen
tavoille, joita myös käytetään. Esimerkiksi yli puolet suomalaisista internetin käyttäjistä on
liittynyt Facebookiin jakamaan ajatuksiaan, tietojaan, suosituksiaan ja linkkejään ja siten
vaikuttamaan tuttavaverkostoonsa. Vaikuttavuus leviää Facebookissa hyvinkin nopeasti.

Mediayhtiölle, erityisesti sanomalehdistölle, edellä hyvin lyhyesti kuvattu nopea
muutos, josta merkittävä osa on tapahtunut kuuden viime vuoden kuluessa, voi
potentiaalisesti olla erittäin tärkeä hyödynnettävä mahdollisuus ja toisaalta myös uhka, koska
sanomalehden menestymisen merkittävimpiä tekijöitä on lukijoiden ja tilaajien kokema
sanomalehden luotettavuus ja vaikuttavuus.
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Jos sanomalehtien vaikuttavuuden rooli ja merkitys omalla päälevikkialueellaan laskee,
se vaikuttaa negatiivisesti kotitalouksien ja lukijoiden haluun tilata lehteä ja maksaa siitä. Tätä
vaikuttavuusmallia on tutkinut Yhdysvalloissa Philip Meyer, jonka tutkimusten perusteella on
4 © Matti Lintulahti 2010

julkaistu teos: The Vanishing Newspaper – Saving Journalism in the Information Age
(updated second edition). Meyerin havaintojen mukaan vaikuttavana pysyneet sanomalehdet
ovat menestyneet taloudellisesti paremmin.

Omana kokemusperäisenä teesinäni on se, että mitä paremmin alueellinen sanomalehti
pystyy ylläpitämään ja kehittämään paikallisena ja alueellisena vaikuttajana olemisen
rooliaan, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on voimakkaan vaikuttajan roolissa pysyä
kuluttajien ja mainostajien välittäjän roolissa useissa eri kanavissa ja rakentaa uusia
digitaalisen aikakauden liiketoimintamalleja ja menestyä.

Siksi hyperpaikallisessa vaikuttamisen kentässä mediayhtiöiden pitäisi pyrkiä
löytämään parhaat keinot ja menetelmät lisätä vaikuttavuuttaan. Tämä tutkimus pyrkii
löytämään ja analysoimaan parhaat ratkaisut, lisätä koko mediatoimialan ymmärrystä
hyperpaikallisten verkkopalvelujen liiketoiminnassa ja oman analyysini perusteella parhaat
johtopäätökset missä suomalaisessa mediakentässä mediayhtiön roolit voisivat olla
hyperpaikallisessa vaikuttamisessa.

Tutkimuksen aikataulu
Tutkimus aloitettiin vuoden 2010 kesäkuun 17. päivänä hyperpaikalliseen

vaikuttamiseen perustuvien verkkopalvelujen kartoituskyselyllä valikoiduille asiantuntijoille.
Kesä-heinäkuun aikana potentiaalisia verkkopalveluja löydettiin kartoituksessa 53 kappaletta,
joista asiantuntijaraati valitsi tämän tutkimuksen analyysiin 10 erilaista verkkopalvelua.
Elokuun ja syyskuun aikana kyseiset kymmenen verkkopalvelua tutkittiin ja analysoitiin.
Verkkopalvelujen analyysit asetettiin laajempiin viitekehyksiin, minkä pohjalta tehtiin
loppuanalyysi ja kirjoitettiin tutkimusraportti, joka luovutettiin 30.9.2010
tutkimussuunnitelman alkuperäisessä aikataulussa.

3 Tutkittavien hyperpaikallisten vaikuttamiseen perustuvien
verkkopalvelujen valinta

3.1 Verkkopalvelujen valinta ja kategorisointi

Tutkimussuunnitelmassa oli rajattu tapaustutkimuksen kohteeksi 10 tutkittavaa ja
analysoitavaa paikallisvaikuttamiseen perustuvaa verkkopalvelua. Nämä kymmenen
verkkopalvelua etsittiin tutkimuksen tekijän ja tilaajan verkostoihin kuuluville valikoiduille
suomalaisille ja kansainvälisille asiantuntijoille suunnatulla kyselyllä ja tutkimuksen tekijän
oman tutkimustyön avulla

Asiantuntijaraadille suoritetun verkkokyselyn (28 identifioitua verkkopalvelua) ja oman
tutkimustyöni avulla (25 identifioitua verkkopalvelua) identifioitiin kaikkiaan 53
paikallisvaikuttamiseen perustuvaa verkkopalvelua. Nämä identifioidut verkkopalvelut ovat
liitteessä 1.

Analysoin tunnistetut verkkopalvelut niiden luonteen mukaisesti viiteen kategoriaan.
Kategorioina käytin hyväkseni lupaavimpia hyperlokaaleja verkkopalveluja tutkivan Michael
McLellanin kategorisointia. McLellan tutkii Donald W. Reynolds Journalism Insitute -
tutkimuslaitoksessa hyperlokaaleja verkkopalveluja tutkimusohjelmassa ”Building a new
news ecosystem”. Tutkimuksessa paikalliset verkkopalvelut jaotellaan seuraavasti:
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1. NEW TRADITIONALS - These sites are dominated by original content
produced by professional journalists. While the newsroom staff may be smaller
than in a traditional newspaper newsroom, these sites tend to have more
journalists on staff than community or micro local sites. Many are embracing
digital connectivity with their users, but traditional journalism is their bread and
butter. Most of these sites are powered with grant funding and are searching for a
viable revenue model, perhaps one that mixes grants, donations, sponsorships,
syndication and advertising. Among others, the Knight Foundation is putting
significant money to start organizations of this type.

2. COMMUNITY - These sites often rely on professional journalists but
they tend to be bootstrappers who also focus on community building -- actively
seeking user feedback and content, writing in a conversational tone, and fostering
civic engagement with practices such as voting, calls to action, and partnerships
with local organizations and activists.

3. MICRO LOCAL - Sometimes called "hyper local," these sites provide
highly granular news of a defined neighborhood or town. They may have a tiny
staff -- one or two people plus interns or citizen contributors -- usually supported
by highly local advertising.

4. NICHE - These sites focus tightly on specific topics -- restaurants and
entertainment, health and medical news, environmental or political coverage,
consumer and shopping information. Revenue may come from advertising,
subscriptions or syndicating content.

We are studying the four categories above. But they do not represent the
entire the universe of local news online. Here are additional categories in which
we are listing sites as we find them:

5. MINI SITES - These sites typically are run by one or two people. They
tend to be idiosyncratic in the selection of stories they cover and not highly
aggressive in finding revenue.

6. LOCAL NEWS SYSTEMS - These are highly local, low cost sites
created with a regional or national template, often by a corporation. In taking the
temperature of the news ecosystem, it is important to note that corporations are
interested in micro local news and the local advertising they may draw. What do
they know that established news organizations don't?

7. AGGREGATORS - These sites curate links and headlines from other
sources. While curation provides a valuable service, our study is focused on sites
that originate news.

Tämän tutkimuksen kategorisoinnissa yhdistin kategorian ”5. Mini Sites” kategoriaan
”3. Micro Local” ja muodostin kategorioista 6. ja 7. yhteisen viidennen kategorian: Local
News Systems and Aggregators.

Luokiteltuani 53 tunnistettua verkkopalvelua 5 kategoriaan, analysoin karkealla tasolla
niiden osallistavuuden ja vaikuttavuuuden asteen sekä lisäsin asiantuntijaverkoston ja oman
tutkimustyön perusteella tulleet perustelut ja lyhyen kuvauksen verkkopalvelusta (ks. liite 1).

Tähän tutkimukseen oli perusteltua ottaa monipuolisen kuvan saamiseksi tarkemmin
tutkittavia verkkopalveluja jokaisesta kategoriasta vähintään yksi. Koska tutkimuksen
peruskysymys liittyy yhteisölliseen paikallisvaikuttamiseen, tutkittattavat verkkopalvelut
painoittuivat toiseen kategoriaan 2. Community.

Identifioiduista 53 verkkopalvelusta valittiin 10 tarkemmin tutkittavaa kohdetta
asiantuntijaraadin välisessä keskustelussa. Asiantuntijaraadin muodostivat tutkimuksen tekijä
Matti Lintulahti, tutkimuksen tilaaja Janne Kaijärvi ja Next Median hyperlokaaliin



Next Media  a Tivit Programme Phase 1 (1.231.12.2010)

 WP3 D3.2.1.1 and D3.2.1.4  Hyperlocal content creation
8 (55)

tutkimushankkeeseen osallistuva tutkija Esa Sirkkunen, Tampereen yliopiston tiedostusopin
laitokselta.

Seuraavaksi käyn läpi kymmenen tutkimuksen analyysiin valittua verkkopalvelua
jaoteltuna kategorioihin:

3.2 Kategoria 1. NEW TRADITIONAL

3.2.1 St. Louis Beacon

Verkkopalvelun nimi: St. Louis Beacon
Verkkopalvelun url: http://www.stlbeacon.org
Osallistavuus: Osallistaa joukoittamalla journalismin tekemiseen, juttujen

kommentoinnilla ja keskustelufoorumilla.
Vaikuttavuus: Perinteisen median vaikuttavuus lisättynä tutkivan journalismin

painopisteellä ja joukoittamisella journalismissa.

St. Louis Beacon on voittoa tavoittelematon pääasiassa lahjoituksin ja avustuksin
toimiva tutkivaan taustoittavaan journalismiin kansalaisia osallista paikallinen ja alueellinen
verkkopalvelu, joka toimii St. Louisin kaupungissa (asukkaita 350 000) ja sen ympäristössä.
St. Louis Beacon perustettiin huhtikuussa 2008 alueen ainoan sanomalehden St. Louis Post-
Dispatchin (arkilevikki 240 796 sunnuntailevikki 423 588) pienennettyä toimituksellista
työvoimaa omistusvaihdoksen ja kustannusleikkausten vuoksi.

St. Louis Beaconin missiona on tarjota lukijoille omasta alueestaan sellaisia uutisia
joilla on merkitystä. Paikallinen verkkopalvelu keskittyy laadukkaaseen tutkivaan
journalismiin, jota kokeneet ammattitoimittajat tekevät käyttämällä kansalaisia avuksi netin
joukoittamisen keinoin. Tavoitteena on tarjota puheenaiheisiin uusia näkemyksiä ja nostaa
esiin tärkeitä aiheita perinteistä journalismia syvemmin, paremmin, kontekstuaalisemmin ja
jatkuvammin tarjottuna. Verkkopalvelu pyytää lukijoitaan liittymään mukaan rakentamaan St.
Louis Beaconista merkityksellinen vaikuttava uutispalvelu omaan kaupunkiin ja sen alueelle.

Eri kävijöitä kuukaudessa noin 25 000, mikä on vähän verrattuna alueen ykkössaittiin
STLtodayn 2,7 miljoonaan eri kävijään kuukaudessa. Kävijäprofiili painottuu hyvin
ansaitseviin, hyvin koulutettuihin yli 35-vuotiaisiin valkoihoisiin miehiin.

Selvityshetkellä St. Louis Beacon työllisti 14 journalistia, joista kahden tehtävät
liittyivät suoraan kansalaisten / lukijoiden kanssa työskentelyyn, ja 4 muuta henkilö (3 johto,
myynti ja kehitystehtävissä ja 1 teknologiassa). Lisäksi verkkopalvelu työllistää
toimittajaopiskelijoita työharjoittelijoina.

Facebookissa St. Louis Beaconilla on 1937 seuraajaa ja Twitterissä 2100 seuraajaa.
Alueen sanomalehdellä St. Louis Post-Dispatchilla on saittinsa STLtoday kautta Facebookissa
3303 seuraajaa ja Twitterissä 3937 seuraajaa. Tämän vertailun perusteella St. Louis Beacon
on jo noussut merkittäväksi mediaksi alueellaan aktiivisten internetiä paljon käyttävien
ihmisten keskuudessa. Massojen keskuudessa verkkopalvelua ei tunneta kävijämäärien
perusteella.

Julkausjärjestelmänä toimii avoimen lähdekoodin Joomla.

http://www.stlbeacon.org
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3.3 Kategoria 2. COMMUNITY

3.3.1 Bluffton Today

Verkkopalvelun nimi: Bluffton Today
Verkkopalvelun url: http://www.blufftontoday.com/
Osallistavuus: Osallistavuuden aste korkea. Merkittävä osa verkkopalvelun sisällöstä

kansalaisten tekemää.
Vaikuttavuus: Perinteistä paikallismediaa suurempi vaikuttavuus lukijoiden voimakkaan

sisällöntuotannon, vuorovaikutuksen ja keskusteluvuuden kautta

Bluffton Today oli perustettaessa 2005 hyperlokaali innovatiivinen pilottihanke
omistajalleen Morris Communicationille. Pilotti yhdisti täysin uudenlaisen värikkään tabloid-
muodossa olevan paikallislehden ja pääasiassa käyttäjien tuottaman sisältöyhteisösaitin.

Paikallislehti oli alussa ilmainen jokaiseen kotitalouteen jaettava päivittäinen
sanomalehti (jakelu 18 000 kappaletta). Vuoden 2008 lopussa (1.12.2008) lehti muuttui
ilmaisesta tilattavaksi, jollainen se on edelleen. Morris ilmoittaa lehden levikin olevan 16 500.

Verkkopalvelun missiona on yhdistää verkkoyhteisössä paikalliset asukkaat toisiinsa ja
mahdollistaa heille helppo tapa julkaista omia uutisia, luoda yhteisökalentereita, julkaista ja
jakaa valokuvia, reseptejä ja mielipiteitä. Rekisteröitynä käyttäjänä jokainen saa oman blogin,
kuvagallerian ja mahdollisuuden julkaista sisältöjä tapahtumakalenteriin.

Osa verkkopalvelun sisällöstä on mahdollista ja julkaistaan Bluffton Todayn
päivittäisessä tabloid-muodossa olevassa päivittäisessä paikallislehdessä.

Bluffton Today ei ilmoita ajantasaista käyttäjätietoa verkkopalvelustaan. Tiedot
vuodelta 2007 kertovat, että silloin saitilla 78 000 eri kävijää kuukaudessa, keskimäärin
saitilla ollaan 11 minuuttia, 65 % kävijöistä käy saitilla useammin kuin kerran päivässä,
rekisteröityneitä kävijöitä (vaatimus sisällön tuottamiseen) 8 600, joista säännöllisiä
bloggaajia 300.

Twitterissä Bluffton Todayllä oli tutkimushetkellä 631 seuraajaa, Facebookissa 1 448
seuraajaa.

Bluffton Todayn printtilehden toimituksen koko on 8 henkilöä, jotka kaikki käyttävät
työssään hyväkseen verkkoyhteisöä. Erikseen nimettyjä verkkopalvelusta vastaavia henkilöitä
ei ole.

Julkaisujärjestelmänä käytetään avoimen lähdekoodin Drupalia yhdistettynä Morris
Digitalin omiin julkaisujärjestelmiin muun muassa valokuvagallerioissa ja luokitelluissa
ilmoituksissa.

3.3.2 Front Porch Forum

Verkkopalvelun nimi: Front Porch Forum
Verkkopalvelun url: http://frontporchforum.com/
Osallistavuus: Kaikki palvelun sisältö on käyttäjien itsensä tuottamaa ja koko palvelu

perustuu täysin osallistavuudelle
Vaikuttavuus: Korkea vaikuttavuus omassa yhteisössä. Ilman korkeaa vaikuttavuutta

palvelu kuihtuisi pois

Front Porch Forum on kaupunkialueiden naapurustofoorumi, jossa tietyn alueen
asukkaat voivat viestiä toisilleen, jakaa tietojaan ja vinkkejään ja kysyä apua.

http://www.blufftontoday.com/
http://frontporchforum.com/
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Michael and Valerie Wood-Lewis perustivat Five Sisters Neighborhood Forum -
palvelun keväällä 2000 omalle naapurustoalueelleen Burlingtoniin. Vuonna 2006 alkuperäisen
foorumin suosion siivittämänä pari perusti Front Porch Forum -palvelun auttaakseen muita
vahvistamaan heidän naapurustojensa yhteisöllisyyttä ja laajentaakseen foorumia lähialueille.

Tutkimushetkellä Front Porch Foorumi toimii 40 kaupungissa Vermontin osavaltiossa.
Pilottialueella Chittendenin maakunnan 16 kaupungissa toimii 300 foorumia, Burlingtonin 39
000 asukkaan kaupungissa 20 000 kotitaloutta on foorumien jäseniä, melkein puolet
Burlingtonin talouksista. Yksittäinen foorumi kattaa yleensä noin 300 kotitaloutta. Yksittäisen
naapurostofoorumin koko on rajoitettu 400 kotitalouteen.

Front Porch Forum palvelua käyttää Five Sisters naapurostossa, jossa palvelu sai
alkunsa vuonna 2000, 90 % kotitalouksista, 50 % postaa foorumiin säännöllisesti, forumin
numeroita julkaistaan kuukaudessa 25 kappaletta ja 98 % jäsenistä lukee jokaisen foorumin
numeron.

Vaikuttaminen perustuu oman naapuruston keskustelun, viestimisen ja tutustumisen
kautta nousevaan yhteisöllisyyden paranemiseen. Kaupallinen vaikuttaminen nousee
paikallisten yritysten sponsoroiduista viesteistäö ja ihmiset halusta toimia ja käydä kauppaa
paikallisten yritysten kanssa.

Verkkopalvelun julkaisujärjestelmä on täysin itse kehitetty.

3.3.3 Oakland Local

Verkkopalvelun nimi: Oakland Local
Verkkopalvelun url: http://oaklandlocal.com/
Osallistavuus: Osallistavuus perustuu vapaaehtoisten sisällöntuottajien jatkuvaan

journalistiseen koulutukseen ja näiden sisällöntuottajien itse tuottamaan sisältöön, jonka
merkitys koko palvelun sisällössä suuri.

Vaikuttavuus: Vaikuttavuus korkea omassa kohderyhmässä. Vaikuttavuuden osana
SeeClickFix.

Oakland Local on voittoa tuottamaton vaihtoehtomedia, joka ammattijournalistien ja
aktiivisten kaupunkilaisten sisällöntuotannon avulla julkaisee juttuja, kuvia ja videoita
aiheista, jotka jäävät Oaklandin kaupungin muulta medialta vähemmälle huomiolle. Oakland
Localin tavoitteena on auttaa alueen aktiivisia asukkaita ja organisaatioita viestimään heille
tärkeistä asioista kouluttamalla, opastamalla ja tarjoamalla verkkolehti viestintään,
journalismiin ja keskusteluun.

Oakland Local on The Center for Media Change -järjestön projekti, joka on perustettu
lokakuussa 2009. Oakland Local on voittoa tavoittelematon uutis- ja yhteisöpalvelu, joka on
fokusoitunut tarjoamaan yhteisöjuttuja ja -keskustelua tavalla, joka syventää
kansalaistoimintaa ja -tietoisuutta Oaklandin alueen asioista ja ongelmista.

Oakland Localin missiona on demokratisoida pääsy digitaaliseen mediaan ja sen
työkaluihin tarjoamalla partneroituville organisaatioille koulutusta, resursseja ja työkalut
kertoa tarinoita ja saada ääni kuuluville verkkopalvelun tarjoaman julkaisukanavan ja yleisön
kautta. Missiona on tarjota koulutusta journalistiseen kirjoittamiseen, multimediaan ja
sosiaaliseen mediaan ja keskittyä ennen kaikkea vähäosaisempien yhteisöjen ja värillisten
organisaatioiden auttamiseen.

Oakland Local ilmoittaa henkilökunnakseen 9 työntekijää, joista 8 on toimituksellisia ja
1 kehitystehtävissä. Kaikki eivät ole kokopäiväisiä. Toimituksellisen henkilöstön tehtävät
painottuvat editointiin, yhteisöjen hoitamiseen ja koulutukseen. Lisäksi verkkopalvelussa oli 5
työharjoittelijaa kesällä 2010 .

http://oaklandlocal.com/
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Oakland Localilla on 72 000 eri kävijää kuukaudessa ja 182 000 sivunlatausta.
Facebookissa seuraajia on 3 900 ja Twitterissä 2 200. Määrä on voimakkaasti kasvava mutta
vielä suhteellisen pieni Oaklandin 400 000 asukkaan kokoisessa kaupungissa.

Julkaisujärjestelmänä ja yhteisöalustana on avoimeen lähdekoodin Drupal.

3.3.4 Broken Sidewalk

Verkkopalvelun nimi: Broken Sidewalk
Verkkopalvelun url: http://brokensidewalk.com/
Osallistavuus: Osallistaa käyttäjiä aktiiviseen dialogiin ja kommentointiin
Vaikuttavuus: Perinteisen median vaikuttavuus tavallista aktiivisemmalla dialogilla.

Vaikuttavuuden osana SeeClickFix.

Broken Sidewalk -blogin fokus on Louisvillen kaupungissa ja erityisesti sen
kaupunkiympäristön ja -suunnittelun ja -kehityksen raportoinnissa ja keskustelussa. Blogi on
perustettu 2006 tarkoituksena dokumentoida Louisvillen keskustan kehitystä. Sittemmin blogi
on kasvanut kattamaan koko kaupungin kaupunkikehitykseen liittyviä tapahtumia, projekteja
ja uutisia.

Blogin taustalla on yksi kirjoittaja ja tämän tukena yksi valokuvaaja, jotka tuottavat
suurimman osan verkkopalvelun sisällöstä tukenaan joukko keskustelijoita ja
vinkkien/sisällönpalasten toimittajia ja satunnaisia kirjoittajia. Blogi motivoi ja kannustaa
lukijoita aktiiviseen dialogiin, kommentointiin ja vinkkien antamiseen.

Broken Sidewalk käyttää Creative Commons- lisenssiä, joka mahdollistaa palvelun
sisällön uudelleenjulkaisun ei-kaupallisessa tarkoituksessa ja lähteistämällä.

Verkkopalvelun uudistus tutkimuksen aikana elokuussa 2010 toi mukanaan
keskustelufoorumin. Lisäksi Facebook-sivun ja Twitterin käyttö aktivoitui voimakkaasti.
Twitterissä oli syyskuun loppupuolella 530 seuraajaa ja Facebookissa 302.

