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Muistatko ajan ennen sosiaalista mediaa, somea? Vaikka kaikki ei en-
nen ollutkaan paremmin, moni asia oli helpommin hallittavissa. Se, mitä 
Yleisradion uutisissa kerrottiin ja mitä lehdistä sai lukea, riitti monelle. Sit-
ten tuli netti. Nyt tiedon kanavat ovat suorastaan räjähtäneet käsiin. 

Määrä ei tosin takaa laatua. Somessa vastuu siirtyykin lukijalle. Samoin 
pitää olla tarkka omissa julkaisuissa. Sanottua ei sanomattomaksi saa, ei 
varsinkaan somessa. Vahinko on usein tapahtunut jo ennen kuin harkitse-
mattoman julkaisun ehtii poistaa. Siellä voi myös elää maailmassa, joka ei 
suinkaan ole reaalitodellisuus. Räp-artisti Kubea lainatakseni: ”tuhat laikkii 
ei tuu kysyy sult, et mitä kuuluu”.

Entä ”some” itse? Oikeastaan pitäisi puhua somen sijaan sosiaalisen medi-
an palveluista, jotka ovat niin käyttäjämäärissä mitattuina kuin myös käyt-
täjäprofiileiltaan yllättävänkin erilasia. Kannattaa tehdä selkeitä linjauksia 
somen käyttöön, sekä työssä että omassa elämässä: mitä palveluita käytät, 
mille kohderyhmille ja kuinka usein.

Joskus vähemmän on enemmän. Saman sisällön julkaiseminen muokattuna 
jo 3-4 erilaiseen palveluun vaatii aikaa ja resurssia. Onko parempi panostaa 
yhteen kerrallaan? Toisaalta, palveluita tulee ja menee, ja tunnettujenkin 
palveluiden painoarvo muuttuu ajan kuluessa, joten se yksi ja sopivin pitää 
miettiä tarkkaan - ja olla valmis vaihtamaan sitä ajoissa. 

Organisaatiotasolla tärkeä on myös markkinoinnin ja viestinnän linjaus 
siitä, onko some ensisijainen kanava vai yksi kanava ”perinteisen” median 
joukossa. Olen itse todennut somen ylivoimaisuuden reaaliaikaisen tiedon 
välittäjänä esim. erilaisista tapahtumista, joista julkaiseminen on osa työtä-
ni. En silti näe, että se  korvaisi perinteisiä uutistiedotteita tai kotisivujen 
yksityiskohtaista asia- ja palvelusisältöä. 140–160 merkkiin ei aina pysty tii-
vistämään sitä, mitä haluaa sanoa. Sekä minulle itselleni että työantajalleni 
some on edelleen vain täydentävä kanava vanhojen rinnalla. 

Pitääkö somessa sitten olla vai ei? Kaikesta huolimatta: kyllä pitää. Jos et 
ole somessa, menetät paljon mahdollisuuksia pitää yhteyksiä, jakaa tietoa ja 
vaikuttaa, olla jopa mielipidejohtaja. Some antaa nopean palautteen omista 
ajatuksista ja huomioista, niiden suosiosta ja kiinnostavuudesta. Hienoin 
hetki on se, kun oma julkaisu saa suosiota ja lähtee leviämään eteenpäin. 
Vaikka et itse olisikaan aktiivinen somettaja, voit siellä ollessasi seurata kes-
kusteluja ja ohjata niitä suuntaan, johon vain asiantuntija pystyy.

Tässä lehdessä on teille lukijoille tarjolla monipuolisesti asiaa sosiaalisesta 
mediasta. Kannattaa lukea – ja tykätä.
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Sävyanalyysi on 
tullut jäädäkseen

Sosiaalisen median viestien epä-
täydellinenkin luokittelu hyödyttää 
yrityksiä, sillä some on muuttanut 
ihmisten tapaa ilmaista mielipi-
teensä. Se, mikä kerrottiin aiem-
min kahvipöydissä ja kassajonoissa, 
kerrotaan yhä useammin blogeissa, 
Facebookissa, Twitterissä ja muil-
la yhteisösivustoilla. Somesta on 
tullut paikka, jossa jaetut sisällöt 
ohjaavat ihmisten osto- ja muuta 
käyttäytymistä. Yrityksen huono 
asiakaspalvelu ei jää enää yrityksen 
ja asiakkaan väliseksi. Mielensä pa-
hoittanut asiakas on tietokoneelle 
päästessään yritykselle potentiaa-
linen riski. Mukana kulkevat äly-
puhelimet tarkoittavat, että nämä 
riskit myös realisoituvat. Ei ole 
harvinaista, että lounaskeittoon 
eksyneestä kärpäsestä raportoidaan 
Twitterissä ennen kuin asia on ra-
vintolan keittiön tiedossa. 

Sävyanalyysi on hyvä keino seu-
rata keskusteluja, joita yritysten 
tuotteista ja palveluista sosiaalises-
sa mediassa käydään. Sävyanalyy-
sin arvo ei ole niinkään yksittäisten 
viestien analysoinnissa, vaan niiden 
yhdistelemiseen ja vertailemiseen 
perustuvassa ymmärryksessä. Eri-
tyisen hyödyllistä sävyanalyysi on 
tilanteissa, joissa yritys on somessa 
tuomiolla todellisen tai oletetun rik-
keen perusteella. 

Vertauskuvallisesti sävyanalyy-
si voidaan rinnastaa palohälytti-
meksi. Palohälyttimen tapaan se ei 
sammuta tulipaloja, mutta antaa 
tarpeellista reagointiaikaa. Aivan 
kuten tulipalo edellyttää tehokas-
ta sammutusoperaatiota, myös 
sävyanalyysi vaatii rinnalleen fik-
suja toimintatapoja. Vaikka kone 
voidaankin opettaa tunnistamaan 
tunteita, se ei niitä tunne. Kone ei 
kykene empatiaan. Siksi myöskään 
turhautuneen ja vihaisen asiakkaan 
kohtaamista ei kannata ulkoistaa 
koneelle.     

teemA

Sävyanalyysi on 
yrityksen some-palohälytin
Sävyanalyysi on hyvä keino seurata sosiaalisen median keskusteluja. Vaikka 
tietokone analysoi paljon nopeammin kuin ihminen, puuttuu siltä ihmiselle 
ominainen kyky tulkita ja antaa merkityksiä. Eikä kone kykene empatiaan, 
joten tyytymättömän asiakkaan kohtaamista ei kannata ulkoistaa koneelle.

TeksTi: harri jalonen

kirjoittaja on tieto- ja innovaatiojohtamiseen perehtynyt filosofian tohtori ja yliopettaja turun ammatti-

korkeakoulussa. Hän on myös tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.

tietokoneiden laskentatehon 
kasvu on tehnyt mahdolliseksi so-
siaalisessa mediassa syntyvien ja 
leviävien asioiden ja ilmiöiden ko-
nepohjaisen analysoinnin. Tutki-
musyhtiö Gartnerin hype-käyrän 
mukaan sosiaalinen analytiikka ja 
erityisesti tunteita ja mielipiteitä 
ilmentävien sisältöjen automaat-
tinen luokittelu eli sävyanalyysi 

on yksi nopeimmin kasvavista tie-
toteknologian sovellutusalueista. 
Sävyanalyysi on menetelmä, jonka 
avulla ihmisten kirjoittamien viesti-
en sanoista ja muista tekstielemen-
teistä tunnistetaan ja analysoidaan 
tunteisiin ja mielipiteisiin viittaavia 
piirteitä.

Sävyanalyysi hyödyntää koneop-
pimista. Koneoppimisella tarkoi-

tetaan algoritmeja, jotka oppivat 
asioita käsittelemänsä ja analysoi-
mansa datan avulla. Aivan kuten 
lapsi oppii lukemaan ja soveltamaan 
taitoaan eri yhteyksissä, myös ko-
netta voidaan opettaa ”ymmärtä-
mään” lukemaansa. Sanavaraston 
kasvattaminen auttaa sekä ihmistä 
että konetta yhdistelemään ja päät-
telemään asioita. Tekoäly on tehnyt 
koneesta aiempaa fiksumman ja 
ihmistä paremman muun muassa 
shakissa ja gossa. Koneoppiminen 
on arkipäivää myös hakukoneissa, 
osakemarkkinoinnilla ja lääketie-
teessä. 

Sävyanalyysin tarve on yhte-
ydessä digitaalisen tiedon räjäh-
dysmäiseen kasvuun. Yksinomaan 
Twitterissä julkaistaan vuoden jo-
kaisena päivänä yli puoli miljardia 
viestiä. Määrä on niin suuri, että 
sen karkeakin analysointi ilman tie-
tokoneiden apua on mahdotonta. 
Edes Kiinan kaksi miljoonaa some-
tarkkailijaa eivät pysty käymään läpi 
kuin vain osan some-viesteistä. Tie-
tokone analysoi ihmistä huomatta-
vasti nopeammin.

Täydellisyyteen pyrkiminen 
on hyvän vastakohta

Konetta voidaan opettaa monin 
tavoin. Sävynanalyysin yhteydessä 
tavanomainen ja käytetty tapa on, 
että kerätään esimerkkiaineisto, 
johon kuuluvat viestit luokitellaan 
manuaalisesti kolmeen luokkaan 
(negatiivinen, neutraali ja positiivi-
nen). Käytännössä tämä tarkoittaa 
tunteita ilmentävien piirteiden etsi-
mistä ja tunnistamista yksittäisistä 
sanoista, sanojen yhdistelmistä ja 
hymiöistä. Seuraavassa vaiheessa 
tunteita ilmentävät piirteet muute-
taan koneen ymmärtämään muo-
toon. Ärsyyntymistä ja turhautu-
mista ilmentävä ”Pidä 
tunkkisi!!!” on sävyltään 
negatiivinen viesti, jolle 
voidaan antaa algoritmis-
sa arvo ”-1”. Vilpittömässä 
tarkoituksessa esitetty ky-
symys ”mitä muuten kuu-
luu?” on esimerkki neut-
raalista viestistä, joka saa 
arvon ”0”. ”Ihqu!” on some-kieleen 
pesiytynyt ilmaisu, jolla viestitään 
positiivista suhtautumista po. asi-
aan. Algoritmissa se saa arvon ”1”. 
Luokittelusta voi tarvittaessa tehdä 
myös hienosyisemmän. Esimerkiksi 
voimasanoja ja uhkauksia sisältä-
ville viesteille voidaan antaa arvo 
”-3”, kun taas vaikkapa myönteisiä 
verbejä ja adjektiiveja sisältävälle 
viestille voidaan antaa arvo ”2”. Yk-
sittäisten viestien numeeriset arvot 
ovat raaka-ainetta, jota jalostetaan 
erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. 
Lopputuloksena on koneen tekemä 
ehdotus ja päätelmä viestin sisältä-
mästä sävystä. 

Toteutimme Tekesin rahoitta-
massa NEMO-tutkimushankkeessa 
suomenkieltä ymmärtävän sävy-
analyysisovelluksen. Esimerkkiai-
neistona käytimme 10 000 twiittiä, 
jotka luokiteltiin kolmeen katego-
riaan kymmenen ihmisen voimin. 
Sovelluksemme kykenee luokittele-
maan oikein sille entuudestaan tun-
temattoman tekstiaineiston noin 
65 prosentin osumatarkkuudella.  
Onko tulos hyvä vai huono, riippuu 
näkökulmasta. Yhtäältä 65 prosen-
tin osumatarkkuus on merkittävästi 

enemmän kuin puhdas arpominen, 
toisaalta lähes neljä kymmenestä 
luokituksesta osoittautuu harha-
laukaukseksi. Saavutuksemme on 
hyvää keskitasoa, kun sitä vertaa 
kansainvälisiin tutkimuksiin, jot-
ka osoittavat, että sävyanalyysin 
osumatarkkuus on kaksiluokkai-
sessa (positiivinen–negatiivinen) 
analyysissa 80–90 prosenttia ja 
kolmeluokkaisessa (positiivinen 
– neutraali – negatiivinen) analyy-
sissa 60–75 prosenttia. Suomen 
kieli asettaa sävyanalyysille omat 
haasteensa. Kielemme sanat taipu-
vat. Tämä tarkoittaa sitä, että eri 
viesteissä sanalla on lukuisia erilai-
sia ilmenemismuotoja, mikä tekee 

esimerkiksi sanojen vertaa-
misen positiivisia tai nega-
tiivisia merkityksiä sisältä-
vien sanojen sanastoihin 
vaikeaksi. Lisäksi suomelle 
on olemassa huomattavasti 
vähemmän tekstin analy-
sointiin sopivia työkaluja, 
sanastoja ja muita voima-

varoja kuin esimerkiksi englannille. 

Kone oppii 
mutta ei osaa tulkita

Kokemuksemme sävyanalyysisovel-
luksen kehittämisestä puhuu sen 
puolesta, että ilmaisun rikkauden 
johdosta tietokonepohjaisen sävy-
analyysin avulla ei ole mahdollis-
ta luoda virheetöntä järjestelmää. 
Kone oppii, mutta siltä puuttuu 
ihmiselle ominainen kyky tulkita ja 
antaa merkityksiä kirjoitetulle teks-
tille. Esimerkiksi sarkasmi ja ironia 
ovat nykyteknologialle toistaiseksi 
ylitsepääsemättömän vaikeita tyy-
lilajeja. 

Presidentti Niinistön uudenvuo-
denpuheessaan mainitsema mie-
lensähyvittäjä on hyvä esimerkki, 
miten ihminen kykenee muokkaa-
maan kieltä tavalla, joka aiheuttaa 
vaikeuksia fiksullekin koneelle. 
Suomea taitavalle uudissana avau-
tuu hetkessä, kun taas koneelta 
puuttuu keinot sen mielekkääseen 
tulkintaan. 

tietokone analysoi ihmistä 
huomattavasti nopeammin.
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Uusilla työvälineillä 
somen suomenkieliset tunnesisällöt 
analyysiin ja hyötykäyttöön

teemA

Yksityiskohtaisempi 
sosiaalisen median 
tunteiden analyysi 
avaa uusia mahdol-
lisuuksia ymmärtää 
tunteiden liiketoimin-
nallisia vaikutuksia. 
Nyt saatavilla on 
myös suomenkieli-
seen some-aineistoon 
kehitetty analyysi-
malli.

