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Tutkimuksessa tarkastellaan saamelaisen YLE Sápmi radion verkkosivullaan julkaisemien
uutisten saamaa huomiota verkkosivuillaan ja Facebookissa: paljonko uutiset saavat osakseen
yleisön huomiota, millaisiin uutisiin se kohdistuu ja minkä sisältöistä huomio on. Uutisten
saama huomio kertoo yleisön kiinnostuksen kohteista ja sävystä.
Omistautuminen jollekin asialle tai henkilölle ja tähän käytetty aika ilmaisevat huomiota, jota
itsessään on vaikea täsmällisesti mitata (Simon 2971, 41). Nettiympäristössä sitä kuvaavat
yhdessä luodut sisällöt (Chatfield 2013), digitaaliset jalanjäljet kuten vierailut verkkosivulla,
”tykkääminen”, kommentointi, uudelleentwiittaus, viestin jakaminen edelleen tai sivuston
seuraaminen (Meyer 2006; Kortelainen & Katvala 2012). Huomiota on verrattu rahaan
(Simon 1971), maahan (Ott 2011), kultaan ja öljyyn (Chatfield 2013), koska kaikki nämä ovat
niukkoja tuotteita, joiden määrä ei kasva ja joihin kaikkiin kohdistuu kysyntää. Vaikka
informaation määrä tai huomioon kohdistuva kysyntä kasvaisi, itse huomion määrä ei
vastaavasti lisäänny. Jos jokin viestintäväline saa huomiota osakseen, jokin toinen vastaavasti
jää vähemmälle. (Goldhaber 1997; Davenport & Beck 2001.) Verkkosivujen ja -palvelujen
saamaan huomioon vaikuttavat mm. sisällön relevanssi, välittääkö sivusto omistajuuden tai
yhteenkuulumisen tunnetta esimerkiksi yhteisen sisällön luomisen kautta. Myös käytön ja
lukemisen helppous, sisällön realistisuus, auktoritatiivisuus ja elämänläheisyys sekä helppous
vaikuttavat sivuston saamaan huomioon. (Davenport & Beck 2001.)
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan YLE Sápmi radiokanavan uutisia ja niiden saamaa
huomiota kahdella tutkimusjaksolla, loka-marraskuussa 2013 ja huhti-toukokuussa 2014.
Uutiset jaettiin sisällön suhteen viiteen aiheluokkaan, poliittisiin, taloudellisiin,
kulttuuriaiheisiin, ympäristöaiheisiin ja muihin. Verkkosivulla julkaistuista uutisista tutkittiin,
paljonko niitä kommentoitiin YLE Sápmin verkko- tai Facebook- sivulla tai jaettiin eteenpäin,
tai paljonko niihin kohdistui ”tykkäämistä” twiittauksia. Samalla tutkittiin, annettiinko
kommentteja nimellä vai nimettömästi ja poikkesivatko nämä sisällöltään toisistaan. Tästä
huomiodatasta tutkittiin määrällisesti huomion määrää ja jakaumaa eri uutiskategorioille ja
laadullisesti sen sisältöä.
Tutkimusaineistossa oli 473 uutista, joista 24 % sai osakseen huomiota: yhteensä 272
kommenttia YLE Sápmi radion verkkosivulla ja 2616 tykkäämistä saman radioaseman
Facebook-sivulla. Huomion kohteet ja sisältö radion verkkosivulla poikkesi selvästi

Facebook-sivulla jaetusta huomiosta. Eniten kommentteja saivat uutiset statuksettomia
saamelaisia koskeneesta väitöskirjaa, alkuperäiskansoja koskevasta ILOn sopimuksesta ja
Saamelaisparlamenttia koskevasta lakiuudistuksesta. Näistä uutisista alkaneet keskustelut
päätyivät kaikki lopulta samaan aiheeseen, saamelaismääritelmään, jota koskeva keskustelu
on ollut käynnissä vuosikymmeniä (Lehtola 2004; Pääkkönen 2008; Nyyssönen 2011).
Verkkosivulla kommentointi tapahtuu Yleisradion käytännön mukaisesti nimettömästi ja oli
ajoittain hyvin kriittistä. Tämä sisältö puuttui kokonaan YLE Sápmi radion Facebook-sivulta.
Siellä eniten ”tykkäämisiä” saivat saamelaisen musiikkikilpailun voittaja, saamenkielisiä TVuutisia koskeva uutinen sekä saamelaisen huippuartistin konsertti. Facebookin käytännön
mukaisesti kommentit ja muu huomio annettiin omalla nimellä. Se kohdistui etupäässä
Suomen saamelaisalueen kulttuuriaiheisiin. Aivan tutkimusjakson lopussa ilmestyivät
ensimmäiset twiitit, jotka kohdistuivat samantapaisiin aiheisiin kuin huomio Facebookissa.
YLE Sápmin verkkosivujen uutisista huomiota saivat osakseen Suomen saamelaisalueeseen
liittyvät poliittiset ja kulttuuriaiheet. Muille alueille liittyvät poliittiset tai kulttuuriuutiset sekä
taas talous- ja ympäristöaiheet jäivät käytännössä huomiotta. Tutkimus kuvaa uutisia
seuraavien kiinnostuksen kohteita. Verrattuna käyntimäärien tutkimiseen verkkosivujen ja
Facebookin huomiodata kertovat myös huomion sisällöstä ja sävystä. Tutkimus lisää
ymmärrystä huomiotalouden teorian soveltamisesta ja huomiodatan käytöstä
kuulijatutkimuksessa sosiaalisen median avulla.
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