Lukutietoa kävijöistä ei ole saatavilla.
Julkaisujärjestelmänä on avoimen lähdekoodin Wordpress.

3.4 Kategoria 3. MICRO LOCAL

3.4.1 Nopola News

Verkkopalvelun nimi: Nopola News
Verkkopalvelun url: http://www.nopolanews.fi
Osallistavuus: Lähes kaikki sisältö on paikallisten asukkaiden ja sisällöntuottajien

itsensä tekemää ja julkaisemaa.
Vaikuttavuus: Osallistavasta ja vaikuttavasta paikallisesta verkkopalvelusta on tullut

tärkeä ja vaikuttava osa pienen kunnan elämää, tiedonvälitystä ja päätöksenteon valmistelua.

Nopola News on Kyyjärven 1500 asukkaan kuntalaisten ja kunnan asioista
kiinnostuneiden kohtaamispaikka, jonka sisältö perustuu kokonaan kunnan asukkaiden ja
siellä toimivien organisaatioiden, yhdistysten ja ryhmien tuottamaan sisältöön ja viestintään.
Paikallisen verkkopalvelun sisällöntuottajina toimii yli 100 henkilöä, eli noin 8 prosenttia
kunnan asukkaista. Noin 100 juttua tuotetaan joka kuukausi. Kaupallisia
yhteistyökumppaneita ja mainostajia on 108.

http://brokensidewalk.com/
http://www.nopolanews.fi
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Nopola News perustettiin vuonna 2005 Kyyjärven kunnan avoimeksi kohtaamis-,
tiedottamis- ja viestintäkanavaksi, joka perustuu avoimuuteen, kansalaisjournalismiin ja
yhteisöllisyyteen. Vuonna 2009 Nopola News on siirretty omistuksellisesti ja ylläpidollisesti
Kyyjärven kunnalta Mediamyllärit Ry:lle.

Nopola News on herättänyt runsaasti kiinnostusta maaseudulla toimivana onnistuneena
kansalaisjournalistisena verkkopalveluna ja se on saanut myös palkintoja joista arvostetuin on
EU:n e-Inclusion sarjan voitto.

Nopola Newsissä julkaistuja juttuja luetaan kuukausittain noin 150 000 - 200 000
kertaa. Yksittäisiä kävijöitä on noin 10 000 – 15 000 kuukaudessa.

Tällä hetkellä yritysrahoituksen ja hankerahoituksen turvin Nopola Newsissä on
palkattuna kolme henkilöä, joista yksi yhdistyksen palkkalistoilla Nopola Newsissä ja kaksi
hankerahoituksen turvin ip-TV-tuotannontoa ja sen prosesseja kehittämissä ja tekemässä. EU-
hankerahoitus kestää vuoden 2011 suuskuuhun asti.

Nopola Newsin organisaation tukirankana on Mediamyllärit ry:n aktiivit yhdistyksen
vapaaehtoiset jäsenet. Yhdistyksellä on noin 100 jäsentä, joista jollain tavalla aktiivisia on
noin 30 ja aktiivisia 10.

Julkaisujärjestelmänä on lisensoitu Mediacabinet Base C6 -ohjelmisto.
DavidsonNews
Verkkopalvelun nimi: DavidsonNews
Verkkopalvelun url: http://davidsonnews.net
Osallistavuus: Perinteisen paikallislehden osallistavuus lisättynyt vapaaehtoisilla

bloggaajilla. Osa sisällöstä oan käyttäjien ja aktiivisten kaupunkilaisten tuottamaa.
Vaikuttavuus: Alueen ainoan paikallislehden vaikuttavuus.

DavidsonNews on yhteisöllinen paikallisuutissaitti, joka on perustettu joulukuussa 2006
välittämään tietoa ja uutisia sekä edistämään keskustelua uutisista, tapahtumista ja asioista
Davidsonin kaupungissa. Paikallissaitti yhdistää ammattimaisen journalistisen ja
amatöörimäisen vapaaehtoisen sisällöntuotannon.

Alueen ison päivälehden supistaessa toimituksen kokoa, alle 10 000 asukkaan
Davidsson jäi ilman alueen asioista kertovaa mediaa, mitä tyhjiötä täyttämään syntyi tämä
paikallissaitti. Palvelu on saanut paikallisessa tilassa valta-aseman ja pystyy kuluvan vuoden
aikana kattamaan mainostuloilla ja vapaaehtoisilla tilausmaksuilla sekä digimediaan liittyvillä
yrityspalveluilla toimintansa.

Omistajana on verkkopalvelun perustaja ja päätoimittaja David Boraks. Saitti on
yksityisomistuksessa oleva voittoa tavoitteleva paikallislehden tapainen paikallissaitti.
DavidsonNews osallistaa kaupunkilaisia tarjoamalla kaikenkattavan jatkuvasti täydentyvän
tieto- ja uutiskanavan ja keskustelumahdollisuuden kaupungin kaikista asioista. Lisäksi
kaupunkilaiset voivat halutessaan päästä saitin sisällöntuottajiksi.

Noin 15 000 eri kävijää kuukaudessa, 75-80 % lojaaleja vakituisia kävijöitä, jotka
vierailevat saitilla useita kertoja viikossa. Twitterissä 469 seuraajaa. Facebookissa 515
seuraajaa. Davidsonissa on asukkaita noin 9000.

DavidssonNewsin tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet verkkopalvelun lukijoista
saa kaiken paikallistiedon palvelusta eivätkä he lue alueen päivittäistä isoa sanomalehteä
lainkaan. Paikallissaitti on pystynyt kasvamaan omalla alueellaan tiedonvälityksen
vaikuttamisen keskiöön.

Henkilökunta koostuu puolipäiväisesti palkatuista kehityshenkilöstä ja mainosten
myyntihenkilöstä. Omistaja ja päätoimittaja työskentelee päätoimisesti ja on kertonut
pystyneensä nostamaan palkkaa ensimmäisen kerran 2009 vuoden aikana. Lisäksi

http://davidsonnews.net
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sisällöntuotannossa on 12 vapaaehtoista kaupunkilaista, joista aktiivisimmat kaksi saavat
epäsäännöllisesti palkkiota.

Julkaisujärjestelmänä avoimen lähdekoodin Wordpress.

3.5 Kategoria 4. NICHE

3.5.1 Guardian Local Cardiff – FixMyStreet

Verkkopalvelun nimi: Guardian Local Cardiff – FixMyStreet
Verkkopalvelun url: http://www.guardian.co.uk/cardiff ja

http://www.guardian.co.uk/cardiff/fix-my-street
Osallistavuus: Palvelu osallistaa journalistisen blogisisällön aktiiviseen

kommentointikeskusteluun ja kansalaisraportoinnin palveluun FixMyStreet ja hallinnon
yhteyspalveluun Contact Your Councillors

Vaikuttavuus: Vaikuttavuutta lisää voimakkaasti perinteisen paikallismedian
vaikuttavuudesta työkalut omalla asuinalueella olevien asioiden vaikuttamiseen.

Guardian Local on Guardianin yhteisöllisen journalismin pilotti, jonka tavoitteena on
tarjota paikallisia uutisia ja tietopalveluja kolmessa kaupungissa Iso-Britanniassa.
Pilottihankkeet ovat menossa Edinburghissa, Leedsissä ja Cardiffissa. Tähän selvitykseen
valittiin Cardiffin paikallispalvelu.

Guardian Local Cardiffin ydin on aktiivisesti päivitettävä paikallisblogi, jota nimetty
yksi journalisti pitää ja päivittää keskimäärin viidesti päivässä.

Guardian Localin verkkopalvelun ytimenä on paikallisblogin lisäksi MySocietyn
tarjoamat palvelut, joiden tavoitteena on lisätä demokratiaa ja tehdä hallinnosta
läpinäkyvämpään. FixMyStreet -palvelussa käyttäjä voi raportoida ja monitoroida paikallisia
ongelmia kuten töhryjä, rikkoontuneita katuja tai katuvaloja. Käyttäjien huomiot toimitetaan
automaattisesti oikeaan paikaan kaupungin hallinnossa, jotta ongelmat saataisiin korjattua
mahdollisimman nopeasti. Contact Your Councillors -palvelu mahdollistaa käyttäjille helposti
löytää oman edustajansa ja tarjoaa verkkolomakkeen kontaktoida viestillään edustajaa.

Guardian Local Cardiffissa oli eri kävijöitä kuukaudessa viime toukokuussa
ilmoitettujen lukujen perusteella 24 160 ja sivunlatauksia 44 471. Twitterissä beatbloggerilla
on 2557 seuraajaa, lukuisia twiittejä päivässä: Twitter-seuraajien määrä kasvoi tutkimuksen
aikana kuukaudessa noin 400:lla.

Sisällöntuotannossa ja keskustelussa on palkkalistoilla yksi paikallinen beatbloggaaja.
Muu sisältö on aggregoitua pääasiassa Guardianin muista sisällöistä paikallistettuna ja
ulkopuolisina palveluina ovatv MySocietyn vaikuttamiseen tähtäävät palvelut. Mainosten
ostaminen on automatisoitu tai Guardianin muun verkkomediamyynnin myytävänä.

Guardian käyttämä julkaisujärjestelmä on ainakin perustaltaan itse kehitetty ja
rakennettu.

3.5.2 Fillarikanava (beta)

Verkkopalvelun nimi: Fillarikanava (beta)
Verkkopalvelun url: http://fillarikanava.hel.fi/
Osallistavuus: Koko sisältö on käyttäjien itsensä tuottamaa
raportointia pyöräilyyn liittyvistä ongelmista ja
parannusehdotuksista.

http://www.guardian.co.uk/cardiff
http://www.guardian.co.uk/cardiff/fix-my-street
http://fillarikanava.hel.fi/
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Vaikuttavuus: Vaikuttavuus on korkea ja tavoitteena on
pyöräilijöiden arkitiedon avulla vaikuttaa pyöräilyn
kehittämiseen, reittien suunnitteluun ja epäkohtien
korjaamiseen.

Fillarikanava on palvelu, jossa Helsingin kaupunki toteuttaa uudenlaista suoraa ja
avointa vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden välillä. Fillarikanavalla kaikki
Helsingin pyöräilyolosuhteista kiinnostuneet voivat avoimesti keskustella ja kysyä sekä
kommentoida toistensa viestejä. Liikennesuunnittelusta ja katujen ylläpidosta vastaavat
henkilöt seuraavat kanavaa ja osallistuvat tarvittaessa keskusteluun ja saavat aktiivisten
pyöräilijöiden arkitietoa ja ehdotuksia liikennesuunnittelun tueksi.

Fillarikanavan taustana ja rakentajana toimii julkiselle sektorille avoimia
kommunikaatiokanavia tarjoava HILA, jonka Fillarikanava-ehdotus valittiin Venture Cup-
liiketoimintasuunnitelmakilpailussa kymmenen palkintoehdokkaan joukkoon vuonna 2009.
HILA-palvelun avulla kaupunki, virasto tai vaikkapa valtionhallinnon laitos voi tarjota
kansalaisille hajautetun, monipuolisen keskustelu- ja palautekanavan, joka hyödyntää
sosiaalista mediaa. Fillarikanava on prototyyppi keskustelu- ja palautekanavasta.

Fillarikanavaa ylläpitävät sen kehittäjä ja rakentaja Hila Oy ja Helsingin Kaupunki.
Palvelun yhteistyökumppaneina toimivat Helsingin Pyöräilijät ry. ja Fillarihelsinki-kampanja.

Fillarikanava keräsi pilottijakson ajalla 22.6.2009-21.6.2010 sivunlatauksia 89 510 ja
uniikkeja kävijöitä 23 144, viestejä 1 217 ja niihin tulleita kommentteja 2 690. Paikkatiedon
sisältäviä viestejä tuli 886. Rekisteröityneitä käyttäjiöä palvelu keräsi 659.

Fillarikanava on julkisrahoitteinen palvelu, jonka pilottiajan 22.6.2009 -21.6.201
jälkeinen jatko valmistelussa, mutta päättämättä (tutkimushetken tilanne). Palvelun kehittänyt
yritys Hila Oy pyrkii myymään alustaa julkisyhteisöille.

Pilotissa on mukana Helsingin kaupungista 2 henkilöä rakennusvirastosta ja 2 henkilöä
kaupunginsuunnitteluvirastosta oman toimensa ohessa. Hila Oy:ssä kolme henkilöä kehittää
fillarikanavassa resurssien ja rahoituksen puitteissa. Lisäresurssointi odottaa Helsingin
kaupungin päätöstä siirtää pilottina toiminut Fillarikanava osaksi normaalia kaupungin
toimintaa, työnkuvia ja rutiineja.

Julkaisujärjestelmä on itse kehitetty avoimen lähdekoodin periaatteella.

3.6 Kategoria 5. LOCAL NEWS SYSTEMS AND AGGREGATORS

3.6.1 MyBackyard

Verkkopalvelun nimi: MyBackyard
Verkkopalvelun url: http://mybackyard.starnewsonline.com/
Osallistavuus: Palvelun kaikki sisältö on keskustelufoorumia
lukuunottamatta aggregoitua. Palvelu aggeregoi myös
kansalaisten blogimuotoista sisällöntuotantoa.
Vaikuttavuus: Perinteisen median vaikuttavuus yhdistettynä
keskustelevuuteen ja kansalaisten tuottaman sisällön
aggregointiin.

MyBackyard on kaupunginosapaikallinen sisältösaitti, joka aggregoi ja kerää yhteen
verkkopalveluun tiettyä yhtä kaupunginosaa koskevia tietoja, uutisia, blogikirjoituksia,
tapahtumailmoituksia ja datatietokantoja kuten asunnonmyynti, rikokset ja
liikenneonnettomuudet.

http://mybackyard.starnewsonline.com/
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Verkkopalvelu kattaa New Hanover -maakunnan tavoitteenaan laajentaa North
Carolinan osavaltion muille rannikkoseuduille. Palvelun on tuottanut mediayhtiö StarNews
Media.

Jokaisella kaupunginosalla on oma dashboard-etusivu, joka kokoaa yhteen kaiken
kaupunginosaa koskevan sisällön, uutisvirran ja keskustelun ja sen tarkoitus on antaa
kaupungosassa asuvalle tai siitä kiinnostuneelle tietoa mitä kaupunginosassa tapahtuu ja mistä
keskustellaan juuri nyt.

Knight-Batten Awards for Innovations in Journalism on nimennyt alkuvuonna 2010
perustetun palvelun hyperpaikallisten palvelun vuoden tulokkaiden joukkoon.

Verkkopalvelun omistaa ja on kehittänyt alueellinen StarNews Media, joka kustantaa
paikallista alle 90 000 levikin sanomalehteä alueella. StarNews Media on osa New York
Times Companyn Reagionla Media Groupia.

Käyttäjien määrästä ei ole lukuja saatavilla.
Julkaisujärjestelmänä on käytette avoimen lähdekoodin Wordpressiä yhdistettynä

aggregoinnissa Outside.in api-rajapintaan.
Tutkimusjakson lopulla MyBackyard ilmoitti tulossa olevasta uudistuksesta, joten tässä

selvityksessä ei ole otettu huomioon uudistuksen lokakuussa mukanaan tuomia
ominaisuuksia.

4 Tutkittavien verkkopalvelujen analyysi ja tulokset

4.1 Verkkopalvelujen yleinen analyysi

Tarkemmassa analysyysissa tutkittavien verkkopalvelujen kategorisoinnissa kolmen
verkkopalvelun kohdalla katsoin parhaaksi kategorisoida verkkopalvelun kahteen eri
kategoriaan. Guardian Local Cardiff kategorisoitiin alunperin voimakkaan FixMyStreet–
toiminnallisuuden perusteella Niche-kategoriaan, mutta yhteisöllisen ”beatblogging” luonteen
vuoksi se on perusteltua kategorisoida myös Community-kategoriaan. Broken Sidewalk ja
Oakland Local on perusteltua kategorisoida niiden SeeClickFix-palvelun perusteella myös
Niche-kategoriaan.

Alla olevassa kuvassa on tiivistettynä verkkopalvelujen tarkennetut kategoriat,
omistustausta ja kohderyhmän koot.
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Kuva 1.

Analysoiduista kymmenestä verkkopalveluista kolme on perinteisten mediayhtiöiden
perustamia ja niiden kaikkien taustalla on päivittäin ilmestyvä sanomalehti. Bluffton Todayn
taustalla oleva Bluffton Today on pieni yhdysvaltalainen paikallislehti (levikki/jakelu noin
16500), joka kuuluu isoon Morris Communications mediakonserniin. MyBackyardin taustalla
on StarNews Media, joka kustantaa Yhdysvaltain Pohjois-Carolinan osavaltiossa ilmestyvää
maakunnallista StarNews sanomalehteä (arkilevikki 43 000 / su-levikki 50 000 & lukijamäärä
127 000). StarNews Median omistaa The New York Times Company. Guardian Local
Gardiffin taustalla on säätiöomisteinen Iso-Britanniassa ilmestyvä kansallinen sanomalehti
Guardian (levikki 283 000), jonka verkkopalvelu on kansainvälinen.

Kolme verkkopalvelua on itsenäisesti omistettuja ja voittoa tavoittelevia.
DavidsonNewsille, Broken Sidewalkille ja Front Porch Forumille on kaikille yhteistä se, että
ne ovat yksittäisten yrittäjien perustamia ja ylläpitämiä. Näistä vain DavidsonNewsin
perustajalla on journalistinen mediatausta. Kaikki kolme ovat voittoa tavoittelevia
verkkopalveluja, toimivat Yhdysvalloissa ja ovat saaneet tunnustusta innovatiivisista
verkkopalveluista.



Next Media  a Tivit Programme Phase 1 (1.231.12.2010)

 WP3 D3.2.1.1 and D3.2.1.4  Hyperlocal content creation
17 (55)

Kolme verkkopalvelua on itsenäisesti omistettuja ja voittoa tavoittelemattomia. Oakland
Local ja St Louis Beaconin perustajina on kokeneet ammattijournalistit. Perustajat ovat
hakeneet erilaisilta säätiöiltä rahoituksen innovatiivisille journalistisille ”non-profit”
statuksella toimiville verkkopalveluille, joiden tavoitteena on täyttää Yhdysvaltain
sanomalehdistön supistamisen jättämiä journalistisia aukkoja. Suomalainen Nopola News on
kuntaviestinnän ylläpitämästä paikallisesta verkkopalvelusta lähtöisin oleva nykyisin
yksityisen yhdistyksen ylläpitämä paikallinen verkkopalvelu, jonka perustoiminta rahoitetaan
mainostuloilla ja lisähankkeet hankerahoituksella.

Yksi tutkituista verkkopalveluista, suomalainen Fillarikanava, on julkisrahoitteinen
Helsingin kaupungin rahoittama pilottiprojekti. Verkkopalvelun jatko julkisrahoitteisena oli
tutkimushetkellä päättämättä.

Kohderyhmän koolla analysoituna naapuruston kokoista kohderyhmää palvelee yksi
verkkopalvelu, Front Porch Forum. Neljä verkkopalvelua palvelevat kaupunginosan tai yhden
kylän kokoista kohderyhmää. Näitä ovat MyBackyard, DavidsonNews, Nopola News ja
Fillarikanava. Kaupungin kokoista kohderyhmää palvelevat Guardian Local, Bluffton Today,
Broken Sidewalk, Oakland Local, St Louis Beacon ja Fillarikanava.

4.2 Sisällöntuottamisen kategoriat: Sisällöt, palvelut ja
sisällöntuotannnon toimintatavat

Analyysissa olen ryhmitellyt verkkopalveluista löytyneet erilaiset sisällöt, palvelut ja
sisällöntuotannon toimintatavat eri kategorioihin, joita löytyi kaikkiaan 20 erilaista. Tässä
analyysin luvussa käyn jokaisen kategorian yksityiskohtaisemmin läpi.

Seuraavassa kuvassa on ryhmitelty mitkä verkkopalvelut tarjoavat missäkin
kategoriassa olevia sisältöjä ja palveluja.
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Kuva 2.
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4.2.1 Ammattijournalismi ja kommentointikeskustelu (Oakland Local, St.
Loius Beacon, Bluffton Today)

Tämä kategoria ”ammattijournalismi ja kommentointikeskustelu” tarkoittaa perinteistä
editoitua ammattimaista journalistista prosessia ja journalistista sisällöntuotantoa, jossa
keskustelu lukijoiden kanssa käydään sisältökohtaisessa kommentoinnissa, joka voi olla
anonyymia tai rekisteröitymistä vaativaa.

Analysoiduista verkkopalveluista kolmessa sisällöntuotanto pohjautuu merkittävästi
perinteiseen editoituun ammattimaiseen journalistiseen prosessiin ja journalistiseen
sisällöntuotantoon.

Pääasiallisena sisällöntuotannon muotona ammattimainen journalismi on St. Louis
Beaconissa. Oakland Localissa on merkittävästi ammattimaista journalistista sisältöä, mutta
pääasiallinen sisältö koostuu ohjatusta ja editoidusta kansalaisjournalismista (ks.
sisällöntuottamisen kategoria 12. Ohjattu ja editoitu kansalaisjournalismi). Bluffton Todayn
journalistinen sisältö koostuu perinteisestä ihmisläheisestä paikallislehtijournalismista ja
lukijoiden tuottamasta sisällöstä.

St. Louis Beacon keskittyy laadukkaaseen tutkivaan journalismiin, jota kokeneet
ammattitoimittajat tekevät käyttämällä kansalaisia avuksi netin keinoin. Verkkopalvelun
tavoitteena on tarjota syvällisempää tietoa kaupungin puheenaiheisiin ja nostaa esiin tärkeitä
aiheita perinteistä journalismia syvemmin, paremmin, kontekstuaalisemmin ja jatkuvammin
tarjottuna. Verkkopalvelu pyytää lukijoitaan liittymään mukaan rakentamaan St Louis
Beaconista merkityksellinen vaikuttava uutispalvelu omaan kaupunkiin ja sen alueelle.