TeksTi: jari jussila

tunteet elävät uutta renes-
sanssia johtamiskirjallisuudessa. Jo 
pitkään on tiedetty, että tunteilla 
on keskeinen merkitys ihmisten os-
topäätöksiin. Monissa elämän suu-
rissa päätöksissä, kuten asunnon ja 
auton hankinnassa tunteilla on sa-
nottu olevan isompi merkitys kuin 
järjellä. Kuluttajakäyttäytymisen 
lisäksi on tunnistettu, että tunteilla 
on suuri vaikutus ihmisten hyvin-
vointiin ja työn tuottavuuteen. 

Tunteiden kolme aaltoa 

Tunteiden ensimmäisenä aaltona 
johtamiskirjallisuudessa, voidaan 
pitää psykologi Daniel Golemanin 
menestysteoksessaan Emotional 
Intelligence (1995) lanseeraamaa 
tunneälykkyyttä ja sitä seurannutta 
keskustelua tunneälykkyyden mer-
kityksestä johtamisessa 1990-luvul-
la.

Tämän jälkeen kului joitakin 
vuosia, ennen kuin käynnistyi toi-
nen tunteisiin liittyvä buumi, joka 
on läpitunkeutunut johtamiskes-
kusteluun mindfulness – tietoisuus-
taidot sateenvarjon alla. Google 
on  esimerkki tietoisuustaitojen ja 
tunneälyn kehittämisen edelläkävi-
jäyrityksistä kansainvälisesti ja sen 
aikaisemmin henkilökunnallensa 
kehittämä tietoisen läsnäolon ja 
tunneälyn koulutusohjelma, Search 
Inside Yourself, on nykyään avattu 
myös Googlen ulkopuolelle hyödyn-
nettäväksi.

Tunteiden kolmantena aaltona 
voidaan pitää massadataan perustu-
vaa analytiikkaa hyvinvoinnin, tuot-
tavuuden ja uuden liiketoiminnan 
kehittämisessä. Viime vuosina on 
tullut markkinoille useita erilaisia 
tunteiden mittaamiseen tarkoitet-
tuja laitteita, kuten aivosähkökäyrää 
mittaavat lasit, kypärät ja päähineet 

(esim. Muse), ihon sähkönjohta-
vuutta mittaavat sormukset (esim. 
Moodmetric), ja sykkeen vaihtelua 
mittaavat älykellot ja hyvinvointi-
rannekkeet (esim. Fitbit Surge). Osa 
hyvinvointirannekkeiden appseis-
ta sisältää myös toiminnallisuudet 
tunteiden omatoimiseen ylöskir-
jaamiseen (esim. Jawbone UP) ja 
tätä tarkoitusta varten on olemas-
sa myös erillisiä sovelluksia (kuten 
Emotion Tracker). Samaan aikaan 
tunteita ilmaisevat hymiömerkit 
(Emojit) ovat levinneet sosiaalisen 
median palveluihin ja omana kurio-
siteettina on julkaisu myös maakoh-
taisia hymiömerkkejä.  Sosiaalisen 
median analytiikka on nopeasti 
kehittyvä tunteiden mittaamiseen 
liittyvä osa-alue, jossa mm. teksti-, 
kuva-, ääni- ja videosisällöistä pyri-
tään automaattiseen tunteiden tun-
nistamiseen liiketoiminnan tueksi.

Suomenkieliset sosiaalisen 
median sisällöt

Yksi keskeinen haaste tunteiden 
analyysille sosiaalisesta mediasta 
on se, että sosiaalisen median ana-
lytiikkapalvelut ymmärtävät huo-
nosti suomen kieltä. Toisin kuin 
englannin kielelle suomen kielelle ei 
myöskään tällä hetkellä löydy yleis-
tä tunnesanastoa 
– ontologiaa – jota 
voisi käyttää tuntei-
den analyysin tuke-
na. Suomen kielellä 
ei ole ollut saatavilla 
sellaisia valmiiksi 
tunneluokiteltuja 
aineistoja sosiaali-
sesta mediasta, joi-
ta voitaisi käyttää 
opettamaan konet-
ta automaattisesti tunnistamaan 
tunteita tekstistä. Näistä lähtökoh-
dista on ymmärrettävää, että tällä 
hetkellä ei ole avoimesti saatavilla 
olevaa sosiaalisen median analytiik-
kasovellusta tai kirjastoa, jota voisi 
hyödyntää tunteiden tunnistami-
seen suomenkielisestä sosiaalisen 
median sisällöstä. State-of-the-art 
ratkaisut ovat tällä hetkellä keskit-
tyneet sävyanalyysiin (sentiment-
tianalyysiin), joiden avulla voidaan 

luokitella teksti sävyn perusteella, 
joko positiiviseen, neutraalin tai 
negatiiviseen kategoriaan. Ratkaisu 
laajemman tunneskaalan tunnista-
miseen suomenkielisestä aineistos-
ta puuttuu tällä hetkellä.

PAD-viitekehys tunteiden 
tunnistamiseen

Yksityiskohtaisempaan tunteiden 
tarkasteltuun on esitetty erilaisia 
malleja, joista yksi tunnetuimpia 
on psykologien Albert Mehrabian ja 
James Russellin (1974) kehittämä 
PAD-viitekehys.

Mehrabian ja Russellin mu-
kaan ihmisten kaikki tunnetilat 
voidaan kuvata kolmiulotteisen 
PAD-mallin avulla. Vaihtelut mieli-
hyvän (Pleasure), virittyneisyyden 
(Arousal) ja oman hallinnan tunteen 
(Dominance) suhteen  muodostavat 
heidän mukaansa ihmisten tunne-
tilojen yhteisen ytimen. Mielihyvä 

kuvastaa missä määrin 
yksilö kokee mielihy-
vän, onnellisuuden tai 
tyytyväisyyden tunnet-
ta. Vastaavalla tavalla 
virittyneisyys kuvaa 
missä määrin henkilö 
kokee innostusta, aktii-
visuutta tai varuillaan 
oloa. Oman hallinnan 
tunne kuvaa puoles-
taan sitä missä määrin 

henkilö kokee voivansa vaikuttaa, 
vapautensa vaikuttaa tai hallitse-
vansa tilanteen.

Malli suomenkielisen some-
aineiston analysointiin 

Kauppatieteen tohtori Mika Boede-
ker on kehittänyt kolmiulotteisesta 
PAD-avaruutta kuvaamaan kak-
siulotteisen ympyrädiagrammin, 
jossa jokainen neljästä mielihyvä-

virittyneisyys (PA) yhdistelmästä on 
edelleen jaettu hallinnan tunteen 
(D) mukaan kahdeksaksi tunne-
perheeksi. Malli on kehitetty pal-
velemaan tunteiden tunnistamista 
suomenkielisestä tekstiaineistosta. 
Tätä tarkoitusta varten mallissa on 
kuvattu suomenkielisiä termejä, 
jotka edustavat jokaista kahdek-
saa tunneperhettä ja niitä kuvaavia 
tunteita kolmella eri intensiteetti-
tasolla. Tästä syystä malli soveltuu 
erityisen hyvin suomenkielisten 
sosiaalisen median sisältöjen ana-
lyysiin.

Miksi joku haluaisi analysoida 
tunteita sosiaalista mediasta? En-
sinnäkin, kaikki tunteet eivät ole 
yhtä arvokkaita ja merkityksellisiä 
liiketoiminnan näkökulmasta. Mo-
nilla organisaatiolla on käytettävis-
sään sosiaalisen median analytiik-
ka, joka tunnistaa ovatko viestit 
sävyiltään positiivisia, negatiivisia 
tai neutraaleja. Negatiivis-sävyiset 
viestit voivat olla kuitenkin tunne-
sisällöltään hyvin erilaisia, esimer-
kiksi asiakkaiden kokema hämmen-
nys, viha tai lohduttomuus yritystä 
kohtaan antaa tarkempaa informaa-
tiota, jota yritys voi hyödyntää asia-
kaskokemuksen parantamiseen ja 
oman toimintansa kehittämiseen. 
Tunteiden intensiteetti antaa myös 
tarkempaa tietoa asiakaskokemuk-
sen kehittymisestä ajan yli.

Analyysimenetelmien 
kehittäminen jatkuu 
– myös yhteisöllisesti

Yksityiskohtaisempi sosiaalisen me-
dian tunteiden analyysi avaa useita 
uusia mahdollisuuksia ymmärtää 
tunteiden liiketoiminnallisia vaiku-
tuksia. Esimerkiksi on mahdollista 
tarkastella, mitkä tunteet leviävät 
sosiaalisessa mediassa parhaiten. 
Suomalaisen ohjelmistoyrityksen, 

ällistystä herättävät viestit 
retweetataan keskimäärin 12,5 

kertaa, tunnesisällöltään riemua 
sisältävät 7,5 kertaa.
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Goforen Twitter dataa tarkasteltaes-
sa selvisi esimerkiksi, että viestejä, 
jotka tunnesisällöltään herättävät 
ällistystä retweetataan keskimäärin 
12,5 kertaa, tunnesisällöltään rie-
mua sisältäviä viestejä keskimäärin 
7,5 kertaa ja tunnesisällöltään tyy-
tyväisyyttä sisältäviä viestejä keski-
määrin 5 kertaa. 

Vastaavanlainen analyysi on 
mahdollinen mille tahansa organi-
saatiolle, joka on luokitellut viestin-
sä tunnesisällön mukaan. Esimer-
kissä käytetty analyysi on toteutettu 
IBM Watson Analytics sovelluksella, 
joka on täysin ilmainen pilvipohjai-
nen analytiikkasovellus – vinkki-
nä niille jotka haluavat analysoida 
oman organisaationsa sosiaalisen 
median dataa.

Suomenkielisten sosiaalisen 
median aineistojen tietopankkien 
ja analyysimenetelmien kehittämi-
sessä riittää vielä paljon tekemistä. 
Mikäli olet kiinnostunut aihealueen 
yhteiskehittämisestä, liity mukaan 
Tunteet ja Some Facebook yhtei-
söön: https://www.facebook.com/
groups/1699296367003033/, jota 
olemme parasta aikaa rakentamassa 
teeman ympärille.
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teemA

valtionhallinto on lähtenyt 
vireästi kehittämään viestintäänsä 
sosiaaliseen mediaan. Oivallinen 
esimerkki on verokarhu, joka tviit-
taa, chattaa, tubettaa ja snapchat-
taa. 

Edelläkävijöiden esimerkeistä 
uteliaana lähdettiin Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskuksessa 
(ARA) virittelemään omaa tapaa 
osallistua sosiaaliseen mediaan. Al-
kulämmittelynä pidettiin henkilös-
tölle workshop, jossa muiden hyvät 

teemA

kirjoittaja toimii tutkijatohtorina 

tampereen teknillisen yliopiston Novi-

tutkimusryhmässä.
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TeksTi: helena Berg

”en arvannut, että twiittaaminen 
              olisi näin mielenkiintoista!”

”En arvannut, että twiittaaminen olisi 

näin mielenkiintoista”, sanoo Twitterin 

työvälineekseen omaksunut kokenut 

virkamies. Asiantuntijoilla on valta-

vasti tietoa, kokemusta ja näkökulmia. 

Some-valmennuksissa raivataan 

psykologisia esteitä ja varustetaan 

asiantuntijat uusilla valmiuksilla. 

Henkilökohtaisella sparrauksella 

päästään hyvään alkuun: 

ja eikun twiittaamaan!

esimerkit tarjosivat konkreettisia 
näkymiä sosiaalisen median mah-
dollisuuksista valtionhallinnossa. 
Hahmottui hyvin se, mihin sosiaa-
linen media sopisi ja mihin taas ei. 
Jo ensimmäisessä workshopissa 
selvisi, että tarvittavaa innokkuutta 
oli riittävästi. Samalla tuli selväksi, 
että osa henkilöstöstä ei missään ta-
pauksessa halua somettaa työroolis-
saan. Oli hyvä edetä motivoituneen 
joukon kanssa.

sosiAAlinen mediA tuli VirAstoon:
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teemA
Suunnitelman tekeminen 
pakottaa miettimään 
peruslinjaukset 

Varsinainen tekeminen alkaa hyväs-
tä suunnittelusta. Sosiaalisen medi-
an suunnitelman tekeminen pakot-
taa miettimään perusasiat: miksi 
menisimme sosiaaliseen mediaan, 
mitä haluamme saavuttaa, mitkä 
sosiaalisen median kanavat palve-
lisivat meidän tarpeitamme ja mil-
laisia mahdollisia uhkia ja haasteita 
läsnäolo sosiaalisessa mediassa voi-
si tuoda. Viestinnän ammattilaisten 
tehtävä on myös hahmottaa, miten 
sosiaalinen media kytkeytyy organi-
saation viestinnän kokonaisuuteen. 
Ja lopuksi: kuka vastaa käytännössä 
sosiaalisen median kanavien ylläpi-
dosta.

Viestinnän tekemässä suunnitel-
massa hyödynnettiin workshopien 
aineistoja. Keskeiseksi sosiaalisen 
median kanavaksi valittiin Twitter.  
Instagram koettiin hyödyllisiksi, 
mutta se päätettiin ottaa käyttöön 
myöhemmin. SlideShare otettiin 
heti käyttöön. Facebookin käytöstä 
oli hyvä kokemus kansainvälisen 
arkkitehtiopiskelijoille suunnatun 
kilpailun viestinnästä, ja sitä pää-
tettiin käyttää tulevaisuudessakin 
kampanjaluonteisesti. Sosiaalisen 
median suun-
nitelmassa hah-
motellaan myös 
eri foorumeiden 
sisältöjen luon-
netta ja teema-
alueita. 

Vastuu sosi-
aalisen median 
sisällöntuotan-
nosta ARAn 
organisaatiotileillä on kahden hen-
kilön viestintäyksiköllä. Jo ensim-
mäinen kuukausi Twitterissä (@
ARAviesti) osoitti, että sisältöjä löy-
tyy helposti, eikä puoliväkisin vään-
nettyjä postauksia tarvitse tehdä. 

ARAn asiantuntijoita rohkais-
taan avaamaan oma ammatillinen 
Twitter-tilinsä, jossa he voivat pro-
filoitua oman asiantuntemuksensa 
kautta, verkostoitua ja twiitata työ-
hön ja mielenkiinnon kohteisiinsa 
liittyviä asioita. Viestintä sparraa 

asiantuntijoita profiilin luomisessa: 
monipuolinen asiantuntija on kiin-
nostavampi kuin yksiulotteinen or-
ganisaation ääni. Asiantuntijoiden 
ja ARAn organisaatiotilin välillä on 
synergiaa!

Sosiaalisen median teemavuon-
na tarjottiin runsaasti erilaista val-
mennusta kaikille halukkaille: sekä 
yleisempää ”Virkamiehenä somes-
sa” -valmennusta että Twitter-opas-
tusta ryhmissä ja henkilökohtaises-
ti. Myös some-kieleen opastettiin 
Kotuksen pitämässä valmennukses-
sa. Kaikki valmennusten materiaalit 
sekä ARAn sosiaalisen median peri-
aatteet löytyvät intranetista.
 
”Opastuksella pääsin 
hyvään alkuun.”

Hankepäällikkö Tapio Kallioinen oli 
ensimmäisiä oman Twitter-tilinsä 
värkänneistä. ”ARAn Twitter-infos-
sa oivalsin, että tästä voisi olla mi-
nulle hyötyä, sillä työssäni on paljon 
erilaisia kohderyhmiä. Ensimmäi-
nen kynnys oli, että osaanko, mutta 
opastuksella pääsin hyvään alkuun”, 
Kallioinen muistelee. 

Vajaa vuosi myöhemmin hän 
hehkuu tyytyväisyyttä: ”Olen lä-
hettänyt 200 tviittiä ja minulla on 
lähes 150 seuraajaa. Ekat twiitit oli-

vat jännittäviä, 
mutta kun seu-
raajia alkoi tul-
la, nousi myös 
innostus”, hän 
kertoo. 

Myös kehit-
tämispäällikkö 
Marianne Ma-
tinlassista on 
tullut innokas 

twiittaaja. Hän päätti lähteä Twitte-
riin, koska kehittämisasioiden esiin-
tuominen sopisi sosiaalisen medi-
aan hyvin: uusia ja kehitteillä olevia 
asioita on kätevää nostaa esiin, vie-
dä eteenpäin ja nostaa muillekin 
pohdittavaksi.

Hän on tyytyväinen, että ARAs-
sa rohkaistiin ja opastettiin alkuun. 
”En arvannut, että tämä olisi näin 
mielenkiintoista!”, nauraa Marian-
ne noin 10 kuukautta myöhemmin, 
kirjoitettuaan yli 400 tviittiä ja han-
kittuaan noin 450 seuraajaa. 

Twitterissä oppii ja 
kehittyy

Moni valittaa, ettei someiluun 
riitä aikaa. Mitä Matinlassi ja Kalli-
oinen sanovat tähän?

”Tämä on palvelumuoto, asiak-
kaiden ja sidosryhmien palvelemis-
ta. Twitteriin laitetussa ajassa on to-
della hyvä hyötysuhde. Kun uhraat 
puoli tuntia, saat takaisin tunnin”, 
Kallioinen heittää. ”Mutta pitää löy-
tää itselle tärkeät tahot. Minä löysin 
pian paljon ammatillisia tuttuja. Ja 
oma asiantuntijaverkostoni var-
maankin hyötyy, kun tarjoan heille 
valmista tietoa. Nopeus on valttia”. 

Myös Marianne Matinlassi ko-
rostaa, että vaikka aikaa menee jon-
kin verran, niin hyötyä tulee myös. 
”Ammatilliselta kannalta on tärkeää 
pysyä ajanhermolla. Kehittämisessä 
ei voi nukkua! Pysyn ajassa kiinni, 
saan nopeasti alan uusinta tietoa, 
voin nostaa esiin erilaisia näkökul-
mia. Myös alan seminaareista saa 
paljon hyödyllistä tietoa Twitterin 
välityksellä silloin kun ei itse pääse 
mukaan. Siksi pyrin itsekin olemaan 
aktiivinen twiittaaja tapahtumissa.”

Twitterin käyttö on myös pakot-
tanut kehittymään: ”Asiat pitää ker-
toa siten, että lukijalle selviää heti, 
mistä on kysymys. Huomaan, että 
olen kehittynyt”, Kallioinen pohtii.

Matinlassi on tyytyväinen, että 
Twitter on säilynyt asiallisena. 
”Twitter on todella hyvä tiedonvä-
litys- ja verkostoitumiskanava. On 
ollut kiva tavata livenä ihmisiä, joi-
den kanssa on ensin verkostoitunut 
Twitterin kautta”, hän tuumii. 

Molemmat muistuttavat, että 
virkamiesmäinen neutraali asenne 
on sosiaalisessa mediassa paikal-
laan, sillä kyseessä on työväline. 

Twitterin käyttöä harkitsevaa 

Kallioinen haluaa rohkaista: ”Vir-
heitä ei pidä pelätä ja ylikriittisyys 
pois. Pitää löytää itselleen ja omalle 
työlle sopiva tyyli. Sen oppii tutus-
tumalla ja tekemällä.”

Hyötyjen löytäminen 
motivoi 

Kokemuksen perusteella voi sanoa, 
että sosiaalisen median juurrutta-
misessa virastoon keskeistä ovat 
motivointi ja valmentaminen. 

Motivaatio voi syntyä, kun 
asiantuntija hahmottaa konkreetti-
sesti, mistä on kysymys ja mitä hyö-
tyä hän voisi saada. 

Valmennuksilla rohkaistaan asi-
antuntijoita ottamaan askel uuteen 
ja varustetaan heitä uusilla taidoilla. 
Kun turhat psykologiset esteet on 
raivattu, voidaan edetä käytännön 
tekemiseen. Viestintäihmisten tar-
joama henkilökohtainen sparraus 
on ollut avuksi etenkin alussa. Kun 
alkuun on päästy, kohoaa asiantun-
tijan oma motivaatiokin. Tällöin 
on hyvä kannustaa edistymistä – ja 
neuvoa lisää! 

Jokainen asiantuntija päättää 
itse, milloin ja mistä asioista hän 
haluaa twiitata. Kokeneilla asian-
tuntijoilla on valtavasti tietoa, koke-
musta ja näkökulmia!  Nuoremmal-
la väellä taas käytännön valmiudet 
digimaailmassa ovat paremmat, 
mutta oma asiantuntijarooli usein 
vasta muotoutumassa. 

”Sisäinen palo on motivaatto-
reista pitkäkestoisin eikä tarvitse 
ulkoista palautetta – toki hyväähän 
sekin tekee”. Näin työhyvinvoin-
nin professori Marja-Liisa Manka 
(@MarjaLiisaManka) Twitterissä 
10.3.16. Sopii hyvin tähänkin!

twitteriin laitetussa ajassa 
on todella hyvä 

hyötysuhde.

kirjoittaja on tietoasiantuntija-lehden 

päätoimittaja ja ArAn viestintä-

päällikkö.

Follow us!

Follow us!
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teemA

kirjoittaja toimii viestintäsuunnittelijana ja sosiaalisen 

median kehittäjänä Verohallinnossa.

tuottavat Verona-blogiin. 
Kiinnostavien sisältöjen luo-

minen on massiivisen tietotul-
van keskellä jatkuva haaste. Yksi 
konkreettinen muutos on viestin-
nän visuaalistuminen: välitämme 
viestimme tekstien ohella entistä 
enemmän muun muassa videoiden, 
graafien ja kuvien avulla. Tällä het-
kellä agendalla ovatkin sisältöjen 
sitoutumisasteen kasvattaminen 
kiinnostavuusmuotoilulla, datam-
me visualisointi infografiikoiksi ja 
videoiden hyödyntäminen asiakas-
ohjauksessa.

Verohallinnon viestintäsuunnittelija, some-
kehittäjä Nanna Jussila kertoo, että koska 
kuvien tarve on somen myötä lisääntynyt, 
rakennettiin henkilöstön käyttöön oma 
kuvapankki. Malleina kuvissa esiintyvät 
Verohallinnon omat työntekijät.

TeksTi: nanna jussila

Verokarhukin on SiELLä MiSSä 
aSiaKKaat ELi sosiaalisessa mediassa

Verohallinnon sosiaali-
sen median tehtävänä 
on tukea Verohallinnon 
strategisten päämäärien 
saavuttamista. yksi 
tavoite on auttaa ja 
ohjata asiakasta toimi-
maan oma-aloitteisesti 
oikein.

olemme chattailleet 
200 000 asiakkaan 

kanssa.

osaltaan siihen, että verovaje piene-
nee tai pysyy nykyisellä tasolla. 

Organisaation kannalta sosi-
aalisen median hyödyntämisessä 
tärkeintä onkin se, miten some tu-
kee organisaation ydinprosesseja ja 
strategisia tavoitteita sekä mitä etua 
se tuo asiakkaille. Julkishallinnon ja 
virkamiesten kuuluu olla läsnä sa-
moilla areenoilla, missä asiakkaat-
kin ovat.

Kova ydin: asiakaspalvelu, 
ohjaus ja neuvonta

Neuvonnan aloitimme somessa 
vuonna 2010. Suomi24-sivustolla 
verotiimi vastasi asiakkaiden aitoi-
hin kysymyksiin kampanja-aikoi-
hina, esimerkiksi veroilmoitusten 

palautusten aikaan. 4 htv:llä saatiin 
miljoona kävijää vuodessa ja yhtä 
annettua vastausta luettiin 250 
kertaa. Asiakaskyselyn tuloksista 
kävi ilmi, että 87 %:lla asiakkaista 
vastaus palvelussa korvasi soiton 
verotoimistoon.

Rohkaisevien tulosten siivit-
tämänä lähdimme kehittämään 
verkkoasiakaspalvelua edelleen. 
Nyt Suomi24:n korvaa oma, viime 
vuonna avautunut ja tänä keväänä 
valmistunut Vero24-palvelukoko-
naisuutemme: Vastauspankki, oma 
kysymys -palvelu ja chat-asiakaspal-
velu. Tätä kirjoittaessani chat täyt-
tää vuoden, ja olemme chattailleet 
200 000 asiakkaan kanssa. 

Vero24-palvelut ovat myös paik-
ka, johon asiakkaat muualta somes-
ta ohjataan, jos viestinnästä ei osa-
ta vastata johonkin kysymykseen. 
Näin muissa kanavissa neuvontaa 
voidaan antaa pienimuotoisemmin.
Tavoitteena on, että Vero24-palve-
lut vähentävät konkreettisesti asi-
ointitarvetta esimerkiksi ruuhkai-
sissa puhelinlinjoissamme. 

Jäännösvero eli mätkyt

Koska verotus on monilta osin mo-
nimutkaista ja ohjeet vero.fi:ssä 
voivat olla vaikeaselkoisia, Vero24-
virkailijoiden koulutuksissa on kiin-
nitetty huomiota ymmärrettävään 
ja selkeään kieleen. Tyyli valitaan 
asiakkaan mukaan.

Sama pätee muuhunkin someen. 
Yksi selätettävä haaste on virkakie-
len kiemuroista ja latteuksista eroon 
pääseminen. Esimerkiksi jäännös-
verolle kansan suussa vakiintunut 
termi on mätkyt. Pari vuotta sitten 
käytimme sitä ensimmäistä kertaa 
itse. Myös tiivistäminen ja kiteyttä-
minen esimerkiksi Twitterissä ovat 
hyvää vastapainoa viranomaiskielel-
le. Viestinnän tyyli valitaan kanavan 
ja kohderyhmän mukaan. Snapcha-
tin vuoksi piti opetella myös ihan 
uusi kieli, emoji. 

Yllätysmomentteja

Snapchatin lanseeraaminen viime 
elokuussa yllätti somen positiivi-
sesti. Snapchat on esimerkki siitä, 

miten sosiaalisen median kanavia 
voidaan ottaa käyttöön myös kokei-
lunomaisesti. Someläsnäolo voi olla 
samanaikaisesti sekä tavoitteellista 
että notkeaa. Asiakas yllättyy, kun 
vastaamme kysymyksiin snäpissä.

Ainakin toistaiseksi olemmekin 
saaneet someviestinnästämme lä-
hes pelkästään positiivista palautet-
ta. Mielikuva jähmeästä, harmaasta 
ja kasvottomasta virastosta onkin 
yllättäen jotain muuta. Koska myös 
Verohallinnon arvot yhteistyö, uu-
distuminen ja luottamus ohjaavat 
sometyötämme, positiivinen yllät-
täminen näyttää uudistumiskyky-
ämme.

Hyötyä kaikille

Luottamus arvoissamme on edel-
lytys sosiaalisen median hyödyntä-
miselle laajemmin organisaatiossa. 
Kuten monissa muissakin organi-
saatioissa, pääsy sosiaaliseen medi-
aan oli meilläkin jossain vaiheessa 
estetty. Verkostoissa viihtyvä sosi-
aalinen pääoma on kuitenkin yksit-
täistenkin asiantuntijoiden työssä 
kovaa valuuttaa. Vuorovaikutus ja 
yhteisöllisyys hyödyttävät koko or-
ganisaatiota. Virkamiehen työ on jo 
muuttunut: työtä ohjataan tavoit-
teilla, ei kontrolloimalla.

Yksi kokeilemamme tapa nostaa 
asiantuntijoita esille on työnteki-
jälähettilyysmalli. Hankala termi 
(eng. employer advocacy) auttaa te-
kemään asiantuntijuudesta näkyvää 
ja kirittää avoimuuteen. Työntekijä-
lähettiläs on vapaaehtoisesti vuoro-
vaikutuksessa omien verkostojensa 
kanssa myös työhönsä liittyvissä 
asioissa. Avoin vuorovaikutus luo 
työnantajalle sopivasti painetta olla 
aidosti hyvä ja maineensa veroinen 
työyhteisö.