Journalistisesti tuotettua ja julkaistua sisältöä on mahdollista kommentoida kaikissa
kolmessa verkkopalvelussa. St Louis Beaconissa ei ole mahdollista kommentoida toimituksen
ulkopuolisten kirjoittajien juttuja. Kommentointi on kohtuullisen vilkasta Oakland Localissa,
joka aktiivisesti koulutuksen avulla rakentaa kansalaisjournalistista sisällöntuotantoa. Bluffton
Todayssä kommentointi ei ole aktiivista uutissisällöissä vaan siellä kommentointi on
keskittynyt toimituksen ja kansalaisten blogimuotoiseen sisältöön. St. Louis Beaconissa
kommentointi on satunnaista, muutama kommentointi viikossa.

Kommentointi vaatii rekisteröitymisen kaikissa kolmessa verkkopalvelussa: St. Louis
Beacon, Oakland Local, Bluffton Today.

Johtopäätöksiä:
Fasilitointi lisää julkaistuista jutuista käytävää kommentointia ja keskustelua. Tämä

näkyy erityisesti Oakland Localissa, joka aktiivisesti fasilitoi ja kouluttaa omaa
kansalaisjournalistien ja partneriorganisaatioiden ihmisiä kirjoittamaan, julkaisemaan ja
keskustelemaan aktiivisesti itselleen tärkeistä asioista. St. Louis Beaconista tämä fasilitointi
puuttuu ja verkkopalvelu keskittyy perinteisesti korkealuokkaisen toimituksen itsensä
tärkeänä pitämien aiheiden journalismiin, mikä näkyy vähäisenä keskustelevuutena. Bluffton
Todayssa keskustelu on keskittynyt ihmisläheisempään 21 © Matti Lintulahti 2010

blogimuotoiseen sisältöön pikemminkin kuin toimituksen juttuihin. Tämä antaa
mahdollisuuden toimitukselle seurata blogikeskusteluja ja nostaa sieltä yleisempiä aiheita
toimituksen jutuiksi joko suoraan julkaistaen tai toimituksellisesti tehtynä, ja näin Bluffton
Today ilmoittaa tekevänsäkin.
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4.2.2 "Beatblogging" ja kommentointikeskustelu (DavidsonNews,
Guardian Local, Broken Sidewalk)

”Beatblogging” on yhden (tai muutaman) henkilön aktiiviseen keskustelevaan
blogimuotoiseen julkaisemiseen jostain tietystä teemasta keskittynyt julkaisumuoto.
”Beatbloggingissa” julkaiseminen ja kommentointikeskustelu ovat aktiivisia, ja
sisällöntuotanto perustuu perinteistä journalismia selvästi aktiiviseen dialogiin lukijoiden
kanssa. Bloggaaja voi olla journalisti ja blogin sisältö journalististen standardien mukainen tai
bloggaaja voi olla blogin teemasta kiinnostunut asiantuntija tai muuten aiheeseen innokkaasti
perehtynyt.

”Beatbloggaaminen” on merkittävänä sisällöntuotannon ja vuorovaikutuksen muotona
kolmessa verkkopalvelussa kymmenestä. Näitä ovat Broken Sidewalk, DavidsonNews ja
Guardian Local Cardiff.

Broken Sidewalk -verkkopalvelussa ”beatbloggaamisen” fokus on Louisvillen
kaupungissa ja erityisesti sen kaupunkiympäristön, -suunnittelun ja -kehityksen raportoinnissa
ja keskustelussa. Pääasiallinen sisältö koskee Louisvillen kaupungin kehittämistä, liikennettä,
arkkitehtuuria ja kaupunkikulttuuria. Blogin taustalla on asiantuntijabloggaajan lisäksi
valokuvaaja. Postauksia julkaistaan keskimäärin yli 30 kuukaudessa. Tosin kuukausittainen
määrä on vaihdellut 5:stä 111:een, mikä johtuu yhden ihmisen resurssien rajallisuudesta
tiettynä ajanjaksona. Toisaalta lukijat näyttävät hyvin ymmärtäneen tämän ja toivovat
hiljaisempina aikoina tsemppiä kirjoittajalle jaksaa jatkaa tärkeäksi kokemaansa blogia, jota
haluavat seurata.

Broken Sidewalkin kommentointi-politiikka on blogimainen. Kommentointi on
mahdollista ilman rekisteröitymistä omalla nimellä tai nimimerkillä ja jälkikäteen
moderoituna. Blogissa luotetaan kommentoijien sivistyneisyyteen ja sivistymättömien
kommenttien jälkikäteen poistamiseen, mikä on toiminut blogissa hyvin.
Kommentointikeskustelustelu on vilkasta ja väärinkäytökset vähäisiä.

DavidsonNewsissä sisällöntuotanto perustuu hyvin paikalliseen blogimuotoiseen
sisältöön, jossa videot julkaistaan Youtubessa ja liitetään blogiartikkeliin. Bloggaajana ja
pääasiallisena sisällöntuottajana toimii ammattijournalisti, joka myös on perustanut ja omistaa
verkkopalvelun. Tukena bloggaajalla on 12 nimettyä vapaaehtoista kaupunkilaista, joista
aktiivisimmat 2 saavat epäsäännöllisesti palkkioita. Kuka tahansa kaupunkilainen voi päästä
anomuksesta sisällöntuottajaksi. Uusia postauksia julkaistaan keskimäärin 3 päivässä.
DavidsonNews on kategorioiden 1 ja 2 rajamailla oleva hyvin paikallinen uutissaitti. Koska
sen uutissisältö on kuitenkin blogimainen ja yhden bloggaajan aktiivisuuden varassa, olen
kategorisointu sen beatblogging-kategorian alle.

DavidsonNews vaatii kommentointikeskustussa rekisteröitymisen ja kommentoinnin
omalla nimellä. Kommentoinnin taso on nostettu korkeaksi: ”If a comment would typically
not be printable in a newspaper letters page, it probably won’t make it here either. ”

Kommentointi onkin tämän vuoksi DavidsonNewsissä harvinaista eikä lainkaan
blogimaista.

Guardian Local Cardiffin ydin on aktiivisesti päivitettävä ison kaupungin (Cardiff, 325
000 asukasta) paikallisblogi, jota nimetty journalisti pitää ja päivittää keskimäärin viidesti
päivässä. Juttujen sisältö koostuu paikallisista kaupungin puheenaiheista, jotka eivät täytä
kansallisen sanomalehden uutiskynnystä.

Gaurdian Localissa kommentointi on muuten blogimaista, mutta vaatii
rekisteröitymisen Guardianin verkkopalvelujen käyttäjäksi. Samalla tunnuksella voi
kommentoida kaikkia Guardianin verkkopalvelun sisältöjä. Rekisteröitymisen jälkeen
kommentointi on vapaata ja jälkikäteen moderoitua. Kommentteja voi myös suositella ja
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kommentoinnin väärinkäytöksistä tehdä ilmoituksen. Kommentointikeskustelu on
rekisteröitymisvaatimuksesta huolimatta kohtuullisen vilkasta ja päivittäistä, koska
kommentointiin rohkaistaan aktiivisesti.

Johtopäätöksiä:
”Beatblogging”-tyyppinen sisältö ja keskusteleva asenne tekee aktiivisen kirjoittajan

oman teeman tai maantieteellisen alueen vaikuttajahenkilöksi, jonka kirjoituksia ja
näkemyksiä seurataan tarkasti, mikä näkyy analysoitujen verkkopalvelujen blogien
kommenteissa. Blogikommentointi on tutkituissa verkkopalveluissa sitä aktiivisempaa, mitä
enemmän siihen rohkaistaan, mitä helpompi siihen on osallistua ja mitä alhaisempana
osallistumiskynnys pidetään huolimatta hyvän ja fiksun keskustelun tavoitteen asettamasta
kynnyksestä. Rekisteröitymisen vaatimus ennen kommentointia yksistään ei ole merkittävästi
kommentointia rajoittava tekijä.

4.2.3 Videokanavat, Nettitv ja radio (Nopola News, Oakland Local)

Kaksi tutkituista kymmenestä verkkopalveluista tarjoaa julkaistuista videoista
videokanavia tai suoria nettitv- ja nettiradiolähetyksiä. Usemmassakin verkkopalvelussa
julkaistaan videoita osana juttuja, mutta tähän kategoriaan ei ole otettu mukaan sellaista
julkaistua videosisältöä, joka linkitetään videopalveluista osaksi juttuja. Videosisällöt on
koostettava kanavaksi tai suoriksi nettilähetyksi, jotta ne pääsevät tähän kategoriaan.

Oakland Local julkaisee keskeisen osan videosisältöä osana juttuja linkittäen
Youtubessa ja Blob.tv:ssä julkaisemansa videot. Näistä jutuissa julkaistuista videoista ja
muusta videomateriaalista Oakland Local on koostanut seurattavat nettivideokanavat
Youtubeen ja Blob.tv-palveluun omiksi katsojien seurattaviksi videokanaviksi.

Nopola Newsin nettiradiossa lähetetään paikkakunnan valtuuston kokoukset suorina
lähetyksinä. Nettitv:ssä suorina lähetyksinä on lähetetty valtuuston kokouksia, ajankohtaisia
alueella pidettäviä seminaareja ja paneeleja sekä sponsorointirahoitteisia valikoituja
urheiluotteluja.

Nopola News on laajentunut suorat netti-tv-lähetykset näkymään neljän ip-TV-
operaattorin kanavilla, minkä ansiosta Nopola News näkyy koko Suomessa ip-TV-
operaattorien asiakkaille. Nopola Newsin tv-lähetyksiä välittävät Maxivision, PPO Oy,
Kasanet ja CSC Oy:n FunetAntenn.

Johtopäätöksiä:
Video- ja äänisisällöt eivät ole merkittävässä roolissa minkään verkkopalvelun

sisällöissä eivätkä toiminnassa. Kuitenkin NopolaNewsissä säännölliset ja jatkuvat suorat
video- ja radiolähetykset päätöksenteon keskiöstä, kunnanvaltuuston kokouksista, ovat
vaikuttaneet paikallispoliittiseen kulttuuriin avoimuutta lisäämällä ja parantaneet
päätöksenteon perusteluja. Suorat valtuustolähetykset ovat lisänneet kiinnostusta poliittisen
päätöksenteon seuraamiseen kunnassa 20-kertaiseksi Nopola Newsin vastuuhenkilön Aaro
Toppisen mukaan. Tiedon parempi leviäminen ja suorat lähetykset ovat lisänneet keskustelua
päätettävistä asioista ja pakottaneet valtuutetut tutustumaan päätettäviin asioihin aikaisempaa
paremmin ja parantaneet päätettävien asioiden perusteluja. Siten varsinkin pienellä
paikkakunnalla videosisällöillä voi olla vaikuttavuudeltaan suuri merkitys, vaikka sisällön
kokonaisuudessa videojulkaiseminen olisi pienessä roolissa.
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4.2.4 3.2.4. Hakemistotietokannat (Oakland Local, DavidsonNews,
MyBackyard)

Hakemistotietokannat-kategoriaan olen koonnut kaikki verkkopalveluista löytyvät
hakemisto- ja tietokantapalvelut.

Hakemistoja ja tietokantasisältöjä on kolmessa verkkopalvelussa ja sisällöllisesti ne
koostuivat paikallisblogien hakemistosta, yrityshakemistosta, vapaaehtoisorganisaatioiden
hakemistosta, ravintolahakemistosta, rikostietokannasta, onnettomuustietokannasta sekä
asuntojen ja kiinteistöjen myyntitietokannoista.

Oakland Local tarjoaa Oaklandin blogien hakemiston sekä OakBasen, joka on vapaa
tietokanta alueen vapaaehtoisista järjestöistä ja yhdistyksistä, jotta kansalaisten on helpompi
löytää tahoja, joiden toiminnasta ovat kiinnostuneita.

MyBackyard aggregoi viranomaisten ja kiinteistöalan tietokannoista seuraavia
paikkatietopohjaisia tietoja: myytävät asunnot ja kiinteistöt, myydyt asunnot ja kiinteistöt,
onnettomuudet, pidätykset ja rikokset.

DavidsonNewsin hakemistopalveluina ovat ravintolahakemisto ja
yrityspalveluhakemisto.

Kaikki verkkopalveluissa löytyvät hakemistopohjaiset palvelut toimivat 24 © Matti
Lintulahti 2010

samalla liiketoimintalogiikalla. Ne ovat ilmaiseksi lukijoille tarjottavia palveluja, jotka
on rakennettu lukijoiden tarpeiden pohjalta eikä niissä olevia tietoja ole kerätty maksua
vastaan kuten esimerkiksi perinteisissä sähköisissä yrityshakemistoissa Suomessa on. Millään
muuallakaan tavalla näitä hakemistoja ei ole yritetty kaupallistaa (lukuunottamatta perinteistä
display-mainontaa).

Johtopäätöksiä:
Hakemistotietokantoja käytetään omien ydinlukijoiden palvelemisena ja kiinnittymisenä

verkkopalveluun. Löydetyillä hakemistopalveluilla on siten selkeä journalistinen tehtävä.
Niiden liiketoiminnallista kaupallistamista ei ole tehty, vaikka se olisi mahdollista
hakemistosisältöjen journalistista roolia pienentämättä.

4.2.5 3.2.5. Paikkatiedon integrointi & käyttäminen esitysmuotona kartta
(Fillarikanava, Fix my Street Guardian Localissa, SeeClickFix
Oakland Localissa ja Broken Sidewalkissa, MyBackyard)

Analysoiduista 10 verkkopalvelusta 5 integroi paikkatietoa sisältöönsä ja käyttää joko
kaiken tai merkittävän osan sisällöstä näyttämiseen myös karttapohjaista esitysmuotoa.

Fillarikanavassa paikkatieto on integroitu kaikkeen esitettävään sisältöön. Sisällön
tuottamisessa keskeinen osa on tietoon liitettävä paikka ja kaikki sisältö esitetään
karttamuodossa paikkatiedon kanssa. Fillarikanavan tarkempi toiminnallinen kuvaus esitetään
sen pääkategoriassa 18. Kansalaisraportointi, luvussa 3.2.18.

Guardian Localin Fix my Street -palvelussa huomiot esitetään paikkatietona kartalla ja
kaukkeen esitettävään sisältöön liittyy paikkatieto, mutta palvelussa ei ole karttamuotoista
selausta tiedolle. Myös Fix my Street -palvelun tarkempi toiminnallinen kuvaus esitetään sen
pääkategoriassa 18. Kansalaisraportointi, luvussa 3.2.18.

SeeClickFix-palvelu on käytössä Broken Sidewalkissa ja Oakland Localissa. Siinä
paikkatieto integroitu kaikkeen esitettävään sisältöön, sisällön tuottamisessa keskeinen osa on
tietoon liitettävä paikka ja kaikki sisältö esitetään karttamuodossa paikkatiedon kanssa. Myös
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SeeClickFix-palvelun tarkempi toiminnallinen kuvaus esitetään sen pääkategoriassa 18.
Kansalaisraportointi, luvussa 3.2.18.

Broken Sidewalkissa voi lisäksi navigoida karttapohjaisessa näkymässä tiettyjä
kaupunginosia, joita koskevat jutut on kohdistettu kaupunginosaan kartalla. Juttujen
kaupunginosia koskeva avainsanoihin on liitetty paikkatieto kartalla.

MyBackyardissa karttamuotoinen esitysmuoto ja paikkatieto on integroitu osaan
sisältöä. Tällaista sisältöä ovat tietokantapohjaiset tapahtumatiedot, kotien ja kiinteistöjen
myyntitiedot, liikenneonnettomuudet, rikokset ja pidätykset, aggregoidut uutisjutut sekä
ravintoloiden, baarien, koulujen ja kirkkojen sijaintitiedot.

Johtopäätöksiä:
Paikkatiedon integrointi sisältöihin ja karttamuotoisen esitystavan käyttö on leviämässä

nopeasti ja löytyy jo puolelta analysoiduista verkkopalveluista jossain muodossa.
Karttamuodon käyttäminen esitystavassa helpottaa ja nopeuttaa lukijaa paikkatiedosta
oleellisen tiedon lähteelle, mahdollistaa paikkatiedollisesti tärkeän tiedon helpon keräämisen
käyttäjiltä ja filtteröi sisältöä käyttäjälle relevantilta alueelta. Karttatiedon käytössä oleellista
on sen käyttäminen hyvin helppokäyttöisellä tavalla oli sitten tarkoitus kerätä käyttäjältä
tietoja tai näyttää käyttäjlle sisältöjä paikkatiedolla filtteröitynä.

4.2.6 3.2.6. Sisällön aggregointi muista palveluista (MyBackyard, Guardian
Local)

Sisällön aggregoinnilla muista palveluista tarkoitetaan sellaista muista
verkkopalveluista automaattisesti aggregoitua tietoa, josta tyypillisesti otsikko, jutun ingressi
ja mahdollisesti yksi kuva tuodaan linkiksi palveluun ja linkistä klikkaamalla edetään
alkuperäiseen lähteeseen. Tarkennuksena lisättäköön, että verkkopalvelun ulkopuoliset
palvelut, jotka integroidaan verkkopalveluun ja jotka toimivat koko ajan verkkopalvelussa,
eivät ole aggregoituja palveluja. Tällaisia ovat analysoiduissa palveluissa käytössä olevat Fix
My Street ja SeeClickFix.

Sisällön aggregointia käyttää analysoiduista kymmenestä verkkopalvelusta kaksi,
MyBackyard ja Guardian Local Cardiff.

Uutisissa ja blogeissa MyBackyard toimii perinteisena linkkiaggregaattina, joka
yhdistää paikkatiedon ja uutisen toisiinsa palvelussa. Tapahtumatiedot palvelu aggeregoi
samaan yhtiöön kuuluvan sanomalehden tapahtumakalenterista. Palvelu aggregoi
viranomaisten ja kaupallisten tahojen tietokannoista kokonaisina tietoina seuraavia
paikkatietopohjaisia tietoja: myytävät asunnot ja kiinteistöt, myydyt asunnot, onnettomuudet,
pidätykset, rikokset, liikenneonnettomuudet. Aggregoinissa palvelu käyttää Outside.in -
aggregointipalvelun tarjoamia työkaluja. Kuka tahansa voi pyynnöstä saada oman bloginsa
sisällön aggregoitavaksi palveluun.

Guardian Localissa pieni osa sisältöä aggeregoidaan Guardianin muista sisällöistä
paikallisestettuna ja paikallisista valikoiduista blogeista.

Johtopäätöksiä:
Aggregointikeskeisestä palvelusta kuten MyBackyard jää puuttumaan vaikuttamiseen

pohjautuvat elementit, koska lähtökohtaisesti tiedon aggregointi ja vaikuttamiseen perustuvat
palvelut ovat luonteeltaan vastakkaisia ja niitä on siten vaikea yhdistää toimivaksi
kokonaisuudeksi. Guardian Localin tapa käyttää aggregoitua sisältöä oman vaikuttamiseen
pohjautuvan sisällön (”beatblogging”, Fix my Street ja My Councillor) lisäksi on selvästi
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toimivampi tapa, jolloin verkkopalvelu pyrkii yhdistämään oman vaikuttavuuden ja oman
alueen kattavuuden.

4.2.7 Partneroituminen sisällöntuotannossa (Oakland Local, St. Louis
Beacon, DavidsonNews)

Analysoiduista verkkopalveluista kolme on partneroitunut sisällön tuotannossa ja
julkaisemisessa siten, että parnerilla on mahdollista julkaista verkkopalvelussa tuotettavaa
sisältöä ja päinvastoin, ja että sisällön tuottamisessa ja julkaisemisessa tehdään yhteistyötä.

Verkottunein tutkituista verkkopalveluista on Oakland Local, joka on partneroitunut
sisällöntuotannoissa ja julkaisemisessa 14 eri mediaorganisaation kanssa. Mediaorganisaatiot
ovat pääasisassa julkisrahoitteisia radiokanavia ja vaihtoehtomedioita.

St. Louis Beacon on partneroitunut sisällöntuotannollisesti paikallisen tv-ja radioaseman
KETC/Channel 9 kanssa, paikallissen elokuvayhdistyksen Cinema St. Louisin kanssa, St.
Louis Mercantile Library Association kanssa ja kansainvälisissä uutisissa Pulitzer Center on
Crisis Reportingn kanssa.

DavidsonNews on partneroitunut alueellisessa raportoinissa Charlotten isoimman
sanomalehden The Charlotte Observerin ja neljän muun paikallisen uutisverkkopalvelun
kanssa Charlotten alueella.

Johtopäätöksiä:
Partneroitumisen vaikutus verkkopalvelussa julkaistavaan sisältöön on kaikissa

kolmessa verkkopalvelussa vähäinen. Partneroitumisen markkinoillisen vaikutuksen arviointi
jäi analyysissa vähäiseksi, mutta alustavan arvion perusteella Oakland Local ja St. Louis
Beacon ovat saaneet partnerien kautta merkittävästi näkyvyyttä verkkopalvelulleen.
Partneroitumisen merkitys uudelle itsenäiselle toimijalle onkin oleellista juuri oman
näkyvyyden lisäämisessä ja oman sisällön jakamisessa varsinkin tutkituissa
verkkopalveluissa, joiden liiketoimintamallien logiikka perustuu lukijoille ilmaiseen sisältöön
ja muihin kuin tilausmaksullisiin ansaintalähteisiin.

4.2.8 Ohjaus muuhun paikallisvaikuttamiseen (MyReporter – MyBackyard)

Yhdessä verkkopalvelussa oli käytössä näkyvä ohjaus palvelun ulkopuoliseen
paikallisvaikuttamiseen. Aggregointiin perustuva MyBackyard ohjaa lisäkysymyksissä
palvelun omistavan alueellisen päivälehden Star Newsin verkkopalveluun MyReporter, jossa
lukijoita osallistetaan heitä tekemään kysymyksiä ja laittamaan toimittaja vastaamaan
kysymyksiin. Vastauksista on koottu laaja tietokanta ja vastaamattomiin kysymyksiin joko
vastataan palvelussa ja lisäksi, jos kysymys tuo juttuidean toimitukselle, jutun muodossa
päivälehdessä.

Palvelun perusideana on joukoittaa juttujen ideointi osallistavalla ja palvelevalla
palvelulla. Siten MyReporter menisi tutkittavana palveluna kategoriaan Joukoittaminen
journalismissa (ks. luku 3.2.11.), mutta koska palvelu ei kuulu analysoitavien
verkkopalvelujen joukkoon, se jää tämän huomion tasolle.