Jatkuvaa kehittämistä

Vuosittain noin 17 miljoonaa kä-
vijää keräävä Vero.fi on somessa 
jakamiemme sisältöjen perusta. 
Vero.fi:n jatkuva kehittäminen niin 
teknisesti kuin sisällöllisestikin on 
myös sosiaalisen median kannalta 
oleellista. Hieman vapaamuotoi-
sempia tekstejä asiantuntijamme 

veroMyönteisyys (eng. Tax 
Compliance) on sana, jota käy-
tämme monen sosiaalisen median 
kanavan yhtenä tavoitteena. Ter-
mi tarkoittaa ymmärrystä verojen 
maksamisen merkityksestä ja halua 
toimia veroasioissa oikein. Korke-
an veromyönteisyyden omaavalla 
asiakkaalla on positiivinen asenne 
verotukseen, ymmärrys verotuksen 
yhteiskunnallisesta ja taloudellises-
ta merkityksestä ja halu kontribuoi-
da verotuksen kautta yhteiseen hy-
vinvointiin.

Veromyönteisyydellä on yhteys 
verovajeeseen. Verohallinnon stra-
tegian yhtenä päämääränä on vero-
vajeen pieneneminen. Viestinnän, 
myös sosiaalisen median viestin-
nän, tehtävänä on vaikuttaa omalta 
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teemA

kokEiLukuLttuuriN ja itse teke-
misen ideaa on sosiaalisessa verkos-
sa toteutettu koko sen historian ajan. 
internetin alkuperäinen ajatus – soti-
laallisten tarkoitusten ohella – oli olla 
kaikille avoin paikka jakaa tietoa, osal-
listua ja osallistaa. Bisneksen ja mark-
kinoinnin joukkoinvaasio nähtiin vasta 
paljon myöhemmin. Teoksessa Verkko 
suljettu – Internet ja avoimuuden rajat 
(2014) rasmus Fleischer onkin kuvan-
nut vuotta 2007 käännekohdaksi in-
ternetin historiassa: 

”Tuolloin vuosituhannen alun ver-
taisuuteen ja hajautuneisiin ratkai-
suihin korvautunut internetin perus-
rakenne korvautui suurten toimijoiden 
yhtiövallalla, joiden seurauksena tie-
tovirrat keskittyivät ja internetin käyt-
täjät kyettiin profiloimaan entistä tar-
kemmin mainontaa varten.” 

entä verkon muut varjopuolet, 
kuten vihapuhe ja harhaanjohtava 
informaatio? helsingin Sanomien uu-
tispäällikkö jussi Pullinen kirjoitti (hS.
fi 30.3.2016) osuvasti siitä, kuinka so-

Eniten tietää lopulta se, joka on 
valmis oppimaan jatkuvasti uutta, 
sanoo Tohtoriverkoston perustanut 
Miia Kosonen.

sosiaalisen median 
hedelmätarhassa jokai-
nen valitsee itse, mistä 
puusta syö. tarjolla on 
herkullisen makeita 
ja tuoreita antimia. 
joukossa on aina myös 
vähemmän houkuttelevia 
ja mätiä yksilöitä. osa 
valitsee mieluummin 
tuttua ja turvallista, 
osa suosii eksoottisempia 
kokeiluja. Liika on joka 
tapauksessa aina liikaa: 
pieni puraisu päivässä 
pitää terveempänä kuin 
viiden kilon överit.

SoMEna PäiVäSSä pitää 
toHtoRinKin toiMESSa

siaalinen media meni rikki ja petti kaikki lupauksensa. ja toi-
sin kuin arkipuheessa, syy ei ole teknologian – vaan meidän 
ihmisten. mitä tehdä?

”Ensinnäkin mukaan tarvitaan käyttäjät, sinut ja minut. 
Jos me käyttäydymme hyvin, hyvällä käytöksellä on ainakin 
mahdollisuus levitä. Kuplat ovat omia luomuksiamme, joten 
niiden purkaminen on siis yhtä mahdollista. Ole siis se muu-
tos, jota sosiaaliseen mediaan kaipaat.”

Tarkoitus on syvempi ilmiö kuin yksittäinen tavoite. Se 
mikä sosiaalisessa mediassa on kokonaisuutena arvokkain-
ta, ei ole myynnin lisäys vaan merkitykselliset kytkökset 
muihin ihmisiin yli aika- ja paikkarajojen. 

olemme jokainen vastuussa siitä, miten tätä upeaa 
mahdollisuutta käytämme.

somessa muodostunut verkosto mahdollistaa paljon!

Twitterissä voimme vaihtaa ajatuksia ihmiseltä ihmiselle ja 
unohtaa hetkeksi hierarkiat ja organisaatiorajat. youTube-
videolla havainnollistamme, miten ongelma ratkaistaan 
ilman satasivuisen manuaalin kahlaamista. Facebookissa 
luomme matalan kynnyksen ryhmiä tiedon jakamiseen. 
linkedinissä voimme tehdä ammatillisen verkostomme pa-
remmin näkyväksi. olennaista ei kuitenkaan ole kullakin vii-
kolla muodissa oleva somepalvelu, vaan yleiset periaatteet: 
avoimuus, nopeus, tavoittavuus ja läpinäkyvyys. 

minulle sosiaalinen media on tar-
jonnut kontakteja, joita en olisi voi-
nut mitään muuta kautta muodostaa. 
ohessa olen saanut kaiken sen mitä 
tällainen verkosto mahdollistaa: uu-
sia ideoita, yhteistyökumppaneita, 
asiakkaita, ajantasaista tietoa, tukea, 
kritiikkiä, nopeaa palautetta – sekä 
tietenkin leikkimieltä, huumoria ja tun-
teiden kirjoa.

myös oppiminen siirtyy yhteisöi-
hin, joiden jäsenyydet ja rajat voimme 
yhdessä määritellä. ainoa ennakko-
vaatimus on selkeä tarve eli havaittu 
kuilu sen välillä, mille on kysyntää ja 
mitä jo on tarjolla. jokainen voi liit-
tyä yhteisöihin, jotka palvelevat sen-
hetkistä elämäntilannetta parhaiten 
ja vastaavasti jättää vähemmälle ne 
ryhmät, joista ei koe saavansa mitään 
irti. aktiiviset ja passiiviset osallistumi-
sen kaudet vuorottelevat. nämä ovat 
vanhastaan nettiyhteisöjen perusperi-
aatteita – sosiaalinen media on vain 
madaltanut osallistumisen kynnystä ja 
tehnyt ilmiötä laajemmin tutuksi.

tohtoriverkosto on vireä kaikille 
avoin kohtaamispaikka 

esimerkkinäni on Tohtoriverkosto. 
Perustin sen kesällä 2015. Verkosto 
on tiettävästi Suomen ensimmäinen 
kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa 
ruoditaan tohtoreiden urapolkuihin ja 
työllisyyteen liittyviä kysymyksiä suo-
raan vertaiselta vertaiselle.

miksi perustin tällaisen verkos-
ton? ensiksi, avoimuuden aikakaudel-
la asiantuntijuus on oman osaami-
sen riittämättömyyden myöntämistä. 
eniten tietää lopulta se, joka on val-
mis oppimaan jatkuvasti uutta. Tämä 
koskee myös tohtoreita. jatkuvasti 
muuttuvassa maailmassa kukaan ei 
voi tuudittautua oman asemansa ja 
pätevyytensä suojaan. 

Toiseksi, olin nähnyt läheltä on-
gelmat, joita tohtorituotanto on aihe-
uttanut. Sitä saat mitä mittaat: kun 
tuloksellisuuden kriteerinä ovat suori-
tetut tutkinnot, saadaan lisää nopeasti 
kokoon kyhättyjä tutkintoja, ei kykyä 
toimia yliopistojen ulkopuolisessa 
maailmassa.

Työnhakijana havaitsin, että tutki-
janurani antoi minulle kyvyn käsitellä 
monimutkaista tietoa, mutta ei riittä-

viä valmiuksia myydä omaa osaamis-
ta ja osoittaa sen arvo. Someaktiivi-
suuteni turvin tiesin monen muunkin 
yliopistolta lähteneen kärsivän samas-
ta vaivasta. yhteisömanagereiden jat-
kokurssin juuri aloittaneena ymmärsin 
myös, että verkostossa pääsisi hyö-
tykäyttöön se substanssiosaaminen, 
jonka olin tutkijana ja kouluttajana 10 
vuoden aikana hankkinut: sosiaalisen 
median yhteisöjen ja verkostojen koor-
dinointi, johtaminen ja kehittäminen.

Verkostosta live-tapaamisiin 
– ilman byrokratiaa

ajatus verkostosta kiteytyi mielessäni 
kauppareissulla, kun olin parkkeeraa-
massa autoa marketin pihaan. heti 
kotiin palattuani kirjoitin aiheesta 
blogiini ja tiedustelin, olisiko tällai-

selle tarvetta. jaoin ideaa eteenpäin 
Twitterissä. Kannustavia viestejä tuli 
hetkessä useita. Pari päivää myöhem-
min kollegani perusti meille ryhmän 
linkediniin ja kutsui minut sen ylläpi-
täjäksi. ja seuraavalla viikolla saimme 
jo ensimmäisen yhteistyökumppanin, 
intunex oy:n, joka tarjosi käyttöömme 
pienryhmien työskentelyyn tarkoitetun 
Skillhive-alustan! 

olemme järjestäneet livetapaami-
sia ja työpajoja. Teemme yhteistyötä 
myös osaamisvalmentajien ja Tieteen-
tekijöiden liiton kanssa. Toukokuun 
2016 kevättapahtumassa kävimme 
tapaamassa Teknologiateollisuuden ja 
yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen 
edustajia ja kuulemassa, kuinka tutki-
musosaamista pyritään vahvistamaan 
yrityksissä. Tulevat työpajamme kes-
kittyvät niin tohtoreiden yrittäjyysval-
miuksien kehittämiseen kuin työnhaun 
tukemiseen.

Toisin kuin hierarkioissa, emme 
tarvinneet perustamiskokouksia, pro-
jektisuunnitelmia, budjetteja ja reis-

Verkoston 
tekemiseen 

ei ole kulunut 
senttiäkään.

saamista valtakunnan ympäri päästäksemme alkuun. on 
kaikkien kannalta järkevämpää testata ensin pienesti, mihin 
idea voi kantaa. 

Tohtoriverkosto tarjoaa foorumin, jonka kautta kuka 
vain voi tavoittaa aiheesta kiinnostuneita, jakaa kokemuk-
sia, järjestää yhteisiä tapahtumia ja hankkia täydentävää 
osaamista. jos tällaisen verkoston kehittäminen olisi ollut 
tutkimushanke, siihen olisi luultavasti saatu tuhlattua puoli 
miljoonaa euroa kiukkuisten veronmaksajien rahoja. nyt te-
kemiseen ei ole kulunut senttiäkään. 

Pidän sitä hyvänä tuloksena. Siellä missä on ihmisiä, on 
myös rakentavia mahdollisuuksia – siispä silmät avoimina 
sosiaaliseen mediaan!

ktt Miia kosonen toimii digitaalisen tiedonhallinnan 

tki-asiantuntijana tutkimuskeskus Digitaliassa Mikkelin 

ammattikorkeakoulussa. Hän on myös kokenut tietojohtami-

sen tutkija, kouluttaja, sosiaalisen median yhteisömanageri 

ja avointen yhteisöjen puolestapuhuja.

Lisätietoa

Tohtoriverkosto: http://tohtorilletoita.com/tohtoriverkosto 
arvio: Verkko suljettu – internet ja avoimuuden rajat. itä-Suomen 
ylioppilaslehti Uljas 10.9.2014.  http://www.uljas.net/mikael-brunila
-kimmo-kallio-toim-verkko-suljettu-internet-ja-avoimuuden-rajat/
Sosiaalinen media meni rikki ja petti kaikki lupauksensa – ja syy 
on meidän. hS.fi 30.3.2016. http://www.hs.fi/kulttuuri/a14593028 
30926 
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sosiaalinen Media ja vies-
tinnän digitalisoituminen ovat 
viimeisen vuosikymmenen aikana 
vaikuttaneet kansalaisten, median 
ja poliitikkojen väliseen vuorovai-
kutukseen. Perinteisesti mediaa on 
pidetty julkisuuden portinvartijana. 
Toimittajilla on ollut merkittävä vai-
kutus siihen, mistä aiheesta ja miten 
julkisuudessa keskustellaan. Tätä 
valtaa on viestinnän tutkimukses-
sa kutsutta agenda setting -vallaksi. 
Sosiaalisen median yleistyminen on 
kuitenkin tarjonnut marginaalisem-
millekin toimijoille kanavan, jonka 
kautta voi saavuttaa julkisuutta pe-
rinteisen median valtarakenteiden 
ohitse.

Eräs keskeinen kysymys politii-
kan tutkimuskentällä onkin liittynyt 
siihen, luovatko sosiaalisen median 
välineet todella uuden tasa-arvoi-
semman mediatilan vai toistuvatko 
niissä vain olemassa valtarakenteet. 
Sekä suomalaiset että kansainväli-
set tutkimukset sosiaalisen median 
käytöstä ja näkyvyydestä ovat osoit-

taneet lähes poikkeuksetta uuden 
median toisintavan olemassa olevia 
valta-asetelmia. Tämä tarkoittaa 
sitä, että esimerkiksi pääministeri 
saa myös verkossa enemmän huo-
miota ja vaikutusvaltaa kuin ri-
viedustaja. Politiikan tutkijat ovat 
kutsuneet ilmiötä sosiaalisen medi-
an normalisaatioksi.