Johtopäätöksiä:
Ohjaus muihin omalle kohderyhmälle tärkeiden vaikuttavuuteen perustuviin

verkkopalveluihin on käyttäjän näkökulmasta nähtynä järkevää, jolloin yhdestä paikallisesta
verkkopalvelusta pääsee kaikkiin oman itsensä kannalta oleellisiin verkkopalveluihin.
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4.2.9 Yhteydet sosiaalisen median palveluihin (Bluffton Today, Guardian
Local, DavidsonNews, Broken Sidewalk, Oakland Local, St Louis
Beacon)

Tähän kategoriaan on koottu aktiiviset yhteydet sosiaalisen median palveluihin. Pelkkä
mahdollisuus jakaa juttu tai sisältö sosiaalisessa mediassa ei ole tässä kategoriassa
huomioitava ominaisuus vaan vaaditaan aktiivista julkaisullista ja/tai keskustelevaa omaa
Facebook-sivua tai Twitter-tiliä. Muita sosiaalisen median palveluja ei ollut analysoiduissa
verkkopalveluissa käytössä.

Lähes kaikissa omaan sisältöön pohjautuvissa palveluissa oli aktiivinen keskusteleva
yhteys sosiaalisen median palveluihin. Ainoastaan Nopola News oli poikkeus tästä.
Aggregointiin perustuvassa MyBackyardissa ja suljetussa naapurustofoorumissa Front Porch
Forum ei ollut minkäänlaista yhteyttä sosiaalisen median palveluihin. Fillarikanavassa
yhteydet löytyvät, mutta ne ovat jääneet käyttämättömiksi pilottiluonteen ajankäytön
ongelmien vuoksi eikä sitä siksi ole otettu mukaan tähän kategoriaan.

Muut kuusi verkkopalvelua voidaan jaotella kolmeen eri ryhmään sen mukaan onko
sosiaalisen median käyttö keskustelevaa vai julkaisevaa ja kuinka aktiivisesti Facebook ja
Twitter ovat käytössä.

Ryhmä 1: Twitter ja Facebook aktiivisia, keskustelevia ja julkaisevia:Oakland Local.
Ryhmä 2: Twitter aktiivinen, keskusteleva ja julkaiseva, Facebook aktiivinen

julkaiseva: Bluffton Today, DavidsonNews, Broken Sidewalk.
Ryhmä3:Twitter aktiivinen, keskusteleva ja julkaiseva, Facebook selvästi passiivisempi

tai sitä ei ole: St. Loius Beacon, Guardian Local.
Johtopäätöksiä:
Twitter oli aktiivisessa julkaisullisessa ja keskustelevassa käytössä kuudella

verkkopalvelulla. Twitteristä on kehittynyt ainakin engalnninkilisissä maissa aktiivinen
julkaiseva ja keskusteleva sosiaalisen median verkkopalvelu, jota tutkituissa
verkkopalveluissa käytetään oman sisällön julkaisemisessa ja liikenteen saamisessa omalle
verkkopalvelulle, keskustelun herättäjänä, yhteisöllisyyden lisääjänä ja lyhyiden
linkkivinkkien antajana. Facebookia julkisempana sosiaalisen median palveluna Twitter
sopiikin mediayhtiön 28 © Matti Lintulahti 2010

julkisen lyhytviestinnän ja -keskustelun alustaksi hyvin. Suomessa Twitterin käyttö on
englanninkielisyydestään huolimatta voimakkaassa kasvussa ja siksi sen käyttöön kannattaa
vaikuttamaan perustuvissa verkkopalveluissa lähteä mukaan aktiivisesti julkaisevassa ja
keskustelevassa roolissa.

4.2.10  Juttuidean ja dialogin näkyvä pyytäminen/antaminen (Oakland Local
ja Broken Sidewalk)

Koska osa analysoiduista verkkopalveluista nostaa juttuideoiden ja lukijoiden kanssa
käytävän dialogin pyytämisen ja haluamisen selvästi näkyvälle tasolle, katsoin parhaaksi
muodostaa oman kategorian tälle dialogin muodolle.

Tutkituista palveluista kahdessa, Oakland Localissa ja Broken Sidewalkissa,
juttuideoiden pyytäminen ja dialogiin motivoiminen ovat muita näkyvämmällä ja
korkeammalla tasolla. Molemmissa palveluissa kirjautumaton lukija, eli kaikki käyttäjät,
voivat jättää juttuvinkkejä toimitukselle ja käydä dialogia toimituksen kanssa. Vuorovaikutus
on aktiivisessa roolissa ideoiden ja aiheiden filtteröinnissä näissä palveluissa.
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Huomio: Lisäksi juttuideoita pyydetään vähemmän näkyvästi viidessä muussa
palvelussa: St Loius Beacon, Bluffon Today, DavidsonNews, Nopola News ja Guardian
Local.

Johtopäätöksiä:
Aktiivinen dialogin pyytäminen Oakland Localissa ja Broken Sidewalkissa näkyy paitsi

tässä kategoriassa myös aikaisemmissa kommentoinnin ja keskustelun aktiivisena
pyytämisenä, fasilitoimisena ja saamisena. Kaikenlainen dialogiin aktiivisesti pyytäminen ja
houkuttaminen on yleistä niissä tutkituissa verkkopalveluissa, joissa kommentointi ja
keskustelukin ovat muita aktiivisempaa. Sillon kun vaikuttamiseen perustuvan
verkkopalvelun tavoitteena on julkisen keskustelun aktivointi, se vaatii aktiivista keskusteluun
pyytämistä, motivointia ja fasilitointia useilla eri keinoilla.

4.2.11  Joukoittaminen journalismissa (St. Louis Beacon: Public Insight
Network, Fillarikanava)

St. Louis Beacon käytää Public Insight Network-palvelua journalismissa. Public Insight
Networkin perusideana on saada kansalaisten ja asiantuntijoiden tietotaito journalistien
käyttöön mahdollisimman hyvin ja laajasti parempien, syvällisempien, taustoittavampien ja
analyyttisempien juttujen tekemiseksi. Verkostossa on yli 80 000 kansalaista/asiantuntijaa.

Keskimäärin kerran viikossa St. Louis Beacon kysyy verkostoon liittyneiltä
kansalaisilta havaintoja, tietoja ja näkemyksiä jostain aiheesta. Toimituksessa vastaukset
analysoidaan ammattimaisin journalistisin keinoin ja tarvittaessa vastanneilta kysytään
lisäinformaatiota tai pyydetään haastattelua. Kaikki verkoston vastaukset jäävät jatkuvasti
laajenevaan tietokantaan myöhemmin käytettäväksi journalistisissa hankkeissa.

Verkostoa on käytetty vuoden 2010 aikana kuukaudessa 2-6 artikkeliin, eli keskimäärin
noin kerran viikossa.

Verkostossa on kysytty tietoa ja näkemystä seuraaviin esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:
Are you planning to vote on Nov. 2?
What's your favorite fall getaway?
Should we change the 14th Amendment?
What do casinos do for the St. Louis area?
How do religious groups help immigrants?
Who are the immigrants helping make Missouri better?
Lisäsin myös Fillarikanavan tähän kategoriaan vaikka tarkalleen ottaen Fillarikanavaa

käytti joukoittamisessa Helsingin kaupunki suunnittelussaan eikä mediayhtiön
journalismissaan. Yhtenevyys joukoittamiseen journalismissa on kuitenkin niin selkeä, että
näin tämän parhaaksi ratkaisuksi.

Fillarikanavaa käytettiin liikennesuunnittelun apuna joukoittamisen keinoin. Vuoden
2010 keväällä Helsingin kaupunki keräsi työmatkapyöräilyn reittien suunnittelun tueksi
pyöräilijöiltä tietoa siitä, mitkä ovat suosituimpia työmatkapyöräreittejä, missä kunnossa
nämä reitit ovat ja mitä ongelmakohtia reiteiltä löytyy. Pyöräilijöiltä saamansa palauteen ja
ehdotusten perusteella kaupunki valitsee noin 100 kilometrin työmatkapyöräilyn reitistön
parannettavaksi ja tehostetun talvikunnossapidon kohteeksi. Joukoittamisessa saatiin kerättyä
355 viestiä ja niihin 275 lisätietoa tai kommenttia. Uniikkeja kävijöitä palvelu sai
joukoittamisen aikana 2106 ja sivunlatauksia 3320.

Johtopäätöksiä:
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Analyysin molemmissa esimerkeissä muilla tavoilla luotua luotettavuutta (St. Louis
Beacon) ja vaikuttavuutta (Fillarikanava) on hyödynnetty joukoittamisella. Joukoittaminen
onkin mahdollista vain tilanteissa joissa muilla keinoin on hankittu verkkopalvelulle tarpeeksi
suuri verkosto, jotta joukoittaminen tiedonhankinnassa on mahdollista. Joukoittaminen toimii
vaikuttavuutta lisäävänä tekijänä, ja molemmissa tapauksissa selvästi näkyy, että ihmiset ovat
halukkaita antamaan tietonsa journalismin ja suunnittelun käyttöön, kun kokevat sen olevan
hyvin perustultua ja tiedon hankkijan olevan luotettava.

4.2.12  Ohjattu ja editoitu kansalaisjournalismi (Oakland Local)

Ohjattu ja editoitu kansalaisjournalismi tarkoittaa sitä, että verkkopalvelun
sisällöntuottajia koulutetaan tuottamaan sisältöä journalististen pelisääntöjen mukaisesti ja
sisällöntuotantoa editoidaan eikä kuka tahansa pääse koulutuksen saatuaan julkaisemaan
haluamiaan sisältöjä.

Oakland Localissa suurin osa sisällöstä tulee yhteistyöganisaatioiden ja -yhdistysten
jäseniltä, joita on koulutettu sisällöntuotantoon. Ammattimaiset journalistit hoitavat editoinnin
ennen julkaisua. Uusia artikkeleita (blogimuotoisia) julkaistaan keskimäärin 2 päivässä, 14
viikossa. Osa niistä sisältää tutkivaa journalismia. Sisällöntuotannon partnereina 30 © Matti
Lintulahti 2010

Oakland Localilla on 46 erilaista organisaatiota. Sisällöntuottajina ovat kaikenlaiset
tahot ja ihmiset.

Yli puolet Oakland Localin journalistien työajasta kuluu yhteistyötahojen
journalistiseen ja uuden median käytön koulutukseen (ks. luku 3.2.20).

Johtopäätöksiä:
Ohjattu ja editoitu kansalaisjournalismi sekä voimakas resurssien käyttö fasilitointiin ja

journalistiseen koulutukseen, jota annetaan yksilöille, yhdistykselle ja organisaatioille, on
selvästi yhteydessä Oakland Localissa tapahtuvaan aktiiviseen kommentointikeskusteluun ja
rakentavat Oakland Localissa omalle kohderyhmälleen vaikuttavan toimijan roolia.

4.2.13  Vapaa kansalaisbloggaus/journalismi ja kommentointikeskustelu
(Bluffton Today, DavidsonNews, Nopola News)

Vapaa kansalaisbloggaus ja -journalismi eroaa ohjatusta ja editoidusta
kansalaisjournalismissa siinä, että verkkopalvelu tarjoaa työkalut, ohjeet ja mahdollisesti
koulutuksenkin sisällöntuotantoon, mutta tämän jälkeen sisällöntuotannon oikeudet saatuaan
kansalaisilla on oikeus julkaista verkkopalvelussa mitä haluaa ilman editointia tai
ennakkomoderointia.

Kolmella verkkopalvelussa on tässä merkityksessä kansalaisten itsensä tuottamaa
sisältöä ja jokaisessa hyvin eri tavalla.

Bluffton Todayssa paikallinen media antaa kaikille halukkaille kaupunkilaisille
oikeuden ja mahdollisuuden helpolla tavalla julkaista omia uutisia, luoda yhteisökalentereita,
julkaista ja jakaa valokuvia, reseptejä ja mielipiteitä. Rekisteröitynä käyttäjänä jokainen saa
oman blogin, kuvagallerian ja mahdollisuuden julkaista sisältöjä tapahtumakalenteriin.
Bluffton Todayn tavoitteena on yhdistää verkkoyhteisössä paikalliset asukkaat toisiinsa ja
blogiyhteisön aktiivisuuden perusteella on tässä onnistunut. Bluffton Todayssa yhteisön ja
kansalaisten blogipalvelu on hyvin aktiivinen, keskimäärin uutta 5 blogipostausta päivässä.
Lähes jokaiseen postaukseen tulee kommentointia.
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Osa verkkopalvelun sisällöstä on mahdollista ja julkaistaan Bluffton Todayn
päivittäisessä tabloid-muodossa olevassa päivittäisessä paikallislehdessä. Printtilehden
sisällöstä vajaa viidesosa on ollut lukijoiden tuottamaa pääasiassa saitilta poimittua - muu
journalistisesti tuotettua sisältöä. Sanomalehden yhteisöllisen journalismin ohjenuorana on
Bluffton Todayn konseptointia johtaneen Steve Yelvingtonin mukaan seuraava:

”Yhteisöllinen keskustelu saitilla antaa ammattitoimittajille työkalun olla yhteydessä
intohimoisiin ja tietäviin juuri oikeisiin ihmisiin ja näkemyksen siitä, mikä oikeasti on
ihmisten mielissä ja puheenaiheena kulloinkin, minkä avulla lehdestä syntyy paljon parempi
ja lukijoita tyydyttävämpi kuin muilla keinoin”

Rekisteröityneitä kävijöitä (vaatimus bloggaamiseen ja sisällön tuottamiseen) Bluffton
Todayssa oli 8600, joista säännöllisiä bloggaajia 300. 31 © Matti Lintulahti 2010

Nämä luvut ovat kolmen vuoden takaa, kun verkkopalvelu oli kaksivuotias. Uudempia
lukuja en onnistunut saamaan.

Toisenlaista paljon rajatumpaa ja pienimuotoista vapaata bloggaamista mahdollistaa
DavidsonNews, jossa sisältöjä julkaisee ammattitoimittajan / beatbloggaajan lisäksi
vapaaehtoiset sisällöntuottajat blogimuodossa. Kuka tahansa kaupunkilainen voi päästä
anomuksesta sisällöntuottajaksi, bloggaajaksi. Vapaaehtoisia bloggaajia on 12 kappaletta,
joiden sisältö tukee saitin ”beatbloggaajan” tuottamaan sisältöä. Oikeudet saatuaan bloggaajat
voivat toimia itsenäisesti.

Nopola Newsin sisältö perustuu kokonaan kunnan asukkaiden ja siellä toimivien
viranomaisten, organisaatioiden, yhdistysten ja ryhmien tuottamaan sisältöön ja viestintään.
Paikallisen verkkopalvelun sisällöntuottajina toimii yli 100 henkilöä, eli noin 8 prosenttia
kunnan asukkaista. Nopola News kouluttaa sisällöntuottajat (ks. luku 3.2.20), jonka jälkeen
sisällöntuottajat saavat oikeudet julkaista sisältöjä omassa tahdissaan ja halujensa mukaan.

Tiedontuottajina on 40 organisaatiota, yhdistystä ja ryhmää. Näistä suurin on Kyyjärven
kunta, jonka yhtenä viestintäkanavana Nopola News toimii. Erilaisia juttuja tehdään ja
julkaistaan joka kuukausi noin 100 kappaletta eli reilu 3 päivässä.

Johtopäätöksiä:
Kansalaisten aktiivinen sisällöntuotanto omalla rajatulla alueellaan toimii Bluffton

Todayssa ja Nopola Newsissä aktiivisesti ja onnistuneesti. Molemmilla alueilla on selkeä
identiteetti, vaikka kuntien koko on hyvin erilainen: Nopola News toimii Kyyjärven 1700
asukkaan kunnassa, jossa ei ole omaa paikallislehteä vaan kunnan paikallislehtenä toimii
viiden pienen kunnan kerran viikossa ilmestyvä paikallislehti Viispiikkinen. Bluffton Today
on osa 16 500 levikkistä päivittäisen paikallislehteä, jota julkaistaan 44 000 asukkaan
Blufftonin pikkukaupungissa. DavidsonNewsin rajatu kansalaisbloggaaminen on osa pienen
alle 10 000 asukkaan kunnan ainoan paikallismedian toimintaa. Niissä kaikissa kansalaisten
osallistuminen sisällöntuotantoon lisää kiinnittymistä verkkopalveluun, verkkopalvelujen
itsensä mukaan kävijäuskollisuutta ja lukijoille kiinnostavaa sisältöä muuten rajatuilla
resursseilla toimien. Hyperpaikallisuudessa kansalaisten sisällöntuotanto lisää palvelun
vaikuttavuutta alueellaan.

4.2.14  Kansalaiskuvaus (valokuvat & videot) (Bluffton Today, Guardian
Local Flickrryhmä, Oakland Local Flickrstream)

Kymmenestä verkkopalvelusta kolme mahdollistaa omien valokuvien julkaisun
palvelussa jollain tavalla.

Oman kuvagallerian rekisteröityneille käyttäjille tarjoaa Bluffton Today. Kuvablogilla
on 4154 käyttäjää, gallerioita on muodostettu 1157, valokuvia lisätty 27218. Uusia kuvia
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lisätään edelleen koko ajan jonkin verran, mutta kovin aktiivisessa käytössä kuvagalleria ei
enää ole.

32 © Matti Lintulahti 2010
Oakland Local tarjoaa kansalaisjournalisteilleen Oakland Localin Flickr-kuvapalvelun

kanavan, jossa voidaan julkaista niitäkin kuvia, jotka eivät juttuihin mahdu. Oakland Localin
Flickr-kuvapalvelu on aktiivisessa käyttössä ja esimerkiksi vuoden 2010 heinäkuussa
palvelussa julkaisiin 506 valokuvaa ja ja elokuussa 659 valokuvaa.

Guardian Local tarjoaa verkkopalveluun integroituna kuvapalveluna Flickr-ryhmän,
jossa tarkoitus on dokumentoida Cardiffia. Ryhmässä on 111 jäsentä ja sen nimissä on
julkaistu 1276 valokuvaa. Ryhmä on aktiivinen.

Johtopäätöksiä:
Kansalaiskuvaus osana verkkopalvelu on aktiivisinta silloin kun verkkopalvelu käyttää

kansalaisten eniten käyttämää kuvienjakopalvelua, joka englanninkielisissä maissa on Flickr,
ja kun kansalaiskuvausta fasilitoidaan. Guardian Localissa Flickr-ryhmässä on tavoitteena
dokumentoida Cardiffin kaupunkia ja dokumentointi on ollut osa sisällöntuotantoa ja nostettu
etusivulle näkyvlle paikalle. Oakland Localissa kansalaiskuvaus on osa journalistista
koulutusta ja osa juttujen teon aineiston lisäaineiston julkaisua Flickrissä.

4.2.15  Keskustelufoorumit – avoin (Oakland Local, My Backyard, Broken
Sidewalk, St Louis Beacon)

Keskustelufoorumi on verkkopalvelun tarjoama palvelu käyttäjille keskustella, vaihtaa
mielipiteitä ja näkemyksiä. Avoin julkinen keskustelufoorumi löytyy neljästä
verkkopalvelusta. Kaikilla niistä keskustelufoorumi on passiivinen.

Konseptuaalisesti keskustelufoorumeja oli kahdenlaisia: Rekisteröitymisen vaativia ja
täysin avoimia.

Rekisteröitymisen vaativassa keskustelufoorumissa vain rekisteröityneellä käyttäjällä on
oikeus aloittaa keskustelua ja kommentoida muiden rekisteröityneiden käyttäjien aloittamia
keskusteluja. Keskustelufoorumi on julkinen, jolloin lukuoikeus on kaikilla verkkopalvelun
käyttäjillä. Rekisteröitymisen vaativa keskustelufoorumi on käytössä Oakland Localissa
Broken Sidewalkissa ja St Loius Beaconissa.

MyBackyardissa verkkopalvelun keskustelufoorumi on täysin avoin eikä vaadi
rekisteröitymistä keskusteluun osallistumiseksi ja viestien luomiseen.

Johtopäätöksiä:
Keskustelufoorumit ovat passiivisia eivätkä kerää juurikaan keskustelua millään

tutkituista neljästä verkkopalvelusta, jotka julkista keskustelufoorumia lukijoille palveluna
tarjoavat. Näistä kahdessa Oakland Localissa ja Broken Sidewalkissa on aktiiviseksi
katsottavaa keskustelua, mutta tämä aktiivinen keskustelu käydään juttusisältöjen
kommentoinnissa. MyBackyardissa keskustelevuus on heikkoa laajasta aggregoivasta
sisältöluonteesta johtuen ja St. Louis Beaconissa korkeatasoiseen perinteiseen tutkitaan
journalismiin pyrkivästä luonteesta johtuen. Avoin keskustelufoorumi on tässä tutkimuksessa
analysoitujen verkkopalvelujen perusteella muiden hyödyllisemmiksi lukijoiden kokemien
keskustelujen tapojen alle jäänyt vanha keskustelun muoto ja siten vaikuttamaan pyrkivien
keinovalikoimassa vakavasti mietittävä kannattaako sitä tarjota lainkaan.
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4.2.16  Keskustelufoorumit – suljettu (Front Porch Forum)

Suljettu keskustelufoorumi on käytössä vain Front Porch Forum -verkkopalvelussa.
Front Porch Forum on kaupunkialueiden naapurustofoorumi, jossa tietyn alueen asukkaat
voivat viestiä toisilleen, jakaa tietojaan ja vinkkejään ja kysyä apua sekä ennen kaikkea
tutustua toisiinsa. Yksittäinen naapurustofoorumi kattaa yleensä noin 300 kotitaloutta ja
keskustelufoorumin koko on rajattu 400 kotitalouteen.

Teknisesti suljettu keskustelufoorumi perustuu sähköpostiviestintään. Foorumiin
rekisteröityneet foorumin rajatulla alueella olevassa osoitteessa asuvat käyttäjät lähettävät
sisällön foorumiin joko web-käyttöliittymän kautta tai lähettämällä sähköpostin oman
foorumin sähköpostiosoitteeseeen. Viestit kootaan automaattisesti järjestelmässä muutaman
päivän välein sähköpostiuutiskirjeen numeroksi, joka lähetetään kaikkien käyttäjien
sähköposteihin ja arkistoidaan foorumiin kaikkien jäsenten luettavaksi. Sisältöä voi olla
ainoastaan tekstimuotoista, ei kuvia, ei videoita eikä liitteitä.

Suljetulla keskustelufoorumilla viestintä perustuu tunnistettavuuteen, joten jokaisessa
viestissä on sen kirjoittajan nimi ja kirjoittajan kotikatu.

Käyttäjät ovat käyttäneet palvelua ennen kaikkea arkitiedon välittämiseen kuten
kadonneista lemmikeistä, remontintekijöitä koskevista vinkeistä, suosituksista, automurroista,
resepteistä, paikallisista ongelmista. Koska jokaisen viestin allekirjoituksena on henkilön
oikea nimi ja kotiosoite, palvelun käyttö on luonut yhteisöllisyyttä ja tutustuttanut naapureita
toisiinsa.

Front Porch Forum palvelua käyttää Five Sisters naapurostossa, jossa palvelu sai
alkunsa vuonna 2000, 90 % kotitalouksista, 50 % postaa foorumiin säännöllisesti, forumin
numeroita julkaistaan kuukaudessa 25 kappaletta ja 98 % jäsenistä lukee jokaisen foorumin
numeron.

Suljettu keskustelufoorumi perustuu sen jäsenten aktiivisuuteen. Foorumin saaminen
toimimaan naapurostossa vaatii aktiivisuutta ja vapaaehtoisia aktiivijäseniä omalla alueellaan.
Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu foorumin mainostaminen ja markkinoiminen alueen
asuakkaille ja sinne muuttaville, keskustelun herättäminen ja keskustelun pitäminen
asiallisena ja kysymyksiin vastaaminen. Front Porch Forum on organisoinut vapaaehtoisille
tarkoitetun oman foorumin paikaksi vaihtaa tietoja ja saada vinkkejä miten foorumi saadaan
toimimaan. Vapaaehtoisen foorumi on rajoitettu vain vapaaehtoisille aktiivijäsenille.

Johtopäätöksiä:
Suljetulle rajatulle naapurustoviestinnälle on selvästi tilausta, koska se luo

yhteisöllisyyttä, tutustuttaa napuurustoa toisiinsa, antaa lukijalle tärkeää uutismaista hyvin
hyperpaikallista tietoa muiden naapurien tuottamana ja toimii vaikuttavana roolina
naapurustoviesinnässä. Tällaisen naapurustoviestinnän onnistumiselle on tärkeää tarpeeksi
suuren penetraation saavuttaminen omassa naapurustossa ja vapaaehtoisen organisaattorin
olemassa oloa & aktiivista roolia naapurustofoorumin levittämisessä ja aktiivisen keskustelun
ylläpitämisessä. Yksikään mediayhtiö ei ole vielä alkanut tarjota näin suppealle paikalliselle
kohderyhmälle omia alueen asukkaiden tuottamia palveluja, paljolti koska
naapurustofoorumin saamiseksi toimimaan vaatii fasilointia, mitä taitoa mediayhtiöillä ei ole,
ja koska näin pienen kohderyhmän mediat eivät ole olleet liiketoiminnallisesti aikaisemmin
lainkaan kiinnostavia perinteisille isoille mediayhtiöille. Naapurustofoorumin ansaintamallia
käsitellään luvussa 3.3.4.
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4.2.17  Yhteisökalenterit ja tapahtumakalenterit (Oakland Local, Broken
Sidewalk, Bluffton Today, DavidsonNews, Nopola News, Guardian
Local, MyBackyard)

Analysoiduista verkkopalveluista yhteisöllinen tapahtumakalenteri on käytössä
seitsemällä kymmenestä. Front Porch Forum ja Fillarikanava ovat palveluina sellaisia, ettei
yhteisöllinen tapahtumakalenteri niihin sovi. St. Louis Beaconista tapahtumakalenteri
puuttuu, vaikka sinne se sopisi. St. Louis Beaconissa tapahtumatiedot kerrotaan juttujen
muodossa.

Yhteisön oma kalenteri on käytössä kolmella verkkopalvelulla: Oakland Localilla,
Bluffton Todaylla ja Nopola Newsillä. Yhteisökalenterissa rekisteröityneellä käyttäjällä on
oikeus lisätä tapahtumatietoja kalenteriin.

Verkkopalvelun toimituksen ylläpitämä tapahtumakalenteri, jonne käyttäjät voivat jättää
ehdotuksia tapahtumiksi on käytössä Broken Sidewalkilla, DavidsonNewsissä ja Guardian
Localilla.

Käytännössä näillä kahdella tapahtumakalenterin tyypillä on tutkituissa palveluissa eroa
on vain organisoinnissa, koska lähes kaikki ilmoitetut tapahtumat joka tapauksessa
julkaistaan.

MyBackyardissa tapahtumakalenteri on aggregoitu MyBackyardin omistavan
sanomalehden StarNewsin omasta tapahtumakalenterista.

Kaikki tapahtumakalenterit olivat aktiivisia runsaiden tapahtumatietojen perusteella.

Johtopäätöksiä:
Tapahtumakalenterit ja mahdollisuus saada omat tapahtumatiedot muiden käyttäjien

tietoisuuteen on paikallisen verkkopalvelun tärkeä toiminto, joka lisää verkkopalvelun
merkitystä alueellaan ja siten sen vaikuttavuutta.

4.2.18  Kansalaisraportointi, kommenttikeskustelu, monitorointi ja
raportointi reagoitavaksi (Fillarikanava, FixMyStreet – Guardian
Local, SeeClickFix – Broken Sidewalk & Oakland Local)

Neljässä verkkopalvelussa on kolme erilaista vaikuttamiseen perustuvaa palvelua, jotka
pohjautuvat kansalaisraportointiin ja näin saatujen tietojen välittämiseen viranomaisille
hallintoon reagoitavaksi. Kaikki nämä palvelut toimivat samalla idealla: karttapohjaisella
käyttäliittymällä kerätään paikkatietoon sidottuja tietoja kansalaisten havaitsemista ongelmista
ja korjaamista vaativista asioista, ja nämä kerätyt tiedot välitetään viranomaisille reagointia
varten, ja viranomaisten reagointia välitettyihin tietoihin on mahdollista seurata.

Fillarikanava on palvelu, jossa Helsingin kaupunki toteuttaa uudenlaista suoraa ja
avointa vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja viranhaltijoiden välillä.

Fillarikanavalla kaikki Helsingin pyöräilyolosuhteista kiinnostuneet voivat
karttapohjaisella käyttöliittymällä lisätä paikkatietopohjaisia havaintoja, korjausta vaativien
kohteiden raportointia ja liikennesuunnittelun ongelmakohtia ja keskustella niistä. Viestit ovat
maksimissaan 140 merkkiä pitkiä ja niitä voidaan kommentoida ilman samanlaista
merkkimäärärajoitusta. Siten viestit toimivat pitkinä otsikoina ja raportoinnin täydennystiedot
ja niistä käytävä keskustelu käydään kommenteissa. Viesteihin ja kommenttehin on
mahdollista lisätä paikkatiedon lisäksi myös valokuva.

Kaikki käyttäjät pääsevät lukemaan viestejä ja niiden kommentteja. Viestien
kirjoittaminen ja kommentointi on mahdollista vain kirjautuneille käyttäjille. Palvelun alussa
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myös anonyymi raportointi ja kommentointi oli mahdollista, mutta spämmirobottien vuoksi se
estettiin.

Tulevaisuudessa Fillarikanavaan on tavoitteena rakentaa mobiilipalvelu, jolloin kuvia
voisi helposti lähettää tien päältä esimerkiksi multimediaviestinä. Mobiilipalvelu ei ollut
toiminnassa tutkimushetkellä.

Liikennesuunnittelusta ja katujen ylläpidosta vastaavat henkilöt seuraavat Fillarikanavaa
ja osallistuvat tarvittaessa keskusteluun. Pilotissa on ollut mukana Helsingin kaupungista 2
henkilöä rakennusvirastosta ja 2 henkilöä kaupunginsuunnitteluvirastosta oman toimensa
ohessa vastaanottamassa ja kommentoimassa palvelun kautta tulleita viestejä ja sisältöä.

Fillarikanavan missiona ja tavoitteena on, että pyöräilijöiden arkitieto välittyy
tehokkaasti suunnittelusta ja ylläpidosta vastaaville virkamiehille ja toisaalta, että virkamiehet
voivat vastata avoimesti kaupunkilaisten kysymyksiin ja vastaukset palvelevat kerralla
suurempaa yleisöä. Uusia liikenneratkaisuja suunniteltaessa liikennesuunnittelijat huomioivat
aluetta koskevat kartalle jätetyt kommentit.

Fillarikanavassa osallistumisen elinkaari on muuttuva. Elinkaaren alussa palvelun
painopiste on kommenttien, huomioiden ja näkemysten aktiivisessa keräämisessä ja
hankkimisessa. Tietyssä vaiheessa palvelu saturoituu raportoiduista ongelmista ja huomioista,
jolloin palvelu muuttuu enemmän pysyväksi ja kehittäväksi suunnittelun, keskustelun ja
viestinnän tietokannaksi ja työkaluksi.

Fillarikanava on voimakkaasti vaikuttamiseen perustuva palvelu, jossa pyöräilijöiden
arkitieto otetaan mukaan pyöräilyreittien suunnitteluun ja rakentamiseen. Vaikuttamisen
aikajänne on infrastruktuurin rakentamiseen 36 © Matti Lintulahti 2010

ja korjaamiseen tähtäävänä palveluna kuitenkin useita vuosia, jolloin vaikuttamisen
tunne saattaa käyttäjiltä jäädä heikoksi ilman suunnittelijoiden aktiivista viestintää, mikä
palvelun pilottijaksossa havaittiin ongelmaksi, koska viesintä oli täysin pilottiin oman työnsä
ohessa osallistuneiden suunnittelijoiden vapaaehtoisuuden varassa.

Pilottijakson perusteella tämänkaltainen palvelu vaatii tiivimmän integroinnin
kaupungin asiakaspalautejärjestelmään akuuttien ongelmien korjaamiseksi ja vastuuhenkilöt
viestintään ja selviin kysymyksiin/kommentteihin vastaamiseen resursseineen sekä
saumattoman integroinnin viranomaisten sisäisiin suunnitteluprosesseihin.

Vuoden kestäneen pilottijakson aikana (22.6.2009 – 21.6.2010) Fillarikanavassa
raportoitiin paikkatieto täytettynä 646 viestiä (poislukien työmatkapyöräilyn suunnittelun
joukoittaminen (ks. luku 3.2.11). Kaikkiaan pilottijakso keräsi työmatkapyöräilyn
joukoittaminen mukaan laskien sivunlatauksia 89 510, uniikkeja kävijöitä 23 144, viestejä ja
kommentteja 3907 ja karttatietopohjaisia raportointeja 886 ja rekisteröityneitä käyttäjiä 659
kappaletta.

Guardian Localissa käytössä oleva MySocietyn FixMyStreet -palvelussa asukkaita
motivoidaan raportoimaan oman alueensa ongelmista ja välitetään raportit hallinnolle
korjattavaksi. Raportoinnin lisäksi käyttäjät voivat monitoroida miten ongelmien korjaaminen
sujuu ja mitä ongelmia muut käyttäjät raportoivat. Käyttäjät voivat myös merkitä raportoidun
ongelman korjatuksi. Alueen rajaaminen tapahtuu postinumerokoodeilla.

Käyttäjä voi myös tilata postinumerokoodien perusteella sähköpostitse tai rss-syötteellä
toimitettavan hälytyksen hänelle relevantilla alueella raportoiduista ongelmista.

FixMyStreet on pääasiassa tarkoitettu seuraavien ongelmien raportoimiseen: hylätyt
ajoneuvot, töhryt, roskaantumiset, lasinsirut, rikkinäiset katulamput, kolot kaduissa ja muut
korjaamista ja siistimistä vaativat asiat.

FixMyStreet-palvelun tietojen mukaan Cardiffissa on uusia ongelmia raportoitu 38,
vanhoja ongelmia 51, vanhoja ongelmia joiden status on epäselvä 404, äskettäin korjatuksi
merkittyjä 22 ja aikaisemmin korjatuksi merkittyjä 189 eli Fillarikanavan suuruusluokassa.
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FixMyStreet-palvelu on käytössä koko Iso-Britannissa Pohjois-Irlantia lukuunottamatta.
Palvelussa raportoidaan uusia ongelmia noin 1000 viikossa, merkitään korjatuksi noin 1500
kuukaudessa ja raportteja on päivitetty yli 102000 kertaa.

Yhdysvaltalainen SeeClickFix – palvelu on käytössä kahdessa verkkopalvelussa:
Oakland Localissa ja Broken Sidewalkissa molemmissa samalla tavalla. SeeClickFixissä
ongelmat raportoidaan samankaltaisella karttapohjaisella käyttöliittymälllä kuin
Fillarikanavassa ja FixMyStreetissä. Tehtyjä raportteja on mahdollista täydentää ja antaa
äänensä raportoidun ongelman korjaamiseksi sekä korjattu ongelma on mahdollista merkitä
korjatuksi.

SeeClickFixissä raportteja ei suoraan lähetätä viranomaisille vaan myydään 37 © Matti
Lintulahti 2010

maksullisena palveluna ja rajapintana raportit viranomaisten käyttöön. Ilmaispalveluna
tarjotaan perusnäkymiä SeeClickFixiin raportoituun tietoon, mutta niiden saaminen vaatii
aktiivisuutta viranomaisilta ennen kuin he pystyvät seuraamaan raportoituja ongelmakohtia.
SeeClickFix ilmoittaa itse lähettävänsä raportit vastuullisille korjaajille aina kun mahdollista.
Tässä palvelu eroaa FixMyStreetistä, joka lähettää tiedon viranomaisille ja siten ”pakottaa”
hallinnon vastaanottamaan raportoidut ongelmat.

Yhteisöt, yhdistykset ja organisaatiot voivat palvelussa muodostaa alueita, joita
seuraavat ja joista raportoivat, ja siten vaikuttaa ja luoda painetta viranomaisia kohtaan
raportoitujen ongelmien korjaamiseksi.

SeeClickFix antaa myös rekisteröityneille raportoijille aktiivisuuteen ja oikeellisuuteen
kannustavia pisteitä, joita saa erilaisista aktiivisuuksista ja menettää kommenteista jotka muut
käyttäjät merkitsevät asiattomiksi.

Oaklandissa ja Louisvillessä molemmissa SeeClickFixissä raportoituja ongelmia on
kuukaudessa tullut alle 10, mikä on selvästi vähemmän kuin FixMyStreetissä ja
Fillarikanavassa.

Johtopäätöksiä:
Kansalaisraportoinnin ja raporttien toimittaminen hallintoon korjaustoimia varten on

voimakkaasti vaikuttavuutta lisäävä palvelu, joka on osoittautunut toimivaksi. Näiden kolmen
tapauksen analyysi osoittaa, että vaikuttavuus on korkein FixMyStreetissä ja Fillarikanavassa,
joissa helppokäyttöisellä tavalla kiinnostuneilta kansalaisilta kerätään karttapohjaisesti
paikkatietona korjattavia vaativia ongelmakohtia, ja samaan aikaan huolehditaan siitä, että
nämä raportit kulkevat hallinnossa ja mahdollisesti muissa organisaatioissa oikeisiin
paikkoihin reagoitavaksi, koska kansalaisraportoinnilta putoaa pohja pois, jos sillä ei tunnu
olevan näkyvää vaikutusta. Siksi mahdollisuus seurata ja merkitä ongelmakohteita korjatuksi
on viestinnällisesti vaikuttavuuden tunteen vuoksi tärkeää.

4.2.19  Yhteyspalvelu hallintoon (My Councillor  Guardian Local)

Yksi verkkopalvelu kymmenestä tarjoaa palvelua, joka antaa mahdollisuuden ottaa
yhteyttä omaan edustajaan päättävissä elimissä.

Guardian Localin Contact your councillors käyttää MySocietyn WriteToThem -
palvelua, jossa käyttäjälle annetaan työkalu olla yhteydessä eli kirjoittaa kirje edustajalleen
ajatuksena kertoa miten käyttäjä haluaa edustajansa parantavan ja kehittävän kotikaupunkia.
Palvelussa kirje toimitetaan oikeaan osoitteeseen. Tekniikassa käytetään
antispämmifiltteröintiä ja copypaste-filtteriä kirjeiden laadun varmistamiseksi.

Vuonna 2008 MySocietyn WriteToThem-palvelun kautta välitettiin 183 493 viestiä
valituille edustajille eri hallintoelimissä Iso-Britannissa. Guardian Local Cardiffin lukuja ei
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ole käytössä. WriteToThem-palvelu antaa avoimesti tilastot käyttöönsä. Palvelu on hyvin
vaikuttava, sillä palvelun kautta Iso-Britannin kansanedustajille lähetettiin vuonna 2008 noin
95 000 kirjettä ja niihin 60 000 tapauksessa kansanedustajat vastasivat.

Johtopäätöksiä:
Yhteyspalvelu hallintoon on demokratian läpinäkyvyyttä ja vahvistamista lisäävä

palvelu varsinkin WriteToThemin kaltaisesti läpinäkyvästi toteutettuna. Sen kaltaisena se
sopisi mielestäni myös suomalaisen vaikuttamaan pyrkivän median toimintatavaksi.

4.2.20   Journalismin ja multimedian koulutus ja oman äänen saaminen
kuuluville (Oakland Local, Nopola News)

Kymmenestä verkkopalvelusta kaksi tarjoaa merkittävässä määrin osana palveluaan
yhteisöllistä viestinnän, journalismin ja multimedian koulutusta.

Oakland Localin missiona on demokratisoida pääsy digitaaliseen mediaan ja sen
työkaluihin tarjoamalla partneroituville organisaatioille koulutusta, resursseja ja työkalut
kertoa tarinoita ja saada ääni kuuluville verkkopalvelun tarjoaman julkaisukanavan ja yleisön
kautta. Missiona on tarjota koulutusta journalistiseen kirjoittamiseen, multimediaan ja
sosiaaliseen mediaan ja keskittyä ennen kaikkea vähäosaisempien yhteisöjen ja värillisten
organisaatioiden auttamiseen.

Yli puolet Oakland Localin journalistien työajasta kuluu yhteistyötahojen
journalistiseen ja uuden median käytön koulutukseen.

Nopola Newsissä sisällöntuotannon tukirankana on sisällöntuottajien koulutus.
Koulutusta varten verkkopalvelun ylläpitäjäjällä on oma koulutustila. Motivoinnin ja
koulutuksen avulla tiedontuottajiksi on saatu kaikkiaan 40 organisaatiota, yhdistystä ja
ryhmää, joissa sisällöntuottajina yli 100 henkilöä. 8% kyyjärveläisistä osallistuu
sisällöntuotantoon. Noin 100 juttua tuotetaan joka kuukausi. Nopola News tarjoaa
sisällöntuotannon ja viestinnän koulutusta myös sen kaupallisina kumppaneina toimiville
yrityksille.

Johtopäätöksiä:
Koulutuksen ja ohjaamisen avulla tapahtuva kansalaisten, yhdistysten,

oraganisaatioiden, viranomaisten ja yritysten fasilitointi viestintään ja yhteisölliseen
keskusteluun lisää vaikuttavuutta ja keskustelevuutta. Nopola Newsissä ei ole avointa julkista
verkkokeskustelua, mutta sisällöntuotannon koulutus ja siihen pohjautuva aktiivinen
sisällöntuotanto ovat lisänneet kunnassa käytävää suullista keskustelua kuntalaisten
kokemuksen mukaan ja kuntalaiset kokevat Nopola Newsin vaikuttavana toimijana alueella
omien paikkakunnalla käymieni keskustelujen perusteella. Oakland Localissa aktiivinen
koulutus näkyy sisällöntuotannon aktivoitumisena, passiivisten ihmisryhmien aktivoitumisena
ja keskustelun aktivoitumisena.

4.3 Ansaintamallien kategoriat

Analyysissa olen ryhmitellyt verkkopalveluista löytyneet erilaiset ansainnan lähteet ja
mallit eri kategorioihin, joita löytyi kaikkiaan 10 erilaista. Tässä analyysin luvussa käyn
jokaisen kategorian yksityiskohtaisemmin läpi.

Seuraavassa kuvassa on ryhmitelty, mitkä verkkopalvelut hakevat missäkin kategoriassa
olevia ansainnan lähteitä.



Next Media  a Tivit Programme Phase 1 (1.231.12.2010)

 WP3 D3.2.1.1 and D3.2.1.4  Hyperlocal content creation
35 (55)

Kuva 3.

Merkille pantavaa on mielestäni kaksi ansainnan lähteistä puuttuvaa asiaa.
Ensimmäiseksi yksikään palveluista ei ole rahoittamassa toimintaansa tarjoamalla

maksullisia sisältöjä median kuluttajille vaan kaikki tarjoavat sisällöt ja palvelut kuluttajille
ilmaiseksi. Vain yksi verkkopalveluista, paikallislehtimäinen DavidsonNews, pyytää
vapaaehtoista tilausmaksua ja on onnistunutkin siinä.

Toiseksi, yhdessäkään verkkopalvelussa ei ollut ansainnan lähteenä pk-yrityksille
myytävää yritysblogia tai markkinakanavaa, jonka avulla yritys voisi suoraan viestiä
verkkopalvelun sivuilla sovituissa kohdissa sovituilla tavoilla verkkopalvelun lukijoille.
Nopola Newsin yrityshakemistoon liitetty tiedotteen ja tarjouksen julkaiseminen on
läheisimpänä tätä ansainnan lähdettä, mutta siinäkin kyse on selvästi yrityshakemistosta.
Yritysblogeja ja niihin pohjautuvia yritysten markkinakanavia on jo käytössä
liiketoiminnallisesti onnistuneesti toteutettuna Suomessa Uusisuomi.fi:ssä, Ilkassa,
Pohjalaisessa, Karjalaisessa ja Lapin Kansassa.
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4.3.1 Displaymainonta (Oakland Local, MyBackyard, Broken Sidewalk,
Bluffton Today, DavidsonNews, Guardian Local)

Perinteinen display-onlinemainonta on osa analysoitujen verkkopalvelujen
ansaintamallien kokonaisuudesta kuudessa verkkopalvelusta kymmenessä.