Digivaalit 2015 -tutkimushank-
keessa selvitimme verkkojulki-
suuden normalisaatiota agendan 
rakentumisen näkökulmasta. Yh-
distimme yhteiskuntatieteellistä 
tutkimusasetelmaa isojen aineis-
tojen analyysiin selvittääksemme, 
kuka määritti verkkojulkisuuden 
agendan Suomen eduskuntavaali-
en 2015 vaalien alla. Millä tavoin 
ehdokkaat pystyivät vaikuttamaan 
agendaan digitaalisia medioita hyö-
dyntämällä?

Tutkimuksessa käytimme pe-
rinteisen median aineistona suu-
rimpien kotimaisten verkkolehti-
en politiikkaa käsitteleviä uutisia 
(7500 kpl). Sosiaalisesta mediasta 
kerättiin sekä kaikkien ehdokkaiden 
viestit että yleistä vaalikeskustelua 
Twitteristä ja 
Facebookis-
ta. Sosiaali-
sen median 
aineisto si-
sältää kaik-
kiaan noin 
1,5 miljoonaa 
y k s i t t ä i s t ä 
viestiä. Vai-
kuttajuutta koskevassa analyysissa 
rajauduimme vaalipäivää edeltä-
vään kuukauteen, jolloin ehdokas-
listat olivat selvillä. Yhteiskunnan 
digitalisoituminen ja toisaalta tut-
kimusmenetelmien kehitys tarjo-
avatkin mahdollisuuden paitsi uu-

denlaiseen agendavaikuttajuuteen, 
myös tutkijoille mahdollisuuden 
kerätä uudenlaisia, kattavampia ai-
neistoja ja tarkastella esimerkiksi 
sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa 
vuorovaikutusta eräänlaisesta lintu-
perspektiivistä.

Median ja 
sosiaalisen median 
harvat agendavaikuttajat

Pureutuaksemme vaikuttajuuteen 
laskennallisesti rakensimme vai-
kuttajaindeksin, jonka avulla tut-
kimme, kuinka ehdokkaat pystyvät 
vaikuttamaan toisaalta perinteisen 
median agendaan ja toisaalta kansa-
laisten sosiaalisessa mediassa käy-
tävään keskustelun agendaan. Tätä 
varten meidän täytyi ensinnäkin 
tietää, mitä teemoja viestit ja uuti-
set käsittelevät – mutta vaalipäivää 
edeltäneeltä kuukaudeltakin ker-
tyneet sadat tuhannet viestit ovat 
mahdoton urakka käsin analysoita-
vaksi. Siksi tartuimme aineistoon 
laskennallisen analyysin keinoin: 
selvitimme aineiston sisältöjä auto-

maattisen tietoko-
nealgoritmin avul-
la. Niin sanotun 
aihemallinnuksen 
(topic modelling) 
avulla laskimme 
teemat erikseen 
sekä sosiaalisen 
median että pe-
rinteisen median 

aineistoista. Menetelmä vertaa ti-
lastollisesti tiettyjen sanojen toden-
näköisyyttä esiintyä lähekkäin ja 
sen perusteella laskee koko aineis-
tolle mallin, jolla erotetaan teemat 
toisistaan. Malli kertoo meille kun-
kin yksittäisen viestin tai uutisen 
pääteeman.

TeksTi: salla-m laaksonenDigiTAAliSeN vAllAN JälJillä  

Digivaalit 2015 
tutki vaikuttajuutta verkossa
Tutkijat havaitsivat, 
että eduskuntavaalieh-
dokkaista nousee esiin 
selkeitä supervaikutta-
jia. Ryhmä on pieni, ja 
valtaosalla ehdokkaista 
vaikuttajaindeksi jää 
hyvin pieneksi. Vaikut-
tajuutta selittää par-
haiten ehdokkaan oma 
aktiivisuus sosiaalises-
sa mediassa.  

teemA

Verkostoanalyysi kaikkien eduskuntavaaliehdokkaiden 
viesteistä ja #vaalit2015-twiiteistä 19.3.-19.4.2015.
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voida uutta. Tähän paikkaan tarvitaan 
digitaalinen vuorovaikutusopas. itse 
asiassa tarvitaan systemaattinen ko-
keiluympäristö ennen käyttöönottoa. 
Testaus jää usein liian vähälle. 

niin ja tarvitaan vielä eettiset ja mo-
raaliset ohjeet, miten digiajan palve-
luja käytetään. mitkä asiat kannattaa 
hoitaa vielä henkilökohtaisilla kontak-
teilla. mitä kannattaa ja voi kertoa, 
pohtia julkisissa tiloissa jne. Työelä-
mässä tietysti tarvitaan järkevän vuo-
rovaikutuksen selviytymispaketti. 

Selviytymisop-
paille voi ottaa 
mallia muualta. 
ikea on mes-
tari tekemään 
oppaita, miten 
kootaan huone-
kaluja. Vaara-
tilanteiden välttämiseksi varten on 
kehitetty mitä erilaisimpia oppaita. 
äitiyspaikkaus on jo sosiaalisena inno-
vaationa kulttikamaa. 

Digiselviytymispaketti 
                      – SurvivAl KiT 
NYkYääN osa palveluista, yhteyden-
pidosta, huveista ja hyödyistä hoide-
taan sähköisesti. muistan vielä hyvin 
ajan, kun sähköisyyttä edusti sähkö-
kirjoituskone. Tietotekniikkaa edusti 
keskitetty paikallinen systeemi ja siinä 
ns. tyhmä pääte. Kännykkäkin oli aluk-
si luonteeltaan puhelimen johdoton 
versio ja vielä hillittömän painava. nyt 
kännykkä on parhaillaan kuin pc tai 
päinvastoin. ajat muuttuvat kiivaasti.  
Posti on ihmeissään, paperilehdistö on 
ihmeissään. monet laitkin ovat vielä 
paperiajassa.

Positiivisen kehityksen kyljessä kul-
kee negatiivisia, haitallisia, ei-toivot-
tuja virtauksia. Syvimpiä toiminnal-
lisuuteen liittyviä ongelmia on, että 
yhteydet eivät pelaa tai kutsumatto-
mat vieraat tulevat apajille (hakke-
rit). halutaan nopeutta, ketteryyttä ja 
avointa pääsyä tiedon lähteille, mut-
ta myös tietoturvaa. ääripäässä ovat 
jopa identiteettivarkaudet. Seuraavan 
tason ongelmia ovat laitteiden ja oh-
jelmistojen käytettävyysongelmat. 
Toiminta voi olla hidasta, käyttäjän 
kannalta vaikeaa, joidenkin potentiaa-
listen käyttäjien kannalta jopa mah-
dotonta. meitä käyttäjiä on erilaisia. 
Toisessa päässä ovat ihmiset, jotka 
eivät ole nähneet kirjoituskonetta tai 
vanhan ajan puhelinta muuta kuin ku-
vissa. Digitaalisuus on tullut äidin mai-
dossa. Sitten on tämä suuri keskikasti, 
joka on nähnyt muutoksen, mutta suh-
tautuu ja oppii olemaan mukana muu-
toksessa vaihtelevasti. niin ja sitten on 
porukka, joka ei kykene hallitsemaan 
uutta maailmaa syystä tai toisesta. 

Digiajan pitäisi säästää aikaa. Kyllä 
ja ei. huomaamattamme monet ma-
nuaaliset tai paikallisesti hoidetut asi-
at onkin digitalisoitu lähes pois ulottu-
viltamme (kuten ennen niin ärsyttävä 
veroilmoitus). ajansäästön rinnalla on 
ajanryöstö. ratikassa katselin, kun äiti 
epätoivoisesti yritti välttää kaiken kes-
kustelun lapsensa kanssa, kun naama-

kirjapäivitys tai muu kännykän välttä-
mättömyys piti hoitaa ensin. Tai lasten 
liikuntasuosituksessa vaaditaan, että 
lasten pitää liikkua kolme tuntia päivit-
täin. Samaan aikaan tyrkytetään ajan-
ryöstövälineitä lapsille oikein kunnolla. 
Kuka nyt enää ehtii ja viitsii liikkua ja 
leikkiä, kun leikkikin on digitalisoitu. 

Työelämässä digiajan murros on pääl-
lä ja kaikenlaiset visiot ammattien hä-
viämisestä ja muuttumisesta on me-
diassa esitelty monin tutkimuksin ja 
asiantuntijahaastatteluin. ne ammatit 
säilyvät, joiden ytimessä on fyysinen 
asiakaskontakti. muut ammatit ovat 
muutosten alla ja osittain globalisaa-
tion armoilla. monet vuorovaikutusta 
vaativat asiat pystytään nyt hoita-
maan työelämässä digitehokkaasti, 
etäyhteyksillä. Toisaalta työelämässä 
ovat samat haasteet kuin vapaa-ajas-
sa. 

saako digimaailma ylivallan fyysi-
sen vuorovaikutuksen sijaan.  Kaikki 
olemme kokeneet tilanteet, joissa ih-
miset keskittyvät esim. kokouksissa 
aivan muuhun kuin aktiiviseen osal-
listumiseen paikan päällä. lääkärit 
valittavat, että työajasta tuhraantuu 
aivan liian suuri osa tietokoneella. Tut-
kijat saavat periaatteessa käyttöönsä 
avointa dataa – hieno asia. mutta lin-
kin päässä voi olla maksuautomaatti 
tai ilmoitus, että ”palvelu ei ole toistai-
seksi käytössä”.  

Tarvitaan ”digiajan survival kit” – sel-
viytymispaketti. itse asiassa tarvitaan 
eri asiakas/käyttäjäryhmille suunnat-
tuja selviytymispaketteja. Tässä olisi 
myös uudenlaisen vuorovaikutteisen 
tuotteenkin kehittämiselle sijaa: di-
gitaalinen opas integroituna suoraan 
palveluun tai liikakäytön estolaite tai 
lisäkäytön houkutin. Selviytymisopas 
tarvitaan myös digipalvelujen raken-
tajille: miten rakentaja saadaan aisti-
maan palvelujen tarvitsijan, asiakkaan 
tarpeet. niin ja kun pitäisi vielä inno-

olli nylander, TieTojohTaja ValVira ja 

TieToasianTunTija-lehden ToimiTuskunnan jäsen

puheenvuoro
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Analyysissa keskityimme mediassa tai sosiaalisessa 
mediassa esiintyviin teemapiikkeihin, eli hetkiin, jolloin 
tietystä teemasta syntyy äkillisesti paljon keskustelua 
tai uutisia. Vaikuttajaindeksimme antaa kansanedus-
tajaehdokkaille vaikuttajapisteen aina, kun hän on 48 
tunnin sisällä lähettänyt twiitin tai Facebook-viestin 
piikin teemasta. Lisäksi vaikuttajapisteitä painotettiin 
kyseisen viestin verkostolevinneisyydellä (uudelleent-
wiittaukset, kommentit ja tykkäykset). Lopputulemana 
meillä on kullekin ehdokkaalle osoitettu vaikuttajuus-
pistemäärä tutkimusjakson ajalta.

Indeksin perusteella ehdokkaiden keskuudesta 
nousee esille selkeitä supervaikuttajia: valtaosalla eh-
dokkaista vaikuttajaindeksi on hyvin pieni tai nolla, ja 
suuria vaikuttajia löytyy vain kourallinen. Erityisesti 
perinteisen median kohdalla suuret vaikuttajaindeksin 
pistemäärät ovat harvinaisempia eli löytyi vain muuta-
mia ehdokkaita, jotka pystyivät toistuvasti viesteillään 
vaikuttamaan perinteisen median agendaan. Sen sijaan 
löytyi enemmän ehdokkaita, jotka pystyivät ainakin 
jonkin verran vaikuttamaan yleisen Twitter-keskustelun 
agendaan. Suurimpien vaikuttajien lista molemmissa 
media-aineistoissa on varsin oppositiovoittoista: kym-
menen vaikuttavimman nimen joukossa1 on entisistä 
hallituspuolueista vain kaksi kokoomuslaista ja yksi 
demari. Aktiivisesti verkossa viestivät vihreät ja 
vasemmistoliittolaiset nousevat vaikuttajien kärkini-
miksi.

Seuraavaksi analysoimme regressioanalyysin avulla, 
mitkä ehdokkaiden taustatekijät selittävät korkeaa vai-
kuttajaindeksilukua. Vaikuttajuutta kummassakin me-
dia-aineistossa selittää parhaiten ehdokkaan oma aktii-
visuus sosiaalisessa mediassa. Lisäksi edellisen kauden 
kansanedustajilla oli todennäköisemmin korkeampi 
vaikuttajaindeksi kummassakin mediassa, mutta erityi-
sesti sosiaalisessa mediassa. Yhtenä syynä on todennä-
köisesti se, että niin toimittajat kuin muutkin Twitterin 
käyttäjät seuraavat jo valmiiksi kansanedustajia, mutta 
eivät välttämättä kaikkia uusia ehdokkaita. 

Oppositiopoliitikot vaikuttivat hallituspuolueen 
politiikkoja enemmän perinteisen median agendaan. 
Arvelemme, että tässä heijastuu ennen kaikkea vaalien 
asetelma, jossa vahvat oppositiopuolueet, erityisesti 
ennakkosuosikki Keskusta, olivat vahvasti esillä. Li-
säksi uutismedian puolella nousi esille sukupuoliefekti: 
miespuoliset ehdokkaat saivat todennäköisimmin omia 
aiheitaan läpi perinteisen median agendalle.

laskennallinen analyysi 
on vain yksi näkökulma

Vaikuttajaindeksin laskeminen vai-
kuttaa suoraviivaiselta ja tilastoana-
lyysin tulokset selkeältä. Todellisuu-
dessa verkkojulkisuus on tietysti 
paljon monimutkaisempi kuin va-
litsemamme laskentatapa antaa 
ymmärtää. Vaikka poliittinen kam-
panjointiviestintä usein on avointa, 
viestijät vaikuttavat käytännössä 
omissa julkisuuksissaan, jotka muo-
toutuvat ystävyys- ja seuraajasuh-
teiden avulla. Perinteiseen mediaan 
vaikuttamisen kannalta on oleellista 
kuuluuko tähän verkostoon toimit-
tajia, jotka näkevät politiikkojen 
viestit omassa sosiaalisen median 
virrassaan.