Viidessä verkkopalvelussa perinteinen display-mainonta on pääasiallisena tai
merkittävänä ansainnan muotona. Nämä verkkopalvelut ovat: MyBackyard, Bluffton Today,
DavidsonNews, Guardian Local, Broken Sidewalk. Näistä tutkimusaikana display-mainontaa
oli runsaasti DavidsonNewsissä ja Bluffton Todayssä, ja kolmessa muussa vähäisessä määrin.

Lisäansainnan muotona bannermainonta on Oakland Localissa. Oakland Localin
pääasiallinen ansainta tulee avustusten avulla kerättävästä rahoituksesta (ks. luku 3.3.7.).

Display-mainonta puuttuu St. Louis Beaconista ja Nopola Newsistä, joihin se sopisi.
Molemmat ovat voittoa tavoittemattomia, jolloin kaikkien ansainnan lähteiden tavoittelu ei
näytä olevan oleellista. Front Porch Foorumiin ja Fillarikanavaan display-mainonta ei
konseptuaalisesti sovi.

4.3.2 Mainosverkostot  Google, Yahoo (Front Porch Forum, Broken
Sidewalk, Bluffton Today, Guardian Local)

Mainosverkostot ovat sellainen osa mainontaa, jossa mainosverkoston tarjoaja myy
mainoksena ja mediakumppani näyttäessään näitä mainoksia osana sivuja saa jokaisesta
näytöstä osan tuottoina. Suurimmat mainosverkostojen tarjoajat ovat Google Adsense ja
Yahoo Ads, joita molempia oli käytössä analysoiduissa verkkopalveluissa. Mainosverkostojen
mainonta on display-mainontaa tai tekstimainontaa riippuen mainoskumppanin omista
valinnoista mitä mainoksia se haluaa näyttää.

Google Adsense -mainosverkosto on käytössä lisäansainnan lähteenä kolmessa
verkkopalvelussa: Front Porch Forumissa, Broken Sidewalkissa ja Guardian Localissa. Front
Porch Forumissa mainosverkoston tekstimainokset näkyvät kaikille julkisella foorumin
esittely- ja infosivuilla.

Yahoo Ads- mainosverkosto on käytössä Bluffton Todayssa.
Mainosverkostoja käytetään tyypillisesti lisäansainnan lähteenä yleensä sellaisessa

paikassa, johon omaa mainontaa ei ole saatu tai ei haluta myydä. Myös kaikissa tutkituissa
verkkopalveluissa tämä näyttäisi pitävän paikkansa.

4.3.3 Luokitellut (Bluffton Today, DavidsonNews)

Luokiteltua pienilmoittelua löytyy kahdesta verkkopalvelusta.
Bluffton Todayssa luokitellut ilmoitukset ovat verkossa kategoriasta riippuen osin

ilmaisia ja osin maksullisia paketoituna myös printtilehden kanssa. Bluffton Today on
tutkituista verkkopalveluista ainoa, joka kuuluu kiinteänä osana paikalliseen päivittäin
ilmestyvään sanomalehteen. Tarkempia lukuja ei ole saatavilla, mutta luokiteltuja ilmoituksia
on Bluffton Todayn printtilehdessä ja verkossa runsaasti suomalaisen paikallislehden
mittakaavassa

DavidsonNewsissä luokitellut ovat täysin maksullisia. Manuaalisesti toimiva
luokiteltujen palstan hinnat ovat seuraavat: 15 $ 2 viikkoa ja 25 $ 4 viikkoa. Yhden kuvan
liittäminen luokiteltuun ilmoitukseen maksaa lisähintaa 5 $. Tutkimushetkellä luokiteltuja
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ilmoituksia oli DavidsonNewsissä 17 kappaletta, joten kyse on hyvin pienimuotoisesta
lisäansainnasta.

4.3.4 Paikallinen teksti ja hakemistomainonta (St Louis Beacon, Front
Porch Forum, Nopola News, Guardian Local, DavidsonNews)

Paikallista teksti- ja hakemistomainontaa on viidessä verkkopalvelusta kymmenestä,
minkä perusteella kyseinen mainosmuoto on yleinen ansainnan lähde tutkituista kymmenestä
verkkopalvelussa.

Jokaisessa verkkopalvelussa toimintatapa on omanlaisensa. Pääasiallisena
mainosrahoitteisen ansainnan lähteenä paikallinen teksti- ja hakemistomainonta on Front
Porch Forumissa ja Nopola Newsissä.

Front Porch Forumissa tekstimainonta perustuu siihen, että suljetun hyvin paikallisen
naapurustoalueen foorumiin kuuluvat asukkaat haluavat käyttää oman alueen yritysten
palveluja ja ostaa niiltä tuotteita. Foorumissa mainostava yritys saa oikeuden tavoittaa
foorumin jäseniä omilla viesteillään. Viestien määrä on rajoitettu yhteen viestiin sähköpostitse
lähetettävää foorumin uutiskirjettä kohti. Uutiskirjeitä lähtee foorumin aktiivisuudesta
riippuen muutaman päivän välein. Aktiivisimmassa foorumissa näitä niin kutsuttuja
numeroita julkaistaan 25 kuukaudessa. Hintaa ja mainostavien yritysten määrää ei ollut
saatavilla. Front Porch Forumissa tämä mainosmuoto on pääasiallinen mainosrahoituksen
muoto, jonka onnistuminen määrää naapurustofoorumin liiketoiminnallisen menestymisen.

St Louis Beaconissa kaupallisena tulonlähteenä toimii pk-yrityksille suunnattu
Flyerboard-mainonta, 35$ / viikko rotaatiossa. Siinä pk-yritys voi tehdä automaattisilla
työkaluilla keltaisia lappuja muistuttavan digitaalisen ”flyerin”, oman yksinkertaisen
hakemistosivun. Tutkimusaikana Flyerboardissa oli vähäisessä määrin mainontaa.

Nopola Newsissä on kaupallisten yhteistyökumppaneiden yrityspalveluhakemisto,
johon sisältyy kuvalliset tekstimainontatyyppiset ostosvinkit, tarjoukset ja tiedotteet omalla
käyttöliittymällä yrittäjän itse julkaistavana. 42 © Matti Lintulahti 2010

Mainonta on aktiivisessa käytössä. Tämä mainosmuoto on Nopola Newsin ainoa
kaupallisen ansainnan lähde ja kattaa Nopola Newsin mukaan palvelun pyörittämisen ja
yhden henkilön palkkakustannukset.

Guardian Local käyttää Noticeboard – tekstimainontapalvelua, jossa paikalliset
yritykset voivat ostaa 10£ / viikko yksinkertaisen lyhyen mainostekstin verkkopalvelun
etusivulle. Tutkimusaikana havaitsin yhden ainoan tekstimainontaviestin syyskuun viimeisellä
viikolla.

DavidsonNewsissä tekstimainonta on paketoitu päivän sponsorointimainonnaksi, jossa
yritys saa näkyvällä paikalla oman tekstipohjaisen viestinsä verkkopalvelun lukijoille hintaan
25 $ / päivä. Tutkimusajankohtana tämä mainosmuoto oli aktiivisessa päivittäisessä käytössä.

Tutkituissa verkkopalveluissa paikallinen teksti- ja hakemistomainonta on sitä
aktiivisempaa mitä pienemmän kohderyhmän paikallissaitista on kysymys. Paikallisilla
yrityksillä näyttää olevan halu paitsi näkyä oman alueen hyperpaikallisessa verkkopalvelussa
myös tukea hyperpaikallista mediaa kunhan mainonnan hinta on yrityksille sopiva.

4.3.5 Vapaaehtoiset tilausmaksut (DavidsonNews)

Kaikki kymmenen verkkopalvelua ovat ilmaiseksi lukijoiden käytettävissä kaikilta osin.
Maksulliseen sisältöön perustuvia liiketoimintamalleja ei ole käytössä millään niistä.
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Sen sijaan yksi verkkopalvelu, DavidsonNews, joka toimii pienen alle 10 000 asukkaan
kaupungin ainoana paikallislehtenä (vain verkossa), pyytää lukijoiltaan vapaaehtoista
tilausmaksua.

DavidsonNewsissä noin 300 lukijaa maksaa vapaaehtoista tilausmaksua, keskimäärin
60-65 $ vuodessa, mikä tuo liikevaihtoa vuodessa noin 19 000 $. Tulot jakaantuivat
tilausmaksujen ja mainostulojen suhteessa vuoden 2009 kesällä 50%/50%. Uudempia tietoja
ei ollut saatavilla.

Yhdysvalloissa paikallisesti tärkeäksi koettava media voi siis ansaita pieniä summia
vapaaehtoisilla tilausmaksuilla. Koska maan lahjoituksen ja vapaaehtoisen taloudellisen
tukemisen kulttuuri on täysin erilainen kuin Suomessa, tämän ansainnan malli ei ole Suomeen
siirrettävissä suoraan.

4.3.6 Yksityiset lahjoitukset (St. Louis Beacon, Oakland Local)

Yksityiset lahjoitukset ovat merkittävässä ansainnan muodossa St. Louis Beaconissa ja
hyvin pienessä lisäansainnan muodossa Oakland Localissa.

St. Louis Beacon kerää lahjoituksia yksityisiltä kansalaisilta, yhdistyksiltä, säätiöiltä ja
organisaatioilta. St. Louis Beacon kutsuu verottomia lahjoituksia vapaaehtoisiksi
jäsenmaksuiksi. Tulonlähde on verkkopalvelulle merkittävä. Yli 10 000 dollaria lahjoittaneita
löytyi tutkimushetkellä 13, 2500-10000 dollaria lahjoittaneita 16, ja alle 2500 dollaria
lahjoittaneita yli 300.

Oakland Local yrittää kerätä osaa journalismin rahoituksesta lukijoilta yhteisöllisen
Spot.us -palvelun kautta. Spot.us on palvelu jonka kautta 43 © Matti Lintulahti 2010

yksilöt ja yhteisöt voivat rahoittaa haluamiaan journalistisia juttuhankkeita. Oakland
Local ei ole onnistunut tavoitteessaan. 1500 $:n tavoitteesta on saavutettu vasta 50 $.

St. Louis Beacon osoittaa, että Yhdysvalloissa paikallisesti tärkeäksi koettava media voi
ansaita merkittävä summan vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Koska maan verotuksissa
vähennyskelpoisten lahjoituksen kulttuuri on täysin erilainen kuin Suomessa, tämän
ansainnan malli ei ole Suomeen siirrettävissä.

4.3.7 Avustukset ja palkinnot (esim. säätiöiltä) (Oakland Local, St. Louis
Beacon, DavidsonNews, Front Porch Forum)

Erilaisia avustuksia vapaaehtoista ja uudenlaista journalismia tukevilta säätiöiltä on
saatavilla Yhdysvalloissa runsaasti. Myös palkinnot journalismia kehittävistä kilpailuista
kuuluvat tähän kategoriaan.

Pääasiallisena rahoituksen muotona avustuksiin nojautuu Oakland Local, jonka
missiona on demokratisoida pääsy digitaaliseen mediaan ja sen työkaluihin oman toiminnan,
julkaisukanavan ja koulutuksen avulla. Kohteena Oakland Localilla on kaupungin vähäosaiset
yhteisöt ja värillisten organisaatiot. Oakland Localin rahoitus tulee seuraavista lähteistä: The
Knight Foundation, The Harnisch Foundation, The California Endowment, The G.W.
Williams Center for Independent Journalism ja The Renaissance Journalism Center.

Merkittävä rahoituksen muotona lahjoitukset ovat myös St. Louis Beaconilla.
Avustuksia verkkopalvelu on saanut noin 200 000 dollaria toimintaansa seuraavasti: John S.
and James L. Knight Foundationilta 90 000 dollaria toiminnan laajentamiseen, Missouri
Foundation for Healthilta 100 000 dollaria ja Dennis A. Hunt Fundilta 7000 dollaria
terveysaiheisen journalismin kehittämiseen.

Avustus ja palkintorahoitusta toiminnan kehittämiseen ovat saaneet DavidsonNews ja
Front Porch Forum. DavidsonNews käyttää ”J-Lab: The Institute for Interactive Journalism”-
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rahoitusta paikallisen journalismin partneroitumiseen (ks. luku 3.2.7). Front Porch Forum
käyttää Knight News Challenge -palkintorahoitusta suljetun foorumin tekniseen
uudistamiseen.

4.3.8 Muu liiketoiminta (Front Porch Forum, Fillarikanava, DavidsonNews)

Muuta kaupallista liiketoimintaa harjoittaa tai tavoittelee kolme verkkopalvelua
kymmenestä.

Verkkopalvelua varten kehitetyn ohjelmistoalusta myymistä tavoittelee kaksi
verkkopalvelua. Front Porch Forumin tavoitteena on tulevaisuudessa myydä suljettua
keskustelufoorumia ohjelmistoalustana. Fillarikanava-palvelun kehittänyt yritys Hila Oy
pyrkii myymään omaa tiedonkeräyksen ja keskustelun alustaa julkisyhteisöille.

DavidsonNewsin yhtenä liiketoimintama on digimedian konsultointi ja 44 © Matti
Lintulahti 2010

toteutus DavidsonNews Desing Services nimen alla. Liiketoiminnan laajuudesta ja
liikevaihdosta ei saatu tietoa.

Tämä ansainnan malli kertoo, että itsenäiset voittoa tavoittelevat pienet verkkopalvelut
joutuvat keräämään ansainnan hyvin monista ja uudenlaisistakin lähteistä kuten
DavidsonNewsin digimedian konsultointi ja Front Porch Forumin ohjelmiston lisenssimyynti.

4.3.9 Julkinen tuki ja hankerahoitus (Nopola News)

Nopola Newsin taustayhdistyksellä Mediamyllärit ry:llä on menossa kaksivuotinen EU-
hanke syyskuuhun 2011 asti. Hankkeen kustannusarvio on 166 000 €, josta 90 % on EU-
leader+-rahoitusta ja 10 % omaa rahoitusta. Hankkeen tavoitteena toisaalta tutkia miten
Nopola Newsin kansalaissisältöistä toimintamallia voitaisiin laajentaa laajemmalle
maakunnalliselle ja valtakunnalliselle alueelle ja miten netti-tv:tä voitaisiin kehittää ja
laajentaa paikalliseksi ja maakunnalliseksi ip-TV lähetyksi. Mediamylläreiden pääpaino
hankkeessa on ollut ip-TV-lähetysten puolella.

Hankerahoituksen avulla Nopola News on pystynyt palkkaamaan kaksi henkilöä
hankkeen ajaksi. Normaalitoimintaa pyörittämään palkattuna verkkopalvelussa on yksi
henkilö.

4.3.10   Julkisrahoitus (Fillarikanava)

Fillarikanava on ollut Helsingin kaupungin julkisrahoitteinen palvelu, jonka pilottiajan
22.6.2009-21.6.201 jälkeinen jatko on valmistelussa, mutta päättämättä (tutkimushetken
tilanne). Tutkimuksen tekohetkellä Fillarikanava oli kevyesti ylläpidetyssä tilassa
odottamassa julkisen rahoituksen päätöksen ratkeamista.

4.4 Vaikuttamisen kategoriat

Analysoin verkkopalvelut ja niistä löytyneet sisällöntuottamisen kategoriat (sisällöt,
palvelut ja sisällöntuotannnon toimintatavat) vaikuttamisen näkökulmasta ja luokittelin ne
kaikkiaan kahdeksaan erilaiseen vaikuttamisen kategoriaan, jotka käyn jokaisen
yksityiskohtaisemmin läpi tässä luvussa.

Samoja verkkopalvelujen sisältökategorioita kuuluu eri vaikuttamisen kategorioihin,
joten olen yrittänyt välttää päällekkäisyyttä ja käyn läpi jokaisessa vaikuttamisen kategoriassa
vain sille kategorialle oleellisemmat vaikuttamisen tavat.
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Seuraavassa taulukossa on kuvattu mitkä sisällöntuottamisen kategoriat olen luokitellut
mihinkin vaikuttamisen kategoriaan.
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Kuva 4.

4.4.1 Informoi ja edistää keskustelua (perinteinen median rooli):

Informointi ja julkisen kansalaiskeskustelun edistäminen informaation tarjonnan keinoin
on perinteinen median vaikuttamisen rooli. Tavoitteena on tarjota kansalaisille tarpeeksi
paljon erilaista tietoa, näkemyksiä ja mielipiteitä, jotta kansalaiset voivat muodostaa oman
mielipiteensä, tehdä omia perusteltuja valintoja muun muassa kuluttamisessaan ja poliittisten
vaalien päätöksenteossa ja osallistua julkiseen keskusteluun ajankohtaisista aiheista.

Lähes jokaisen analysoidun verkkopalvelun voi katsoa täyttävän tätä vaikuttamisen
kategoriaa. Ne tarjoavat informaatiota julkisen keskustelun pohjaksi ja vähintäänkin
kommentoinnin mahdollistamalla edistävät keskustelua lukijoidensa keskuudessa.

Ainoastaan suljettu keskustelufoorumi Front Porch Forum ei suljettuna pienten ryhmien
viestinnän välineenä ei mielestäni kuulu tähän kategoriaan sen ei-julkisen keskusteluroolin
perusteella.

Informoiminen ja sen avulla tapahtuvan keskustelun edistäminen ja keskustelun
aktiivinen motivointi ovat selvästi vaikuttamiseen pyrkivien journalistispohjaisten
verkkopalvelujen ydintoimintaa, jonka päälle on mahdollista rakentaa muita vaikuttamiseen
perustuvia palveluja ja saada niille näkyvyyttä.

4.4.2 Fasilitoi kansalaisia viestimään ja keskustelemaan

Jokainen analysoiduista paikalliseen vaikuttamiseen pyrkivistä verkkopalvelusta on
ottanut keinovalikoimaansa jonkin tavan, jolla autetaan ja motivoidaan kansalaisia viestimään
itselleen tärkeistä asioista ja keskustelemaan keskenään.

Analysoiduissa verkkopalveluissa tämä rooli täyttyy parhaiten, kun kansalaisia
motivoidaan, opastetaan ja houkutellaan raportoimaan, viestimään ja keskustelemaan ja he
saavat palautetta jossain muodossa tästä.

4.4.2.1  Koulutuksen ja yhteisömanagerin roolin suuri merkitys fasilitoinnissa

Kouluttajan ja yhteisömanagerin vahva rooli on analysoitujen verkkopalvelujen
perusteella tärkeässä asemassa kansalaisten fasilitoimisessa ja motivoinnissa tuottamaan itse
sisältöä, sitoutumaan paikalliseen verkkopalveluun ja aktivoitumaan keskusteluun. Tämä
näkyy hyvin useammassa erilaisessa verkkopalvelussa.

Front Porch Forumissa vapaaehtoisen palkattoman yhteisömanagerin, ns. vapaaehtoisen
aktiivijäsenen, rooli on oleellinen siinä alkaako naapurustofoorumi toimimaan omalla
alueellaan vai ei. Vapaaehtoisen aktiivijäsenen tehtäviin kuuluu foorumin mainostaminen ja
markkinoiminen oman alueen (max. 400 kotitaloutta) asukkaille ja sinne muuttaville,
keskustelun herättäminen ja edistäminen, keskustelun pitäminen asiallisina ja kysymyksiin
vastaaminen. Tämän toiminnan tueksi Front Porch Forum on organisoinut vain
vapaaehtoisille aktiivijäsenille tarkoitetun oman suljetun keskustelufoorumin, jossa
aktiivijäsenet voivat tukea toisiaan ja saada toisilta vinkkejä miten saada naapurustofoorumi
toimimaan.

Oakland Localissa toimituksen työpanoksesta peräti yli puolet kuluu sisällöntuottajien
fasilitointiin koulutuksen keinoin. Myös Nopola Newsissä koulutuksen merkitys on ollut
oleellinen motivoinnissa ja fasilitoinnissa (ks. tarkemmin luku 3.4.3.).
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4.4.2.2  Nopea palaute ja vaikuttamisen tunteen luominen

Nopea palaute ja vaikuttamisen tunteen luominen on toinen selkeä kansalaisten
motivaatiota lisäävä ja säilyttävä tekijä. Tämä näkyy hyvin paikkatietoon ja karttapohjaiseen
käyttöliittymään perustuvissa kansalaisraportoinia keräävissä verkkopalveluissa tai
verkkopalvelujen osissa.

Guardian Localin FixMyStreetissä tämä näkyy selvästi. Havaitun korjausta vaativan
ongelman raportointi tulee näkyville karttapohjaiseen käyttöliittymään heti kuten myös tieto
siitä, että raportti on lähtenyt hallintoon reagointia varten. Jo tämä antaa motivaatiota käyttää
palvelua uudestaan käyttäjän havaitsemien ongelmien raportoimiseen. Motivaatiota lisää
mahdollisuus seurata sähköpostititse tai rss-syötteellä, mitä lisätietoja kyseiseen ongelmaan
muut käyttäjät julkaisevat ja milloin ongelma merkitään korjatuksi. Korjatuksi
merkitseminen, joko toisten käyttäjien tai viranomaisten toimesta, antaa voimakkaan
palautteen vaikuttajan roolissa olemisesta ja houkuttaa käyttämään palvelua uudestaan.
FixMyStreetin tilastojen mukaan Guardian Local Cardiffin alueella on äskettäin merkitty
korjatuksi 39 raportoitua ongelmaa ja aiemmin vanhoja ongelmia on raportoitu korjatuksi 193
kappaletta.

Yhdysvaltalainen SeeClickFix eroaa kahdessa asiassa brittiläisestä esikuvastaan. Siitä
puuttuu hallinnolle lähettämisen varmuus ja automaatio, koska palvelu on hallinnolle
kaupallinen. Ilmaiseksi tarjottavassa versiossa hallinnon täytyy tulla palveluun käyttäjäksi ja
aktiivisesti haluta raportteja tietyltä alueelta. Tämä jättää puuttumaan tietyn motivointia
lisäävän elementin, koska raportin todellisesta vaikuttavuudesta ei voi olla niin varma eikä
sitä kerrotakaan raportin tekijälle. Vastapainoksi SeeClickFix on kehittänyt palveluun
pelimäisiä elementtejä motivoimaan käyttäjiä raportoimaan ongelmista ja havainnoista.
Rekisteröitynyt käyttäjä saa oman profiilisivun ja alkaa ansaita pisteitä (civic points), joita voi
myös menettää epäasiallisiksi merkityistä raporteista ja kommenteista. Tällainen pisteillä
motivointi toimii osaan käyttäjistä.

Suomalaisessa Fillarikanavassa motivointia ilmoittaa pyöräilyyn liittyvistä
ongelmakohdista lisäsi työmatkapyöräilyn tiedonkeräyksessä se, että suunnittelijat
osallistuivat itse keskusteluun, jota käytiin Fillarikanavan viestien kommentoinneissa.
Kommenttikeskustelussa annettu palaute motivoi.

4.4.2.3  Palkitseminen maineella ja näkyvyydellä

Palkitseminen maineella ja median antamalla näkyvyydellä on yksi keino fasilitoida ja
motivoida keskustelua. Bluffton Todayssä vaikuttaminen perustuu ennen kaikkea aktiiviseen
blogimuotoiseen julkaisemiseen ja kommenttikeskusteluun. Blogien kirjoittamista on
motivoitu ja siihen on kannustettu paikallismedian perustamisesta 2005 lähtien aluksi
järjestämällä asukasiltoja (koulutuksen avulla tapahtuvaa fasilitointia) ja jatkuvasti lupaamalla
julkaista parhaita blogikirjoituksia päivittäin ilmestyvässä paikallislehdessä. Lehdessä
ilmestyy jatkuvasti lukijoiden tuottamia ja verkkopalvelussa julkaistuja juttuja.
Parhaimmillaan printtilehden sisällöstä vajaa viidesosa on ollut lukijoiden tuottamaa.

4.4.2.4  Keskustelevuus tarvitsee fasilitointia

Analysoitujen verkkopalvelujen perusteella vapaan keskustelufoorumin tarjoaminen on
huono tapa yrittää fasilitoida keskustelua. Koska kansalaisilla on niin paljon parempia ja
kohdennetumpia keskustelun tapoja, vapaat keskustelufoorumit ovat jääneet näissä
palveluissa hyvin passiiviksi.
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Ainoastaan suljettu keskustelufoorumi Front Porch Forum on onnistunut keskustelun
fasilitoinnissa mielestäni kahdesta syystä. Ensimmäiseksi aikaisemmin mainitun
yhteisömanagerin roolin onnistuneen hyödyntämisen ansiosta. Toiseksi keskustelun aihepiirin
rajaamisessa hyvin suppeaksi omaa naapurustoa koskevaksi, mikä antaa ihmisille
mahdollisuuden tutustua naapureihin ja omaan asuinalueeseen, mikä motivoi osallistumaan
näinkin suppeaan keskustelufoorumiin.

Tutkituissa verkkopalveluissa keskustelevuus on onnistunut parhaiten sisältöjen
kommenteissa tapahtuvassa keskustelussa ja niissä palveluissa, joissa verkkopalvelun omat
sisällöntuottajat itse aktiivisesti osallistuvat tähän keskusteluun ja motivoivat ja aktivoivat
jatkuvasti lukijoitaan osallistumaan keskusteluun.

4.4.2.5  Sisällön ja keskustelun tuominen kansalaisten käyttämiin palveluihin

Kuusi verkkopalvelua kymmenestä käyttää sosiaalisen median palveluja aktiivisesti
oman vaikuttavuuden, julkaistuen juttujen ja keskustelevuuden laajentamisessa omien
käyttäjien paljon käyttämiin palveluihin.

Erityisesti Twitter julkisena ja keskustelevana areenana on suosiossa ja sitä käytetään
aktiivisesti omien sisältöjen vinkkamisena ja sen avulla käydään myös aktiivista keskustelua
seuraajien kanssa. Myös Facebook oli aktiivisessa käytössä julkaisukanavana ja muutamassa
tapauksessa myös keskustelun paikkana.

Vaikuttavuutta ja keskustelevuutta ei kannatakaan enää rajata vain omassa
verkkopalvelussa tapahtuvaksi.

4.4.3 Fasilitoi järjestöjä ja organisaatioita viestimään ja keskustelemaan

Kaksi analysoiduista verkkopalveluista fasilitoi ensisijaisesti järjestöjä ja organisaatioita
ja niihin kuuluvia kansalaisia viestimään ja keskustelemaan. Suurin osa kansalaisista kuuluu
yhdistyksiin ja järjestöihin, joiden toiminnan kautta heillä on jo valmis motivaatio viestiä ja
keskustella, jos siihen autetaan ja mahdollistetaan.

4.4.3.1  Koulutus järjestöjen fasilitoinnin ydin

Koulutuksen kautta tapahtuvaan fasilitointiin perustuu vaikuttaminen erityisesti
Oakland Localissa, joka kouluttaa omalla alueellaan vähemmistöihin jäävien tai muuten
pienten yhteisöjen, järjestöjen ja organisaatioiden jäseniä oman aihealueen aiheista
kertomiseen ja viestimiseen mahdollisimman journalistisesti. Tätä varten Oakland Localin
henkilökunnan resursseista yli puolet menee sellaisten henkilöiden koulutukseen, jotka
haluavat oppia kuinka tuottaa sisältöä verkkopalveluun ja käyttää internetiä viestinnän ja
organisoinnin välineenä.

Oakland Local kuvaa itseään media-alustaksi ja kapasiteetin rakentamisen
organisaatioksi. Koulutukset, työpajat, henkilökohtaiset valmennukset, työharjoittelu ja
mentorointi ovat keskeinen osa verkkopalvelun keinoja auttaa Oaklandin yhteisöjä ja
organisaatioita saamaan äänensä kuuluville ja ongelmansa keskustelun piiriin. Pääpaino on
värillisten ja vähemmistöjen organisaatioiden auttamisessa.

Nopola Newsissä jatkuva ja kaikkien sisällöntuottajien koulutus omassa koulutustilassa
on ollut yksi keskeinen tekijä, mikä on motivoinut kuntalaisia lähtemään mukaan
sisällöntuottajiksi ja myös pysymään sisällöntuottajina nimenomaan edustaessaan omaa
yhdistystä tai yksityishenkilönä. Koulutus on pienentänyt kynnystä lähteä mukaan, opettanut
mitä ja miten kirjoittaa ja siten laskenut kirjoittajien sisäistä julkaisukynnystä, joka on usein
liian iso kansalaisjournalistisissa palveluissa. Nopola News on onnistunut erinomaisesti ja
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saanut yli 100 sisällöntuottajaa 40 organisaatiosta, jotka tuottavat noin 100 eri juttua
kuukaudessa. Sisällöntuottajien määrä on noin 8 % pienen Kyyjärven kunnan asukasmäärästä.

Molemmissa verkkopalveluissa aktiivisella koulutuksen kautta tapahtuvalla jatkuvalla
fasilitoinnilla ja motivoinnilla on ollut suuri merkitys vapaaehtoisten sisällöntuottajien kautta
tapahtuvan merkityksellisen tiedon luomiselle ja sitä kautta vaikuttamiselle. Näen tässä
merkkejä osaksi tulevaisuuden journalismia.

4.4.3.2  Tapahtumakalenterit – pieni mutta tärkeä osa yhteisöllistä vaikuttavuutta

Erilaisia tapahtumakalentereja löytyy seitsemästä verkkopalvelusta kymmenestä
tutkitusta. Kahteen tapahtumakalenterit eivät konseptin mukaisesti sovi ja yhdessä, johon se
sopisi, tapahtumista kerrotaan juttumuodossa.

Verkkopalveluista kolmella tapahtumakalenteri on sellainen, johon kirjautuneella
käyttäjällä on mahdollisuus lisätä tapahtumatietoja. Muissa tiedojen lisäys tapahtuu
perinteisesti ilmoittamalla tapahtuman tiedot toimitukselle, mutta lopputulos on tutkituissa
verkkopalveluissa sama. 50 © Matti Lintulahti 2010

Kaikki vähänkään asialliset paikalliset tapahtumatiedot julkaistaan.
Tapahtumakalenteri onkin näissä verkkopalveluissa aktiivinen ja paljon käytetty

osapalvelu, joka on merkittävä osa yhteisöllistä vaikuttavuutta. Se antaa erityisesti
yhdistyksille, järjestöille ja organisaatioille mahdollisuuden kertoa aktiviteeteistaan ja
markkinoida tapahtumiaan oikeaan kohderyhmään, joka etsii kiinnostuksen kohteitaan
paikallisesta verkkopalvelusta.

4.4.4 Fasilitoi viranomaisia viestimään ja keskustelemaan

Kaksi analysoiduista verkkopalveluista fasilitoi hallintoa ja viranomaisia viestimään
kansalaisille ja keskustelemaan kansalaisten kanssa.

Nopola News perustettiin vuonna 2005 Kyyjärven kunnan avoimeksi kohtaamis-,
tiedottamis- ja viestintäkanavaksi, joka perustuu avoimuuteen, kansalaisjournalismiin ja
yhteisöllisyyteen. Vuonna 2009 Nopola News siirrettiin omistuksellisesti ja ylläpidollisesti
Kyyjärven kunnalta Mediamyllärit Ry:lle, mutta Nopola News säilyi yhtenä merkittävänä
osana kunnan viestintä- ja keskustelukanavana. Kunnan viranomaisista iso osa on
verkkopalvelun tiedontuottajia ja heidät on myös koulutettu siihen (ks. luku 3.4.3.).

Nopala News on lisännyt viranomaisten viestinnän saatavuutta ja viestien lukuarvot
ovat Nopola Newsin uutisina suuremmat kuin aikaisemmin kunnan sivuilla. Lisäksi suorat
valtuuston nettitv-lähetykset pitävät valtuutetut heräillä aikasempaa paremmin ja pakottavat
heitä tutustumaan aikaisempaa paremmin päätettävinä oleviin asioihin. Tämä on lisännyt
kiinnostusta poliittiseen päätöksentekoon ja kasvattanut valtuuston keskustelun seuraamiseen
20-kertaiseksi. Tiedon parempi leviäminen on lisännyt keskustelua päätettävistä asioista ja
niiden perusteluista ja tehnyt päätöksenteosta avoimempaa.

Fillarikanavan pilotissa on fasilitoitu viranomaisia seuraamaan, kommentoimaan ja
ottamaan omaan työhön kiinteäksi osaksi Fillarikanavasta tulevat pyöräilijöiden viestit, vinkit
ja ehdotukset. Pilottijakson perusteella palvelu vaatii paremman integroinnin kaupungin
asiakaspalautejärjestelmään akuuttien ongelmien korjaamiseksi ja vastuuhenkilöt viestintään
ja selviin kysymyksiin / kommenteihin vastaamiseen, koska vastaaminen vaatii työaikaa ja
resersseja. Pilottijaksossa on myös paneudettu kohtaamisongelmaan, miten saadaan
kansalaisten ehdotuksia keräävä palvelu integroitua virkamiesten jokapäiväiseen toimintaan.
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4.4.5 Fasilitoi yrityksiä viestimään ja keskustelemaan

Otin omaksi vaikuttamisen kategoriaksi sen, miten yrityksi fasilitoidaan viestimään ja
keskustelemaan. Tätä tapahtuu vähäisessä määrin yhdessä analysoiduista verkkopalveluista.
Nopola Newsissä internetin, sisällöntuotannon ja multimedian koulutusta on annettu myös
yritysten edustajille. Nämä yritykset toimivat Nopola Newsin kaupallisina kumppaneina
yrityshakemistossa, jossa he voivat julkaista tiedotteita, ostovinkkejä ja tarjouksia oman
halunsa mukaan.

Tähän kategoriaan kuuluisi sen toiminnan ohjaaminen ja kouluttaminen, 51 © Matti
Lintulahti 2010

jonka avulla verkkopalvelut voisivat ansaita yritysten yritysblogien ja
markkinakanavien avulla (ks. huomio puuttuvista ansaintamalleista luvussa 3.3.).

Myös tapahtumakalenteri fasilitoi yrityksiä viestimään omista tapahtumistaan (ks.
tapahtumakalentereista luvussa 3.4.3.2).

4.4.6 Yhdistää naapurustossa asuvan kansalaiset toisiinsa

Analysoitujen verkkopalvelujen vaikuttaminen perustuu fasilitoinnin lisäksi
yhdistävyyteen. Nostan neljä verkkopalvelua muita edelle, miten ne yhdistävät, vähän eri
tavoin, naapurustossa, kylässä tai pikkukaupungissa asuvia ihmisiä aktiivisesti toisiinsa.

Pienin palvelu, korkeinkaan 400 kotitaloutta kattava, naapurustofoorumi Front Porch
Forum tarjoaa suljetun turvallisen nimillä käydyn keskustelu-, viestintä-, kysymis- ja
tiedotuskanavan alueellisesti tarkkaan rajatulle kohderyhmälle. Palvelu on osoittautunut
toimivaksi, tutustuttanut naapureita toisiinsa ja ollut hyödyllinen yhteisöllisyyden luoja
alueellaan. Menestyäkseen palvelu tarvitsee naapurustokohtaisen aktiivijäsenen, joka
huolehtii palvelusta ja sen ilmapiiristä ja hankkii sinne jäseniä. Tämä yhdistävyys on ollut niin
merkittävää, että sen rinnalle Front Porch Forum tavoittelee kaupallista yrittäjien ja
kansalaisten yhdistämistä (ks. luku 3.4.8.).

Nopola News on pystynyt aikaisemmissa luvuissa kuvatuilla tavoilla yhdistämään
pienen kunnan asukkaita toisiinsa aikaisempaakin enemmän. Koulutus ja oma koulutustila
kokoontumispaikkana on toiminut keskeisenä yhdistävyyttä lisäävänä tekijänä.

DavidsonNews osallistaa ja yhdistää kaupunkilaisia (alle 10 000 asukasta) tarjoamalla
kaikenkattavan jatkuvasti täydentyvän tieto- ja uutiskanavan ja keskustelumahdollisuuden
kaupungin kaikista asioista. Lisäksi kaupunkilaiset voivat halutessaan päästä verkkopalvelun
sisällöntuottajiksi.

DavidsonNewsin tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet verkkopalvelun lukijoista saa
kaiken paikallistiedon verkkopalvelusta eivätkä he lue alueen isoa päivittäistä sanomalehteä
lainkaan (DavidsonNews syntyi kun alueen iso päivälehti karsi resursseja ja Davidsonin
pikkukaupunki jäi katveeseen, josta ei tehty juuri juttuja). DavidsonNews on pystynyt
kasvamaan omalla alueellaan tiedonvälityksen vaikuttamisen keskiöön ja yhdistämään alueen
asiakkaita toisiinsa perinteisen hyvin aktiivisen paikallislehden tapaan.

Bluffton Todayn missiona on ollut yhdistää verkkoyhteisössä paikalliset asukkaat
toisiinsa ja mahdollistaa heille helppo tapa julkaista omia uutisia, luoda yhteisökalentereita,
julkaista ja jakaa valokuvia, reseptejä ja mielipiteitä. Bluffton Today on onnistunut tässä ja
verkkopalvelun aktiivisena keskustelevana ytimenä ovatkin kaupunkilaisten kirjoittamat
blogit eivätkä lehden journalistiset uutiset. Bluffon Todayn levikkialueella asuun noin 44 000
asukasta ja lehden levikki on 16500.
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4.4.7 Yhdistää kansalaiset ja viranomaiset toisiinsa

Analysoiduista verkkopalveluista viidellä on palveluja, jotka yhdistävät kansalaiset ja
viranomaiset toisiinsa.

Kyyjärveläinen Nopola News on yksi kunnan viestintä- ja keskustelukanava ja samalla
asukkaiden itsensä luoman sisällön julkaisukanava, millaisena yhdistelmänä se yhdistää
kunnan asukkaita ja viranomaisia toisiinsa ja lisää paikallisen hallinnon ja pääteöksenteon
läpinäkyvyyttä.

Fillarikanava on Helsingin kaupungin rahoittamana palveluna pyöräilyyn liittyvissä
asioissa kansalaisia ja viranomaisia yhdistävä palvelu. Pilottijakson perusteella palvelu vaatii
beta-vaihetta paremman integroinnin kaupungin asiakaspalautejärjestelmään akuuttien
ongelmien korjaamiseksi ja selvät nimetyt vastuuhenkilöt viestintään ja selviin kysymyksiin /
kommenteihin vastaamiseen, koska vastaaminen vaatii työaikaa ja resursseja sekä paremman
integroinnin virkamiesten jokapäiväiseen toimintaan.

Guardian Localin FixMyStreet (tuottajana MySociety) välittää kansalaisten raportoimat
havaitsemansa ongelmat asianomaisille viranomaisille korjattavaksi tai muuten teagoitavaksi.
Raportoinnin lisäksi käyttäjät voivat monitoroida miten ongelmien korjaaminen sujuu, mikä
lisää palvelun yhdistävyyttä kansalaisten ja hallinnon välillä.

Guardian Localin Contact your councillors (tuottajana MySociety) valittää käyttäjien
internetissä kirjoittamat kirjeet ja viestit asianomaiselle poliittiselle päättäjälle ja siten
yhdistää kansalaisia ja hallintoa toisiinsa. Palvelu on osoittautunut Iso-Britanniassa toimivaksi
ja suosituksi.

Oakland Localissa ja Broken Sidewalkissa käytössä oleva SeeClickFix on
FixMyStreetin kaltainen palvelu, joka yhdistää kansalaisia ja hallintoa toisiinsa korjausta ja
ongelmien ratkomista vaativissa asioissa, mutta yhdistävyys ei ole niin hyvä, koska
SeeClickFisx tarjoaa palvelua ja siellä raportoituja tietoja ensisijaisesti kaupallisena
ratkaisuna hallinnolle.

4.4.8 Yhdistää kansalaiset ja yrittäjät toisiinsa

Kahdessa verkkopalvelussa on toimintatapoja, jotka yhdistävät kansalaisia ja yrittäjiä /
yrityksiä toisiinsa muulla kuin perinteisen mainonnan keinoin.

Front Porch Forumissa sponsoroivat yritykset voivat viestiä vastaavalla tasolla kuin
naapurustofoorumin muut käyttäjät, mutta paljon rajoitetummin. Yritysten viestintä on rajattu
yhteen kaupalliseen viestiin naapurustofoorumin uutiskirjettä kohti. Koska oman alueen
asuakkaat pyrkivät suosimaan oman alueen yrityksiä, tällainen yritysviestintä yhdistää
perinteistä mainontaa paremmin asukkaita ja yrityksiä toisiinsa.

Nopola Newsissä yhdistävyys perustuu yritysten sponsorointiin ja yrityksen omaan
alkeelliseen viestintäkanavaan palvelussa tarjota tiedotteita, ostosvinkkejä ja tarjouksia.

Kansalaisten ja yritysten yhdistävyyttä parantaville palveluille on kysyntää, koska
internetistä etsitään hyvin paljon tietoa tavaroista ja palveluista.

5 Tutkimuksen tuloksia: Paikallisvaikuttamisen viitekehykset

5.1 Uusi suhteellisen kilpailukyvyn viitekehys

Liiketaloudellisen analyysin mallina käytän tässä tutkimuksessa laajaan kansainväliseen
aineistoon pohjautuvaan mediayhtiöiden liiketaloudellisen tutkimuksen tuloksia, jotka on
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julkaistu kirjana ”The Curse of the Mogul - What´s Wrong with the World´s Leading Media
Companies”. Tutkimuksen ovat tehneet Jonathan A. Knee (an investment banker and an
adjunct professor and director of the Media Program at Columbia Business School), Brice C.
Greenwald (an economist, the Robert Heilbrunn Professor of Finance and Asset Management
at Columbia Business School) ja Ava Seave (a principal and cofounder of Quantum Media).

Tutkimuksen mukaan liiketaloudellisesti parhaisiin tuloksiin ovat päässeet sellaiset
mediayhtiöt, jotka ovat pystyneet yhdistämään sisällöntuotannon, sisällön paketoinnin ja
sisällön vähittäiskaupan toisiinsa ja vieläpä tavalla, jossa sisällöntuotanto perustuu median
kuluttajan odotusarvoon ja sarjoihin eikä yksittäisiin menestyshitteihin, ja jossa sisällön
paketointi on perustunut fyysiseen paketointiin, ja jossa sisällön jakelu ja vähittäiskauppa on
paikallista eikä kansallista tai kansainvälistä.

Alla oleva kuva (lähde: The Curse of the Mogul, s.65) kuvaa tätä viitekehystä, jossa
suhteellisen kilpailukyvyn lisääntyminen johtaa suurempaan tuloksentekokykyyn.

Kuva 5.

Muita parempaa tulosta tehneitä mediayhtiöitä ovat tyypillisesti olleet paikalliset ja
alueelliset sanomalehdet, jotka ovat pystyneet suhteellisen kilpailuedun ja kilpailun esteiden
avulla nousemaan käytännössä monopoliasemaan sisällön ja mainonnan paketoinnissa ja
jakelussa oman rajatun alueen kuluttajille, sekä kaapelitv-operaattorit, jotka paketoivat ja
myyvät sisällön paikallisella ja alueellisella markkinalla. Sen sijaan medialiiketoiminnan
rakenteessa liikevaihdon voimakas kasvu ja kansainvälistyminen ovat pysyvästi laskeneet
liikevoittoprosenttia ja sijoitetun pääoman tuottoa.

Paikallisuuden konsepti ei kuitenkaan ole vain maantieteellinen vaan myös teemallinen
ja demografinen. Esimerkiksi paikallinen vain tiettyyn kohderyhmäään keskittynyt
työnhakupalvelu verkossa on kannattavampi kuin kaikkien alojen yleinen työnhakupalvelu
(tutkimuksessa vertailtiin yleistä Monster.comia ja teknologialaan keskittynyttä Dice.comia).
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Digitaalisen median erittäin nopea yleistyminen 1990-luvun lopulta lähtien on
heikentänyt median suhteellisia kilpailuetuja ja mahdollistanut uusien kilpailijoiden tulon
mediamarkkinoille hyvinkin onnistuneesti, koska markkinoille tulo on halventunut
merkittävästi alalle tulon esteiden madaltuessa. Kuitenkin samaan aikaan nämä uudet
digitaaliset tulokkaat ovat saman tilanteen edessä: myös niiden suhteellinen kilpailukyky on
heikko eivätkä he ole pystyneet luomaan pysyviä kilpailun esteitä tai markkinoille tulon
esteitä (kenties Googlea lukuunottamatta).