Oma mittarimme koettaa huo-
mioida verkkojulkisuuden verkos-
ton vaikutuksia antamalla ehdok-
kaille pisteitä myös viestien jaoista, 
kommenteista ja uudelleentwiit-
tauksista. Haasteena on kuitenkin 
kontekstin ja teon merkityksen 
ymmärtäminen: jokainen tykkäys 
ei välttämättä tarkoita samaa asiaa, 
ja kommentoida voi olla puolesta 
tai vastaan. Myös negatiiviset ko-
hut voivat näkyä uudelleentwiit-
tauspiikkeinä. Vaikuttajuutta onkin 
käytännössä mahdoton laskea pel-
kästään sosiaalisen median omilla 
metriikoilla – mistä huolimatta lu-
kuisat kaupalliset toimijat näin kui-
tenkin tekevät.

Toisekseen, verkkojulkisuus ei 
ole irrallaan muusta yhteiskunnas-
ta. Vain verkon aineistoja tarkas-
telemalla on mahdotonta tehdä 
tyhjentäviä johtopäätöksiä vaikut-
tajuusketjuista, sillä vaikuttajuus-
tekoja tapahtuu yhtä lailla myös 
verkon ulkopuolella. Kasvokkainen 
kohtaaminen vaaliteltalla tai polii-
tikon esiintyminen perinteisessa 
mediassa saattaa nostaa jonkin tee-
man esimerkiksi verkon kansalais-
keskustelujen agendalle. Aineistos-
samme näkyykin selkeästi, miten 
televisiotentit ja muut vaaliväittelyt 
kasvattavat keskusteluaktiivisuutta 
erityisesti Twitterissä. Kaikkein täl-
laisten vaikutusketjujen analysointi 
vaatisi kattavaa aineistonkeruuta 
myös verkon ulkopuolella, perintei-

sempiä haastattelu- ja kyselymene-
telmiä hyödyntäen.

Näin ollen laskennallinen ana-
lyysi isosta aineistosta tarjoaa vain 
yhden, yleistävän näkemyksen ai-
neistoon ja sen edustamaan todel-
lisuuteen. Syvällisempi ymmärrys 
ilmiöistä vaatii useita menetelmäl-
lisiä lähtökohtia ja erilaisia tapaus-
tutkimuksia. Mutta tämä on tutki-
muksen luonne: se on iteratiivisesti 
ja kumulatiivisesti tehtyjen löydök-
sien päälle rakentuvaa toimintaa, 
jossa läpimurrot syntyvät vasta pie-
nistä palasista. Siksi oma mittarim-
me verkon vaikuttajuuden laskemi-
seksi on yksi askel kohti parempaa 
ymmärrystä verkon voimasuhteista 
ja julkisuuden agendan määrittymi-
sestä.

kirjoittaja on verkkojulkisuuden 

tutkija, Viestinnän tutkimuslaitos CrC, 

valtiotieteellinen tiedekunta, 

Helsingin yliopisto

1 Perinteiseen mediaan:
li andersson VaS
Veronika honkasalo VaS
Ville niinistö Vihr
hanna Sarkkinen VaS
ozan yanar Vihr

Sosiaaliseen mediaan:
atte Kaleva KoK
Dan Koivulaakso VaS
Ville niinistö Vihr
antti rinne SDP
alexander Stubb KoK

 

televisiotentit ja muut 
vaaliväittelyt kasvattavat 
keskusteluaktiivisuutta 
erityisesti twitterissä.

Lisätietoja:
nelimarkka, matti; laaksonen, Salla-maa-
ria; marttila, mari; Kekkonen, arto; Tuokko, 
mari & Villi, mikko (2015). influencing the 
news through social media: online agen-
da building and normalization during a 
pre-electoral campaign period. artikkeli 
hyväkytty esitettäväksi konferenssissa iCa 
2016, Fukuoka, japani, kesäkuu 2016. 
Digivaalit 2015 -tutkimushanke keräsi 
vuoden 2015 aikana eri sosiaalisen medi-
an palveluista vaaleihin liittyviä sisältöjä. 
hankkeen päätavoitteena on selvittää, mi-
ten eri mediat vaikuttavat vuorovaikutuk-
sessa keskenään ja kuka verkkojulkisuuden 
keskustelua hallitsee. hankkeen toteuttivat  
helsingin yliopiston ja aalto-yliopiston yh-
teinen Tietotekniikan tutkimuslaitos hiiT 
sekä helsingin yliopiston Viestinnän tutki-
muskeskus CrC. Projektin rahoitti helsingin 
Sanomain Säätiö. https://www.hiit.fi/digi-
vaalit-2015 
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novation Community, GrabCAD 
Workbench, jne.) eroja suhteessa 
asiakkailta oppimiseen ja asiakkai-
den kanssa oppimiseen sosiaalises-
sa mediassa. Mallia on mahdollista 
hyödyntää myös vertailemaan esi-
merkiksi organisaation omia sosi-
aalisen median lähestymistapoja 
kilpailijoihin tai vastaaviin organi-
saatioihin. Jos et tiedä mistä lähteä 
liikkeelle tai haluat kehittää oman 
organisaatiosi sosiaalisen median 
toimintatapoja, suosittelen kokeile-
maan mallia: http://sometutkijalle.
fi/blogi/sosiaalisen-asiakasoppimi-
sen-malli/.

Viitatut artikkelit
• jussila, j 2015, Social media in Business-
to-Business Companies’ innovation. Tam-
pere University of Technology. Publication, 
Vuosikerta. 1333, Tampere University of 
Technology.
• lakkala, h, rainio, T, jussila, j, Kärkkäi-
nen, h, Pirttilä, o, Seppänen, m & Peltola, 
T 2015, Teollisuusyrityksen digipolku: Kat-
saus digitalisaatioon teollisuusyritysten 
näkökulmasta. Tekes review 319/2015, Te-
KeS, national Technology agency, Finland, 
helsinki.
• jussila, j, Kärkkäinen, h, multasuo, j, 
allen, e, anttila, S & isokangas, a 2012, 
Sosiaalinen media asiakaskokemuksessa. 
Tampereen teknillinen yliopisto ja ali Con-
sulting oy.

kirjoittaja toimii tutkijatohtorina tampereen teknillisen yliopiston Novi-

tutkimusryhmässä.

organisaatiot voivat merkit-
tävistä tehostaa innovaatiotoimin-
taa sosiaalisen median avulla. In-
novaatioprosessin alkupäässä tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi yhteisöl-
listen menetelmien hyödyntämistä 
ideoinnissa ja ideoiden yhteiskehit-
telyssä. Procter & Gamblessa siir-
ryttiin uudenlaiseen Connect + De-
velop toimintamalliin, jossa sisäisen 
tuotekehityksen lisäksi hyödynnet-
tiin ulkopuolisia innovaation lähtei-
tä sosiaalisen median palvelun kaut-
ta. Malli tuotti merkittävää tulosta, 
vähensi tuotekehityskustannuksia, 
ja samanaikaisesti kaksinkertais-
ti menestyneiden innovaatioiden 
määrän. 

Some-yhteisöistä 
täydentävää osaamista

Monille ammattialoille on kehit-
tynyt laajoja sosiaalisen median 
yhteisöjä, jotka ovat avoimesti käy-
tettävissä kaikille organisaatioille. 
Esimerkiksi GrabCAD yhteisössä 
on noin 3 miljoonaa mekaniikka-
suunnittelijaa, TopCoder yhteisössä 

TeksTi: jari jussila

Rohkeammalla sosiaalisen median käytöllä 
tehoja innovaatiotoimintaan

Sosiaalinen media 
puhkoo reikiä organi-
saatioiden seiniin, 
samalla se avaa 
entistä helpomman 
pääsyn ulkopuoli-
seen informaatioon 
ja lyhentää etäi-
syyttä ulkopuolisiin 
asiantuntijoihin ja 
sidosryhmiin. Tätä 
voidaan hyödyntää 
innovaatiotoimin-
nassa.

teemA

noin miljoona ohjelmistokehittäjää, 
99designs yhteisössä yli miljoona 
designeria ja uTest yhteisössä yli 
200 000 testaajaa. Osalle organisaa-
tioista tämänkaltaiset yhteisöt ovat 
keino hankkia sellaista osaamista ja 
resursseja, mitä niillä itsellä ei ole. 
Toisille organisaatioille, yhteisöt 
voivat tarjota esimerkiksi täyden-
tävää osaamista ja resursseja silloin 
kun omat resurssit ovat kiinnitetty 
muihin projekteihin tai eivät ole vä-
liaikaisesti saataville. 

Konecranes muun muassa jouk-
koisti uudenlaisia konsepteja nostu-
rinsa ketjun kulumisen tarkkailuun 
GrabCAD yhteisöstä. Tuloksena oli 
kymmeniä jopa ammattilaistasoisia 
ratkaisuja, joiden tekemistä omilla 
resursseilla olisi joutunut odotta-
maan jopa kaksi vuotta. Joukkois-
tamalla omaan ydinosaamiseensa 
liittymättömiä tehtäviä Konecranes 
sai myös merkittäviä säästöjä ja 
markkinoinnillisia hyötyjä. Muita 
tunnettuja suomalaisia joukkoista-
misesimerkkejä ovat muun muas-
sa Iron Sky -elokuva joka hyödyn-
si tekijöiden itsensä kehittämää 

WreckAMovie joukkoistamisalustaa 
käsikirjoituksen kirjoittamiseen, 
vuorosanojen nauhoittamiseen ja 
mainosvideoiden tekemisen, Sen-
ja opettaa sinulle ruotsia Facebook 
-ryhmän teksteistä koottu Senja 
opettaa sinulle ruotsia -kirja, luki-
joiden itse kirjoittama Oma Olivia 
-lehti, sekä Fonectan Scoopshot-
palvelusta joukkoistamat valokuvat 
yritysten julkisivuista ja palveluiden 
käyttämisestä.

vahvistaa brändi-
uskollisuutta, voi tuoda 
tuotekehitysideoita

Monissa organisaatioissa on nähty 
tärkeäksi rakentaa oma yhteisö in-
novaatiotoiminnan tehostamisek-
si. Genelec rakensi oman yhteisön, 
Genelec Communityn, avoimen 
lähdekoodin phpBB alustan päälle. 
Sosiaalinen media asiakaskokemuk-
sessa raportissa Terho Savolainen 
kertoi useita hyviä syitä perustaa 
oma yhteisö: se vahvistaa brändius-
kollisuutta ja sitä voidaan käyttää 
omana markkinointikanavana, 
oma yhteisö lisää word-of-mouth-
näkyvyyttä ja  hakukonenäkyvyyt-
tä, yhteisön avulla käyttäjät voivat 
antaa teknistä tukea toisilleen, ja 
yhteisöstä voidaan saada tuoteke-
hitysideoita. Yhteisöjen ei tarvitse 
aina olla suunnattuja käyttäjille tai 
asiakkaille, myös muita sidosryh-
miä voidaan osallistaa innovaatio-
toimintaan. Beckhoff Suomi näki 
hyödyllisemmäksi rakentaa kump-
paniyhteisön Google Apps for Work 
palveluiden päälle. Tekesin Teolli-

suusyrityksen digipolku katsauk-
sessa kumppaniyhteisön hyötyinä 
pidettiin muun muassa tiedon koh-
dennetumpaa tiedon jakamista: pal-
velu lähettää automaattisesti ilmoi-
tuksia vain niille kumppaneille, jota 
kyseinen tieto tai projekti koskee 
tai mahdollisesti kiinnostaa. resurs-
sien säästäminen joka syntyy kun 
dokumenttien yhteisöllisellä muok-
kaamisella voidaan välttää turhaa 
sähköposti- ja puhelinliikennettä; 
yhteistyön tehostuminen, joka on 
seurausta toimitusprojekteihin 
parhaiten soveltuvimpia kumppa-
neiden helpommasta löytymises-
tä ja ajantasaisemmasta tiedosta 
kumppaneiden osaamisesta. Lisäk-
si kumppaniyhteisö on innostanut 
uusiin yhteisöllisiin toimintatapoi-
hin myös muussa yrityksen sisäises-
sä toiminnassa.

Somen analytiikka-
työkalut käyttöön

Monissa organisaatiossa ollaan kui-
tenkin niin alkumetreillä sosiaali-
sen median hyödyntämisessä, että 
edellä kuvatut esimerkit saattavat 
tuntua kaukaisilta. On kuitenkin 
olemassa myös kevyempiä tapoja 
lähteä liikkeelle sosiaalisen median 
hyödyntämisessä innovaatiotoi-
minnassa. Liikkeelle voi lähteä esi-
merkiksi ihan vaan kuuntelemalla 
mitä organisaatiosta puhutaan so-
siaalisessa mediassa. Vaikka organi-
saatio ei olisi itse edes sosiaalisessa 
mediassa läsnä, voi organisaatiosta 
ja sen tuotteista tai palveluista käy-
täviä keskusteluita ottaa seurantaan 
erilaisia sosiaalisen median analy-
tiikkatyökaluja käyttäen.

Erilaisten sosiaalisen median 
lähestymistapojen valintaa helpot-
tamaan olen kuvannut väitöskirjas-
sani sosiaalisen asiakasoppimisen 
mallin. Mallia voi käyttää vertaile-
maan erilaisten sosiaalisen median 
työkalujen (esim. Slack, Yammer, 
Twitter, LinkedIn, Jakamo, Skill-
hive, Innopinion, Jive, HYVE In-

oma yhteisö lisää 
word-of-mouth-

näkyvyyttä ja haku-
konenäkyvyyttä.
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SOMeN TreNDiT 2016: 
ViSuaaLiSuuDEn VoittoKuLKu VaHViStuu

 “Sosiaaliseen mediaan panoste-
taan yritysten kaikissa toiminnoissa 
HR:stä viestintään ja tuotekehityk-
sestä johtamiseen. Markkinointi on 
ruvennut tosissaan budjetoimaan 
mediarahaa somea varten, mikä on 
nostanut sen samaan liigaan perin-
teisen median toimenpiteiden kans-
sa. Kaikki tämä auttaa integroimaan 
sosiaalisuuden luontevaksi osaksi 
liiketoimintaa ja lunastamaan so-
melle aikoja sitten asetetut korkeat 
odotukset.”