Tällä hetkellä erityisesti sisällön tuotannossa markkinoille tulo on helppoa, edullista ja
pelkästään sisällön tuotantoon perustuva medialiiketoiminta tuottaa heikosti.

Jos kilpailuetu on heikko tai sitä ei ole, ainoa kilpailukeino on sisäinen tehokkuus ja
toiminnan tehokkuus.

Miten sitten puolustaa ja vahvistaa omaa ainutlaatuista kilpailuetua, jos ja kun sellainen
on?

Erinomainen tulostaso on tutkimuksen tulosten perusteella mahdollista vain allalletulon
esteiden avulla, ja alalletulon esteitä voi rakentaa ja puolustaa helpommin tarkkaan rajatulla
alueella (maantieteellinen tai niche). Mitä enemmän suhteellisia kilpailukyvyn tekijöitä on,
sitä parempi tilanne mediayhtiöllä on menestyä taloudellisesti myös tulevaisuuden
kiristyvässä kilpailussa.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan tulevaisuuden voittajat tulevat olemaan sellaisia
mediayhtiöitä, jotka 1) keskittyvät operatinaaliseen tehokkuuteen 2) tekevät yhteistyötä
samassa asemassa olevien mediayhtiöiden kanssa ja 3) muokkaavat strategiaansa
vahvistaakseen asemiaan 4) pitävät oman toimintansa paikallisena (joko maantieteellisesti tai
teemallisesti) ja 5) fokusoituneena.

Tämän tutkimuksen analyysissa viestinnän ja keskustelun fasilitointi sekä yhdistävyys
eri intressiryhmien välillä nousivat voimakkaasti esiin vaikuttavuuden arvioinnissa.
Onnistuneet paikallisesti merkittäviksi kohonneet paikallispalvelut ovat onnistuneet vahvan
fasilitointikyvyn ansiosta lisäämään käyttäjien motivaatiota sisällöntuotannossa ja
keskustelussa (Oakland Local ja Nopola News) tai yhdistämään eri ryhmiä

vaikuttavuutta lisäävillä tavoilla (Front Porch Forum ja FixMyStreet).
Fasilitoinnilliset toiminnat kuten koulutus ja yhteisömanagerointi sekä yhdistävyyttä

lisäävät palvelut kuten FixMyStreet ovat luoneet verkkopalveluille niiden kilpailukykyä
lisäävän palvelullisuuden.

Analyysin perusteella muokkasin tutkimuksen kilpailukyvyllistä viitekehystä lisäämällä
siihen vuorovaikutuksen ja palvelun komponentit hypoteesilla, jota tämän tutkimuksen
analyysi tukee: vuorovaikutuksen ja palvelun lisääntyminen toiminnassa lisää median
kilpailukykyä. Hypoteesin todistaminen vaatii median liiketalouteen perustuvia
jatkotutkimuksia ja tätä selvitystä laajemman materiaalin.

Alla tämän tutkimuksen analyysin perusteella muokattu uusi kilpailukyvyllinen
viitekehys, jota kannattaa mielestäni hypoteesinäkin käyttää paikallisten vaikuttavuuteen
perustuvien mediahankkeiden liiketoiminnallisen kehittämisen arvioinneissa yhtenä osana.

Uusi yhteisöllisen vaikuttavuuden viitekehys
Tämän tutkimuksen analyysin vaikuttavuuden viitekehyksen mallina on käytetty Philip

Meyersin luomaa vaikuttavuuden mallia.
Philip Meyer (Professor Emeritus, School of Journalism and Mass Communication,

University of North Carolina at Chapel Hill) on osoittanut tutkimuksissaan (julkaistu kirjana
The Vanishing Newspaper - Saving
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Kuva 6.

Journalism in the Information Age), kuinka sanomalehdet, jotka ovat olleet
vaikuttavimpia ja luotettavimpi, ovat tuottaneet parhaiten vertailuryhmässään. Vaikuttavuus ja
luottavuus ovat kulkeneet käsi kädessä hyvän laadukkaan sanomalehden levikkialueen
lukijoita palvelevan journalismin kanssa.

Alla olevassa kuvassa (lähde: The Vanishing Newspaper, s.27) on esitetty Meyersin
vaikuttavuuden malli.

Meyersin vaikuttavuusmallin mukaan sanomalehden tärkein tuote on yhteisöllinen
vaikuttavuus. Meyrsin tutkimuksen tulosten perusteella sanomalehden vaikuttavuus perustuu
siihen, kuinka paljon sanomalehteen luotetaan ja kuinka hyvin sanomalehti luo yhteisöön
kuulumisen halua lukijoissa. Sanomalehden luottamus rakentuu laadukkaasta sisällöstä ja
paikkaansapitävästä tiedollisesti virheettömästä journalismista.

Kun sanomalehti on luotettava ja yhteisössään vaikuttava, sitä tilataan ja luetaan ja
myös mainostajat ovat valmiit maksamaan enemmän siitä siitä, että saavat mainosviestinsä
näkyviin luotettavassa ja vaikuttavassa mediassa, mikä johtaa kokonaisuutena kilpailijoita
parempaan tuottoon.

Tutkimuksen mukaan sanomalehtien kannattaa panostaa sisällön ja journalismin
laatuun, mutta ei määrättömästi. Jossain vaiheessa tulee piste, jossa laatuun panostamien
kustannukset ylittävät siitä saatavat hyödyt ja tuotto alkaa vähentyä vaikka laatuun kuinka
panostettaisiin.

Meyersin vaikuttavuusmallin ongelmana on se, että sen tulokset pohjautuvat osin
menneeseen sanomalehden kustantamisen tapaan ennen nykyistä voimakasta digitaalista
murrosta. Meyers tunnustaakin tämän ja painottaa kirjansa toisessa tarkennetussa painoksessa,
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että tutkimuksen perusteella nyt olisi tärkeä tietää, miten digitaalisen median ja
verkkopalvelujen avulla voidaan lisätä sanomalehden brändin vaikuttavuutta.

Kuva 7.

Yhteisöllisen vaikuttamisen analyysissa nousivat tässä tutkimuksessa esiin kaksi
merkittävää kokonaisuutta, jotka lisäävät yhteisöllistä vaikuttavuutta verkkomedian keinoin ja
jotka mielestäni tulee ottaa mukaan yhteisöllisen vaikuttavuuden viitekehykseen.

Ensimmäisenä kokonaisuutena ovat erilaiset yhteisölliset palvelut, jotka lisäävät niiden
käyttäjien halua kuulua yhteisöön, jolle media tarjoaa palveluja. Tällaisia palveluja ovat
analysoiduissa verkkopalveluista löytyvät tapahtumakalenteri, FixMyStreet, SeeClickFix,
Contact your Councillors, hakemistotietokannat ja sisällöntuotannon vapaat työkalut. Mikään
näistä ei ole perinteisessä mielestä laatujournalismiin tai edes journalismiin kuuluvia
komponentteja.

Toisena isona kokonaisuutena ovat yhteisöllisen fasilitoinnin muodot, jotka lisäävät
yhteisöllistä kiinnittymistä ja vuorovaikutteista keskustelua ja siten lisäävät lopulta
yhteisöllistä vaikuttavuutta. Tällaista fasilitointia ovat sisällöntuotannon koulutus ja ohjaus,
yhteisön ja keskustelun motivointi, yhteisömanagerointi sekä yhteyksien luonti kansalaisten ja
hallinnon välille. Nämäkään eivät kuulu perinteiseen sanomalehden journalismiin eivätkä
mediayhtiön osaamiseen.

Näiden kokonaisuuksien ja tämän tutkimuksen analyysin pohjalta kehitin Meyersin
yhteisöllisen vaikuttavuuden mallia eteenpäin uudeksi yhteisöllisen vaikuttamisen
viitekehykseksi, jota kannattaa mielestäni käyttää erityisesti vaikuttavuuteen perustuvien
mediahankkeiden arvioinneissa.
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Kuva 8.

Tässä tutkimuksessa kehitetyn uuden yhteisöllisen vaikuttamisen viitekehyksen mukaan
paikallisvaikuttamisen rakentamisessa kannattaa keskittyä kolmen pilarin rakentamiseen, ja
nämä kolme pilaria kannattaa pitää lähtökohtaisesti samanarvoisina, koska ne kaikki
vaikuttavat voimakkaasti yhteisölliseen vaikuttamiseen.

Ensimmäinen pilari on laadukas ja täsmällinen sisältö. Journalisteille tämä kuulostaa
selvältä, mutta mitä paikallisempaan yleisöön mennään, sitä pienemmät ja ei-
journalistisemmat tekijät muodostavat kriteerit sille, koetaanko sisältö laadukkaan ja
täsmällisenä. Laadukkaan ja täsmällisen sisällön yksi osatekijä on relevanttius; onko sisältö
relevanttia lukijalle. Journalistissa prosesseissa uutiskynnys on pidettävä liiketaloudellisista
syistä tarpeeksi korkealla, mikä jättää paljon paikallisesti relevanttia kysyttyä sisältöä
julkaisematta perinteisessä journalistisessa prosessissa.

Kolmas pilari tuo yhden ratkaisun tähän kohtaamisongelmaan. Yhteisön fasilitointi ja
koulutus auttaa heitä tuottamaan itse relevanttia, täsmällistä ja lukijoiden kokemana
laadukasta sisältöä perinteisen journalistisen prosessin näkökulmasta katsottuna liian pientä
kohderyhmää kiinnostavista hyvin paikallisista asioista. Fasilitointi ja koulutus luovat
vaikuttavuutta yhdistämällä yhteisöä sisäisesti. Tukimuksessa esimerkkeinä tästä ovat
voimakkaasti fasilitoivat Oakland Local ja Nopola News.

Toisena pilarina ovat vaikuttavuutta lisäävät palvelut, jotka vahvistavat käyttäjien halua
kuulua tiettyyn yhteisöön. Tutkimuksessa tällaisia palveluja ovat muun muassa FixMyStreet
ja Fillarikanava.
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6 Johtopäätöksiä

6.1 Mediayhtiöiden roolit paikallisvaikuttamisessa.

Tutkimuksen ydinkysymyksenä oli ”Mikä on mediayhtiöiden paikka
paikallisvaikuttamisessa media-alan uudessa arvoketjussa?”

Valittujen verkkopalvelujen analyysin ja analyysin perusteella kehitettyjen uuden
suhteellisen kilpailukyvyn viitekehyksen ja uuden yhteisöllisen vaikuttavuuden viitekehyksen
perusteella mediayhtiöillä voi olla merkittävä paikka paikallisvaikuttamisessa, jos ne sen
haluavat sen paikan ottaa. Tutkituista verkkopalveluista vain kolme oli mediayhtiöiden
perustamia ja seitsemästä muusta kolme oli journalistitaustaisten henkilöiden perustamia ja
neljä media-alan ulkopuolelta tulleiden perustamia.

Suhteellisen kilpailukuvyn viitekehyksen mukaan paikallisvaikuttamiseen perustuvien
verkkopalvelujen rakentaminen on yksi keino vahvistaa paikallisen sanomalehden
kilpailukykyä ja rakentaa potentiaalisille tuleville kilpailijoille allalle tulon esteitä, minkä
pitäisi investointien jälkeen näkyä myös sanomalehden paremmassa tuloksentekokyvyssä
verrattuna kilpailijoihin. Olettaen tietenkin että sanomalehti pystyy toteuttamaan ja
rakentamaan palvelut oikein ja kustannustehokkaasti kannattavalla liiketoimintamallilla.

Paikallisvaikuttamisen tilan voimakas haltuunotto vaatii kuitenkin tämän tutkimuksen
perusteella sitä, että mediayhtiöissä panostetaan ennen kaikkea fasilitointiin ja sen avulla
luotavaan kansalaisten tuottamaan sisältöön ja keskusteluun. Tämä vaatii panostuksia
fasilitoivaan koulutukseen ja fasilitoivan yhteisömanagerien tehtäviin. Myös journalistissa
tehtävissä yhteisön keskustelun ohjaaminen ja motivointi nousee yhä tärkeämmäksi rooliksi
perinteisten journalististen tehtävien rinnalle.

Tämä olisi merkittävä muutos nykyisten mediayhtiöiden toimintatapaan, koska
fasilitoinnin ja kouluttamisen osaamista mediayhtiöissä ei perinteisesti ole, ja kun nyt
näyttäisi, että mediayhtiöiden osaamisessa fasilitoinnin taidoilla olisi tulevaisuudessa
merkittävä sija journalistisen osaamisen rinnalla.

Toinen merkittävä panostuksen kohde on yhdistävyyttä lisäävien vaikuttavien
palvelujen rakentaminen. Analyysin perusteella yhdistävyydessä korostuvat vahvasti
seuraavat osatekijät: fasilitointi ja koulutus, keskustelun motivointi ja aktivointi, relevantti
tieto ja käyttäjien luoma sisältö sekä helppokäyttöinen käyttöliittymä.

Yhdistävyyttä lisäävissä vaikuttavissa palveluissa paikkatiedon ja karttapohjaisen
käyttöliittymän rooli on tämän analyysin perusteella merkittävä onnistumisen tekijä.

Vaikuttavuuden lisäämisessä havaitsin analyysissa, että nopea ja relevantti palaute
(esimerkiksi FixMyStreet ja Fillarikanava) motivoivat ja sitouttavat palvelun käyttöön ja
lisäävät vaikuttavuuden tunnetta. Tällaisten nopeiden ja relevanttien palauteprosessien
rakentaminen kuuluu myös oleellisiin onnistumista lisääviin tekijöihin, ja on osa fasilitointia.

Mitä pienempään paikalliseen kohderyhmään mennään, sitä pienemmäksi journalistisen
sisällön rooli vaikuttavuudessa vähenee ja sitä suuremmaksi yhdistävyyden ja fasilitoinnin
merkitys kasvaa. Tämä sidonnaisuutta kuvaan alla olevalla kaaviolla:
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Kuva 9.

Kannattaa huomata, että mielestäni tämän analyysin perusteella vaikuttavuuden
merkitystä ei saavuteta edistyksellisillä verkkopalveluilla ja visuaalisesti hienoilta näyttävillä
kokonaisuuksilla, vaan hyvinkin yksinkertaisilla, edullisilla ja teknisesti kehittymättömillä
ratkaisuilla, kunhan palveluun kuuluu alusta lähtien tehokasta fasilitointi ja yhdistävyys. Tästä
hyvänä esimerkkinä on Front Porch Forum, joka perustuu sähköposteihin ja niiden
käsittelysääntöihin.

Tämän analyysin perusteella alkaa olla kyseenalaista perustaa minkäänlaista uutta
verkkopalvelua, jonka toteutuksessa ja jokapäiväisessä toiminnassa fasilitointi ja
yhdistävyydestä huolehtiminen eivät ole prioriteettilistan kärjessä ja myös hyvin
resurssoituna.

6.2 Liiketaloudellinen huomio

Paikallisvaikuttamisen verkkopalveluissa liiketoiminnallinen kannattavuus on kysymys,
johon tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa eikä sitä selvitetty. Tutkimuksen teon aikana
sellaiselle selvitykselle ilmeni selvä tarve. Vaikka vaikuttamisen tapoihin mediayhtiön on
paikallisesti helppokin lähteä, sen rahoittaminen verkossa pääasiassa mainosrahoitteisesti ei
ole helppoa ja näyttäisi vaativan hyvin ohuen organisaation ja vahvan kustannustietoisuuden.

Liiketoiminnallinen kannattavuus pitäisi kuitenkin olla rakennettavissa, sillä
analysoiduista verkkopalveluista ilmeni, että vain 1700 asukkaan alue voi kannattaa
mainosrahoituksella verkkopalvelun pyörittämisen ja yhden työntekijän palkkakustannukset
(Nopola News). Silloin esimerkiksi 5 000 – 15 000 asukkaan kokonaisuuksista koostuvien
vaikuttamaan pyrkivien paikallispalvejen verkoston rakentaminen ja fasilitointi ohuella
organisaatiolla ja avoimen lähdekoodin menetelmillä pitäisi onnistua kannattavasti. Tämän
varmistaminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta liiketoiminnallisesta näkökulmasta tehtynä.

6.3 Ehdotuksia tulevaisuuden tutkimuksen painopisteiksi

Tämän tutkimuksen analyysin ja tulosten perusteella ehdotan seuraavia aiheita
tulevaisuuden tutkimuksen painopistealueiksi:

Hyvin paikallisten verkkopalvelujen verkoston tutkimushanke
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Hyvin paikallisten verkkopalvelujen verkoston mallien, konseptien, organisoitumisen ja
liiketoimintamallien tutkimiselle on mielestäni selvä tarve. Hyvin paikallisella
verkkopalvelulla tarkoitetaan tässä korkeintaan pienen paikallislehden tai kaupunginosalehden
kattamaa aluetta, yleensä pienempää “naapurusto”-aluetta, jonka uutisoinnin/viestinnän,
yritysyhteistyön ja yhteisön fasilitoinnin voi hoitaa yhden henkilön työpanoksella.

Tutkimuksessa tulisi selvittää ainakin mikä olisi liiketaloudellisesti kannattava ja
toimiva tapa perustaa yhden henkilön pyörittämien paikallisten verkkopalvelujen verkoston,
mitä kokoluokkaa tällaisten verkkopalvelujen tulisi olla, millä konseptilla ja
palvelutarjonnnalla verkkopalvelut menestyisivät, 61 © Matti Lintulahti 2010

mikä verkoston liiketoimintamalli olisi paras, mikä rooli (työntekijä/yrittäjä)
verkkopalvelun pyörittävällä henkilöllä olisi. Hankkeessa kannattaisi pilotoida mikrolokaaleja
verkkopalveluja eri lähtökohdista parhaan mallin löytämiseksi tavoitteena käynnistää verkosto
toimivalla mallilla koko Suomen kattavasti. Toimiva malli voisi olla mahdollista myös
kansainvälistää.

Hyvin pienissä paikallisissa verkkopalveluissa on yhteisöllisyyden aste ja rooli
elintärkeä palvelun menestymisen kannalta. Siksi tällaisen palvelun pyörittäjän
yhteisömanagerin rooli on keskeinen. Pilottihankkeissa kannattaisi tutkia yhteisömanagerin
roolin, tehtävien, taustan, työtapojen, ominaisuuksien, motivaation, vapaaehtoisuuden tason,
yrittäjyyden ja palkkiorakenteen menestystekijöitä.

Vaikuttavuuden mittareiden kehittämisen tutkimushanke
Verkkopalvelujen vaikuttavuuden tarkempien elementtien selvittämiseksi ja

vaikuttavuuden mittareiden kehittämiseksi kannattaisi käynnistää tutkimushanke, koska sen
tulosten perusteella vaikuttavuuteen perustuvia verkkopalveluja olisi kohdennetumpaa ja
täsmällisempää rakentaa ja kehittää.

Fasilitointia ja koulutusta kehittäviä tutkimushankkeita
Koska fasilitoinnin ja vapaaehtoisten sisällöntuottajien koulutuksen merkitys nousi

keskeiseksi tässä analyysissa, niihin kannattaisi kiinnittää tutkimuksellinen huomio erityisesti
kun perinteisissä mediayhtiöissä ei ole ollut tämän alan osaamista. Sisällöntuotannollisen ja
vuorovaikutuksen fasilitoinnin kehittämiseen perustuvia tutkimushankkeille ja -ideoille on
selvää tarvetta.

Suljetun naapurustofoorumin tutkimushanke
Front Porch Forumin kaltaisen suljetun naapurustofoorumin kaltaisesta

verkkopalvelusta kannattaisi tehdä selvitys, millä edellytyksillä ja liiketoiminnallisella
mallilla Suomessa olisi kysyntää ja tarvetta ja olisiko mallille liiketoiminnallisia edellytyksiä.

Mobiliteetin ja paikkatiedon hyödyntämistä selvittäviä tutkimushankkeita
Mobiliteetin ja paikkatiedon hyödyntäminen kaikenlaisissa paikallispalveluissa on

trendinä selvässä nousussa. Konseptuaalinen ja liiketoiminnallinen mobiliteetin ja
paikkatiedon hyödyntäminen hyvin paikallisissa palveluissa on alue, jossa on suuri
tutkimustarve. Tutkimuksessa kannattaisi ainakin huomioida paikallisten asukkaiden hyöty,
tarve ja kiinnostuksen aste mobiilitse tarjottaviin paikallispalveluihin ja paikkatiedon
perusteella tarjottaviin palveluiden sekä yritysten, erityisesti paikallisilla markkinoilla
toimivien pk-yritysten liiketoiminnallinen hyöty ja kyky ottaa omassa viestinnässään,
markkinoinnissaan ja myynnissäään paikkatietoon perustuvia mobiilipalveluja käyttöön.
Myös teknologiset konseptit ja ratkaisut ovat mobiliteetin ja paikatiedon hyödyntämisessä
oleellisia tutkia ja mahdollistavat kansainvälistymisen onnistuneissa tapauksissa.
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7 Pääasialliset lähteet:

7.1 Analysoidut verkkopalvelut:

Bluffton Today http://www.blufftontoday.com/
Broken Sidewalk http://brokensidewalk.com/
DavidsonNews http://davidsonnews.net
Fillarikanava (beta) http://fillarikanava.hel.fi/
Front Porch Forum http://frontporchforum.com/
Guardian Local Cardiff http://www.guardian.co.uk/cardiff ja
http://www.guardian.co.uk/cardiff/fix-my-street
MyBackyard http://mybackyard.starnewsonline.com/
Nopola News http://www.nopolanews.fi
Oakland Local http://oaklandlocal.com/
St. Louis Beacon http://www.stlbeacon.org
Tärkeimmät analysoituihin verkkopalveluihin liittyvät verkkopalvelut:
FixMyStreet http://www.fixmystreet.com/
MySociety http://www.mysociety.org/
SeeClickFix http://www.seeclickfix.com/citizens
WriteToThem http://www.writetothem.com/
Lähdekirjallisuus:
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