 Lähdevuoren mukaan live-vide-
oissa yhdistyy kaksi tärkeää kehi-
tyssuuntaa: reaaliaikainen markki-
nointi ja videosisällöt: ”Ei taida olla 
some-kanavaa, joka ei tähän tällä 
hetkellä panostaisi. Vuoden tait-
teessa näytti siltä, että Periscope on 
se, joka tämän lyö isosti läpi, mutta 
kevään mittaan on käynyt selväksi, 
että Facebook panee tosissaan kam-
poihin. Todennäköistä on, että niin 
FB, Periscope kuin Snapchat’kin 
löytävän oman lokeronsa käyttäjien 
live-striimaustarpeiden täyttäjinä.”

 “Sosiaalinen kaupankäynti eli 
social commerce on tulossa ko-
vaa vauhtia, ja se muuttaa somea 
mahdollisesti enemmän kuin mi-
kään muu kehityssuunta sitten Fa-
cebookin synnyn. Vuoden sisään 
shoppailemme suoraan somesta, 
lähtemättä suosikkipalveluistamme 
pois. Todennäköistä on, että sosi-
aaliset pikaviestipalvelut kuten Fa-
cebook Messenger tulevat olemaan 
se paikka, jossa kaupat sinetöidään. 
Aasiassa esimerkiksi WeChat on vii-
toittanut tätä tietä jo pitkään tarjo-
amalla väylän tilata niin pizzat kuin 
taksitkin chat-ikkunasta.”

Lue lisää raportista: 
http://bit.ly/sometrendit2016 kirjoittaja on tietoasiantuntija-lehden päätoimittaja.
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sosiaalisen Median asian-
tuntijaorganisaatio Kurio julkaisi 
vuoden 2015 lopussa tutkimuk-
sen, jossa valotetaan some-mark-
kinoinnin trendejä vuodelle 2016. 
Aineisto kerättiin haastattelemalla 
29 kotimaista asiantuntijaa, jotka 
työskentelevät sosiaalisen median 
parissa erilaisissa rooleissa ja erilai-
sissa yrityksissä sekä yliopistomaa-
ilmassa.

 Kurion raportin mukaan sosiaa-
linen media on vuonna 2016 isojen 
myllerrysten keskellä. Sosiaalisuus 
muuttaa markkinoinnin lisäksi 

muitakin liiketoiminnan osa-aluei-
ta, erityisesti myyntiä. 

”Some-markkinoinnissa ei ole 
nähty näin mielenkiintoisia mullis-
tuksia sen jälkeen kun yritykset läh-
tivät perustamaan Facebook-sivuja 
ja some vakiintui markkinoijien kei-
novalikoimaan”, toteaa Jari Lähde-
vuori, Kurion luova johtaja ja part-
neri. ”Vasta-alkajat pääsevät hyvin 
liikkuvaan junaan tarttumalla suo-
raan uusimpiin trendeihin – edellä-
kävijöiden aika taas ei käy pitkäksi 
tuoreimpia tuulia ihmetellessä.”

Markkinoinnissa some arkipäi-
väistyy entisestään ja sisällöntuo-
tannossa uskotaan videon voimaan, 
raportissa todetaan. Livestriimaus 
on jatkossa yhä suositumpaa. 

liikkuvaa kuvaa ja 
livestriimausta

Tarinallisuus ja elämyksellisyys 
nostavat edelleen merkitystään, 
raportti kertoo. Tämä on linjas-
sa yleisen visuaalisuuden trendin 
kanssa. Videoiden ja kuvien voit-
tokulku jatkuu. Erilaiset videofor-
maatit ja niihin liittyvät mekaniikat 
sekä kanavat lisääntyvät koko ajan. 
Live¬raportointi lisääntyy.   

Snapchat on nouseva trendi: di-
gitaalinen maailma reaaliaikaistuu 
juuri niin pitkälle kuin vain suin-
kin mahdollista. Ensin teinit, sitten 
nuoret aikuiset perässä, siirtyvät 
Periscopen tyyppisiin livestriimaus-
palvelujen pariin.  

Haasteena on some-palveluiden 
määrän lisääntyminen, jolloin on 
entistä tärkeämpää valita oikeat ka-
navat.

Some arkipäiväistyy, 
integroituu ja tulee 
yhä visuaalisemmaksi

Kurion Jari Lähdevuoren mielestä 
puoli vuotta sitten annetut asian-
tuntija-arviot somen trendeistä 
vuonna 2016 ovat osuneen todella 
hyvin kohdalleen. ”Trendit ovat näh-
tävissä niin kanavissa kuin yritysten 
toimenpiteissä. Itse nostaisin näin 
kesän kynnyksellä erityisesti kolme 
kehityssuuntaa esiin: somen arki-
päiväistymisen ja integroitumisen 
kaikkeen tekemiseen, live-videot ja 
kaupankäynnin somessa.”

teemA

TeksTi: helena Berg

MoNi HALuAA soME-PALVELuitA 
iLMAN MAiNoksiA 

innowisen harto Pönkän mukaan merkittävä trendi on mai-
noksettomien some-palvelujen, kuten Whatsapp ja Snapchat, 
käytön lisääntyminen. myös youTube on jo lanseerannut mak-
sullisen mainoksettoman youTube redin, mutta sen tulosta 
Suomeen ei ole vielä tietoa. 

”Kun yritykset käyttävät sosiaalista mediaa jatkuvasti yhä 
monipuolisemmin markkinointiin, etenkin nuoret käyttäjät 
suuntaavat palveluihin, joihin mainoksia tai näkyvyyttä muu-
toinkaan ei edes voi ostaa. mainokset ja yritysten viestit ovat 
käyttäjien kannalta useimmiten ”kohinaa”, joka estää heitä 
käyttämästä somea siihen, mihin he haluavat: yhteydenpitoon 
tuttavien kanssa ja mielenkiintoisten henkilöiden ja sisältöjen 
seuraamiseen.” näin analysoi Pönkä Kurion raportissa. 

Vuonna 2016 Suomessa Whatsapp kasvaa Facebookin ja you-
Tuben kokoiseksi some-palveluksi, mikä tarkoittaa 2 miljoonaa 
käyttäjää ja Snapchatin käyttäjämäärä kasvaa voimakkaasti. 
Vaikuttajaviestinnässä Twitter on edelleen ykkönen. Kasvana 
trendinä Pönkä näkee myös yritysten ylläpitämät tai tukemat 
verkkoyhteisöt. 

lue lisää raportista: http://bit.ly/sometrendit2016

sosiaalinen media arkipäiväistyy ja 
integroituu organisaation eri toimin-
toihin. visuaalisuus ja elämyksellisyys 
voimistuvat edelleen, live-videot 
jyräävät. sosiaalinen kaupankäynti on 
tulossa kovaa vauhtia. tässä keskeisiä 
somen trendejä vuonna 2016.

WhatsApp kasvaa 
Facebookin ja 

youtuben 
kokoiseksi some-

palveluksi. 

snapchat 
on nouseva 

trendi. 
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kevät mitä kaikkea digitalisaatio ja 
sosiaalisen median hyödyntämi-
nen mahdollistaa, koska he elävät 
sen keskellä. Vastustajat kieltävät 
tämän, koska he eivät hallitse tätä 
kaikkea, mitä nyt käyttävät vähän 
Facebookia. 

Kyseessä on eräänlainen suku-
polvien välinen kuilu, vaikkakaan 
sosiaalisen median osaaminen ei 
liity ikään vaan asenteisiin. Pankit 
ja liike-elämä on edennyt digitali-
soinnissa pitkälle, julkinen sektori 
tulee monessa suhteessa perässä. 
Pelätään omien työpaikkojen puo-
lesta, ajatellaan että oma osaaminen 
käy vanhanaikaiseksi. Esimerkiksi 
koulutuksessa virtuaaliset oppi-
misympäristöt, sosiaalinen media, 
yhteisöllinen ja ongelmalähtöinen 
oppiminen, pelillisyys ja leikilli-
syys, itseohjautuvuus, jakaminen 
ja tekniset härvelit mahdollistavat 
oppimisen ja opettamisen vallanku-
mouksen. Suuri osa vanhasta pitää 
vaan unohtaa ja uskaltaa aloittaa 
puhtaalta pöydältä.

Kyse ei ole siitä, kuinka monta 
i-padia luokassa on vaan siitä, että 
niitä käytetään luovalla tavalla. Suo-
messa on tehty koulutuksen vallan-
kumous silloin kun peruskoulu syn-
tyi vuonna 1972. Nyt tarvitaan uusi 
vallankumous sekä työelämässä 
että koulutuksessa. Seinät, tittelit ja 
pysyvät virat pitää unohtaa ja ottaa 
käyttöön virtuaalisuuden ja digi-
taalisuuden suomat mahdollisuu-
det. Muutos tulee varmasti, se on 
joko nopea tai hidas. Monilla aloilla 
siirtymä on jo täydessä vauhdissa. 
Onko muutosvastarinta epäeettistä 
tai epäisänmaallista, sekin on oike-
astaan arvoarvostelma.

kirjoittaja työskentelee turun ammattikorkeakoulussa.

tuminen, joustavuus ja tiedonha-
ku ovat työelämässä arvostettuja 
ominaisuuksia, luulisi nopeasti eri 
rooleissa surfaavan tietotyöntekijän 
olevan työnantajan mieleen.

1990-luvulla puhuttiin paljon 
digitaalisesta kuilusta. Silloin sen 
nähtiin paljolti liittyvän sosiaali-
seen eriarvoisuuteen – köyhillä ei 
katsottu olevan mahdollisuutta 
mennä nettiin. Sittemmin digikuilu 
liitettiin osaamiseen, oli henkilöitä 
jotka eivät osanneet käyttää vem-
paimia. Kun esimerkiksi katsotaan 
luetteloita siitä, mitä erilaista osaa-
mista 21. vuosituhannella vaadi-
taan, korostuu informaatioteknolo-
gian osaaminen poikkeuksetta (life 
and career skills, learning and inno-
vation skills and information, media 
and technology skills). 

Voitaisiin sanoa, että kansalaisil-
la on velvollisuus hallita sosiaalinen 
media ja sen mahdollistava tekniik-
ka. Näin koska sosiaalista mediaa 
voidaan hyödyntää niin monessa 
asiassa – se sopii tämän päivän yh-
teisöllisyyttä korostaviin toiminta-
tapoihin (työnteko, pelillisyys ja lei-
killisyys, vertaistuki, yhteisöllinen 
tiedonhaku, yhteisölliset oppimis-
menetelmät). 

virtuaalisuuden ja digi-
taalisuuden mahdollisuudet 
täysillä käyttöön!

Tästä kaikesta voidaan johtaa erään-
lainen metatason eettinen ongelma, 
joka liittyy digitalisaatioon, sosiaa-
liseen mediaan ja sen hyödyntämi-
seen. Hallitus sanoo, että esimer-
kiksi koulutuksen kahden miljardin 
säästöt voidaan kompensoida ”digi-
talisaatioloikalla”. Vastustajat väit-
tävät että tämä ei ole mahdollista. 
Tässä eri ryhmät ikään kuin puhu-
vat toistansa ohi. Visionäärit nä-

näKöKulmA

TeksTi: olli mäkinen

internetiin ja sosiaaliseen 
mediaan suhtauduttiin aikanaan 
samalla tavalla kuin turvapaikanha-
kijoihin tai maaseudulla ulkopaik-
kakuntalaisiin. Kun ei tiedetty eikä 
tunnettu, seurauksena oli pelko. 
Negatiivisia asioita korostettiin eikä 
niiden takana monestikaan ollut 
tieto vaan luulo tai mututuntuma.

Nyt on kuitenkin käynyt niin, 
että aika suuri osa ihmisistä viettää 
jo enimmän osan valveillaoloajas-
taan erilaisissa virtuaaliympäris-
töissä sekä töissä että opiskelujen 
ja vapaa-ajan merkeissä. Eroavatko 
sosiaalisen median säännöt sitten 
reaalimaailman vastaavista?

Toiminta anonyymina 
vaikuttaa monella tavalla

Sosiaalinen media ja virtuaalisuus 
on tuonut muutoksen elämäämme. 
Nyt pikkuhiljaa on toteutunut se 
kaikki, mitä 1990-luvun internet-
gurut lupasivat. Netti on mahdol-

listanut monta asiaa, se on osoit-
tautunut äärettömän tehokkaaksi 
työkaluksi. Alkuaikojen keskustelu-
ryhmistä on kehittynyt sosiaalinen 
media.

Sosiaalinen media on keino yllä-
pitää verkossa ihmisten välisiä suh-
teita. Tämän vuoksi sosiaalisessa 
mediassa pätevät kaikki ihmissuh-
teita määrittelevät säännöt ja ongel-
mat – siis eettisyys.

Jotkut nettietiikkaan vaikut-
tavat periaatteet ovat säilyneet 
kahdessakymmenessä vuodessa 
muuttumattomina ja yksi näistä on 
mahdollisuus toimia anonyymina, 
joka vaikuttaa moneen asiaan. On-
han psykologisesti itsestään selvää, 
että anonyymina toimiminen ma-
daltaa esimerkiksi aggressiivisen 
käyttäytymisen kynnystä.  Tämä 
näkyy netissä räikeänä herjaamise-
na ja nopeasti leimahtavina lynk-
kauskampanjoina, joihin meidät 
pitää vain tottua.

roolien omaksumisella 
amebamaisuutta ja 
pelillisyyttä

Anonymiteetti mahdollistaa osal-
taan myös erilaisten roolien ja per-
soonien rakentamisen. Onko tämä 
muuttamasta ihmistä syvemmässä 
mielessä? Erilaisten roolien omak-
suminen vie elämää kohti leikilli-
syyttä ja pelillisyyttä, jota on alettu 
korostaa niin kasvatuksessa kuin 
työelämässä. Eri rooleissa voimme 
kehittää myös erilaisia moraalisia 
hahmoja. Persoonamme ikään kuin 
jakaantuu tai laajenee, miten asian 
nyt haluaa nähdä tai persoonalli-
suutta mallintaa. Virtuaaliympäris-
tössä voimme helposti toimia yh-
dessä roolissa ja hypätä seuraavaan 
ilman että otamme toiminnastam-
me täyttä vastuuta, roolit kun ovat 
osittain mielikuvituksellisia.

Sosiaalinen media on muuttanut 
radikaalisti työn ja vapaa-ajan rajaa. 
Hoidamme töissä myös netin kaut-
ta sosiaalisia suhteitamme, haem-
me jatkuvasti tietoa mutta toisaalta 
työaikamme harvemmin päättyy sii-
hen, kun lähdemme työpaikaltam-
me, jos meillä ylipäätään enää on 
fyysistä ”konttoria”. Tässä suhtees-
sa on siis tapahtunut samanlaista 
venymistä, amebamaista muodot-
tomuutta kuin persoonallisuuden 
suhteen. Mutta koska verkostoi-

SoSiaaLinEn MEDia: mukana vai ulkopuolella?

Kyse ei ole siitä, kuinka 
monta i-padia luokassa on 

vaan siitä, käytetäänkö 
niitä luovalla tavalla.

luulisi nopeasti 
eri rooleissa surfaavan 
tietotyöntekijän olevan 
työnantajan mieleen.

digitalisaatio ja sosiaalisen 
median hyödyntäminen 
vievät kohti digiloikkaa. 
suuri osa vanhasta pitää 
vaan unohtaa ja uskaltaa 
aloittaa puhtaalta pöydältä. 
muutos tulee varmasti, 
se on joko nopea tai hidas.
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Sosiaalisen median seurannassa 

         sykli on nopea

viitekehys avuksi some-
haasteiden kohtaamiseen

M-Brainin Helkearon mukaan asi-
akkaat kohtaavat sosiaalisessa me-
diassa edelleen monenlaisia haas-
teita, vaikka alkuaikoihin nähden 
selvää edistystä on tapahtunut. 
Yrityksen toiminnan jäsentäminen 
somen ympärille on osoittautunut 
usein hankalaksi. Helkearo koros-
taa, että yrityksen some-strategia 
on mietittävä huolellisesti yrityksen 
tavoitteista lähtien. 

Tähän avuksi M-Brain on kehit-
tänyt sosiaalisen median viiteke-
hyksen (Social Media Framework), 
jonka avulla yhtiö voi kehittää sosi-
aalisen median hallinnan prosessia 
sekä yhtiön sisällä että suhteessa 
toimintaympäristöön. Viitekehyk-
sen tarkoituksena on raamittaa sosi-
aalisen median näkyvyyden menes-
tystekijät kahdeksaan osa-alueeseen 
ja lopulta konkretisoida organisaati-
on tavoitteet sosiaalisessa mediassa 
toimintasuunnitelman laadintaan 
ja toteutukseen. Mallin ytimessä on 
jatkuva sosiaalisen median hyödyn-
tämisen oppiminen ja tehokkaan 
some-kulttuurin luominen. 

Sosiaalinen media on jo lyhyessä 
ajassa mullistanut mediamaiseman 
perusteellisesti ja myllerrys jatkuu. 
Uusia sovelluksia tuodaan markki-
noille koko ajan. Myös mediaseu-
rannassa sen painoarvo lisääntyy. 
Varmaa on, että yhdelläkään aikaan-
sa seuraavalla yrityksellä tai organi-
saatiolla ei ole varaa jättää sosiaalis-
ta mediaa huomiotta.

aa, että merkittävin ero, joka tulee 
perinteisen ja sosiaalisen median 
seuraamisessa ottaa huomioon, on 
sosiaalisen median nopeampi sykli. 
Asiat ja ilmiöt nousevat yhtä no-
peasti kuin jälleen siirtyvät taka-
alalle.  Tämän vuoksi somenäky-
vyyden analysointi perinteisesti 
vaikkapa kvartaaleittain ei riitä, 
Helkearo huomauttaa. Periaattees-
sa tilanteesta olisi hyvä olla kuva 
päivätasolla, mutta kokonaiskuva 
sosiaalisen median maisemasta oli-
si muodostettava vähintään kerran 
kuussa. M-Brainin tarjoama ratkai-
su sosiaalisen median hallintaan on 
työkalu M-Adaptive, joka mahdol-
listaa tiedon siivilöinnin ja erilaisten 
graafien sekä analyysien teon kerä-
tystä tiedosta. 

Perinteisen median seuraami-
seen verrattuna sosiaalisen median 
seurannan mittarit ovat erilaiset.  
Muuttujat on perinteisen median 
kohdalla helpommin määriteltävis-
sä, kun muodot ovat olleet enem-
män yhtenäisiä. Sosiaalisessa me-
diassa kyse on usein yksittäisistä 
”somettajista”. Yksittäisellä mielipi-
devaikuttajalla voi olla aivan ratkai-
seva merkitys, kun suosituimmilla 
sosiaalisen median persoonilla voi 
olla seuraajia tuhansista kymmeniin 
miljooniin. Merkittävimpiin sosi-
aalisen median alustoihin kuuluvat 
erilaiset blogit, Facebook, lyhyisiin 
viesteihin erikoistunut Twitter sekä 
kuvapalvelut Instagram, Tumblr ja 
Pinterest.

kirjoittaja työskentelee M-Brainissa media-analyytikkona.

kun sosiaalinen Media alkoi 
yleistyä 2000-luvun ensimmäisen 
vuosikymmenen lopulla, tapahtui 
se yksittäisten käyttäjien vetämä-
nä. Yritykset eivät itse olleet vielä 
sosiaalisessa mediassa toimijoina, ja 
sosiaalisen median tiedon analyysi 
oli ohutta.  

Sosiaalisen median eli somen 
merkitys on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kuitenkin jatkuvasti 
kasvanut ja nyt käytännössä kaik-
kien yritysten olisi tärkeää seurata 
sitä siinäkin tapauksessa, ettei itse 
edes siellä toimi. Yritykset ovat 
huomanneet, joskus kantapäänkin 
kautta, että hekin näkyvät sosiaa-
lisessa mediassa joka tapauksessa. 
Lisäksi somessa on tarjolla tietoa, 
jota yritykset toiminnassaan tarvit-
sevat. 

Tiedon valtameri

Sosiaalisessa mediassa tiedon mää-
rä on niin valtava, että olennaisek-
si kysymykseksi nousee, miten sen 

saa hyödynnettävään muotoon. 
Valtameren kokoisesta tietomas-
sasta täytyisi jotenkin tiivistää 
tiedon merkitys yritykselle ja siitä 
vielä suuntaviivoja varsinaiselle yri-
tyksen toiminnalle. Yritykset ovat 
usein toimineet sosiaalisessa medi-
assa yrityksen ja erehdyksen kaut-
ta, mutta nykyään on tarjolla myös 
työkaluja sekä konsultointia sosiaa-
lisen mediaan haltuun ottamiseksi. 

Jotkut yritykset ovat jo hyödyn-
täneet määrätietoisesti sosiaalista 
mediaa asiakaspalvelussaan. Yksi 
tällainen yritys on Tallink Silja, joka 
voitti vuoden Some Awards 2016 
–palkinnon parhaasta someasiakas-
kokemuksesta. Perusteluissa ker-
rottiin, että Tallink Silja vaikuttaa 
kaikissa somekanavissa, kanavien 
erikoispiirteitä kunnioittaen, ja se 
erottuu positiivisesti kilpailijois-
taan. Lisäksi se on rakentanut ym-
pärilleen vahvat faniyleisöt. Myös 
esimerkiksi teleoperaattori Elisa 
käyttää sosiaalista mediaa aktiivi-
sesti asiakaspalvelunsa osana.

Mielenkiintoinen yksityiskohta 
on, että Some Awardissa palkittiin 
Marttaliiton toiminnanjohtaja Ma-
rianne Heikkilä vuoden 2015 so-
mepomona. Tästä näkee, että myös 
muunlaiset organisaatiot kuin yri-
tykset pitävät tärkeänä sosiaalisessa 
mediassa näkymistä ja toimimista.

Kvartaali on somessa 
liian pitkä aika

Konsultti Sanelma Helkearo tie-
topalveluyhtiö M-Brainista tote-

teemA
TeksTi: mikko silVennoinen

yritykset ovat usein 
toimineet somessa 

yrityksen ja 
erehdyksen kautta.Yhdelläkään aikaansa seuraavalla organisaatiolla ei ole varaa jättää 

sosiaalista mediaa huomiotta. Myös mediaseurannassa somen paino-
arvo lisääntyy.
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soME-kANsA on vaativaa. yritysten 
ja julkisten toimijoiden tulee reagoida 
yhteydenottoihin heti ja antaa palve-
lua asiakkaan valitsemassa kanavas-
sa; yhä useammin tänä päivänä so-
siaalisessa mediassa. Kun yksittäisen 
asiakkaan asiaa koskeva some-myrs-
ky käynnistyy, alkaa yhteisölle tulvia 
kommentteja ja kysymyksiä some-
kanavia pitkin. mikseivät yhteisöt aina 
vastaa sosiaalisessa mediassa niille 
esitettyihin kysymyksiin?

Koska ne eivät halua, mutta eivät 
myöskään saa. lainsäädäntö rajoittaa 
yhteisöjen  mahdollisuuksia hoitaa 

asiakaspalvelua täysipainoisesti julki-
sissa kanavissa, kuten Facebookissa ja 
Twitterissä. 

Henkilötietolaki suojaa asiakkaan 
yksityisyyttä, eivätkä yhteisöt voi pal-
jastaa yksittäistä asiakasta koskevia 
tietoja some-kanavissaan – ainakaan 
ilman asiakkaan suostumusta. juridi-
sesti kyseessä on asiakkaan henkilö-
tietojen luovuttaminen rajoittamat-
tomalle vastaanottajamäärälle, jos 
yhteisö kertoo tunnistettavan asiak-
kaan tietoja somessa. monien alojen 
erityislainsäädäntö myös kieltää asi-
akkaan asioiden julkisen käsittelyn, 

puheenvuoro

elina koiVumäki

asianajaja, osakas eVersheds 

asianajoToimisTo oy

mm. finanssi-, vakuutus- ja terveyden-
hoitoaloilla. 

Toisaalta, yritys saattaa haluta 
myös liikesalaisuusnäkökulmalta pi-
tää yksittäisen asiakkaan asian hoi-
don poissa julkisesta käsittelystä. 
esimerkiksi riitatilanteita sovittaessa 
on yleistä, että sovintosopimuksessa 
todetaan osapuolten sitoutuvan ole-
maan paljastamatta sovinnon sisäl-
töä ulkopuolisille. 

mitä yhteisön kannattaa tehdä, 
kun some-kansan tunteet käyvät 
kuumana ja yksittäisestä asia-
kastapauksesta vaaditaan kom-
mentteja? 

esimerkkinä hyvästä toi-
mintatavasta nostan esiin 
oP-Pohjolan reagoinnin 

vajaa pari vuotta sitten. erästä asia-
kastapausta käsiteltiin mediassa ja 
oP-Pohjolan some-kanavissa. yhtiö 
julkaisi Facebookissa päivityksen: ”Ko-
din palaminen on järkyttävä tapaus ja 
arvojemme mukaista on hoitaa tapa-
ukset mahdollisimman hyvin. Toimin-
tatapoihimme ei kuulu pitkittää niiden 
hoitoja. emme voi kuitenkaan ottaa 
kantaa asiakkaiden kertomuksiin, kos-
ka emme voi julkistaa yksittäiseen va-
hinkoon tai korvauspäätöksiin liittyviä 
tietoja. emme siis oikaise tai kommen-
toi asiakkaiden kertomuksia julkisesti, 
tai julkaise mitään asiakirjoja, koska 
tiedot ovat aina luottamuksellisia. 
aina kun saamme korjaavaa ja yksilöi-
tyä palautetta asiakaspalvelustamme, 

tutkimme asiat. nauhoitamme kaikki 
puhelut ja näin pystymme jälkikäteen 
toteamaan, että asiakaspalvelijamme 
ovat toimineet asianmukaisella taval-
la. Tällaisen palautteen otamme siis 
erittäin vakavasti. Valitettavasti pro-
sessit voivat joskus olla pitkiä.”

Suosittelen yhteisöä perustele-
maan some-kanavissaan, miksei se 
voi tai halua käsitellä asiaa siellä ja 
samalla vahvistamaan, että asia kä-
sitellään yksittäisen asiakkaan kanssa 
muussa kanavassa. näin yleisö saa 
tiedon, että asia on käsittelyssä. 

yhteisön on tärkeä ymmärtää, mil-
laisiin yhteydenottoihin se voi vastata 
julkisella viestillä tai some-palvelun 
yksityisviestillä, ja millaisten osalta 
sen tulee ohjata kommunikointi muu-
hun kanavaan, kuten puhelinpalve-
luunsa tai sähköpostiinsa. on selvää, 
ettei esim. pankki kerro. Pankki ohjaa 
kysyjän kirjautumaan tietoturvallisesti 
verkkopankin viestijärjestelmään tai 
soittamaan asiakaspalveluun. 

nordea ohjaa asiakkaitaan Face-
book-sivuillaan seuraavasti: ”Koska 
sivu on kaikille avoin, ethän kirjoita 
tänne henkilökohtaista tietoa, kuten 
tilinumeroa tai henkilötunnusta. hen-
kilökohtaisiin pankkiasioihisi liittyen 
asiakaspalvelumme palvelee sinua 
numerossa 0200 3000 (pvm/mpm) 
joka päivä ympäri vuorokauden.”

lisäksi yhteisöjen on syytä ym-
märtää, että someasiakaspalvelun 
saatavuutta koskevat ilmoitukset ovat 

juridisesti sitovia lupauksia. Kulutta-
jansuojalain 2 luvun 1 § sisältää niin 
sanotun yleislausekkeen, jossa kielle-
tään sopimaton menettely: ”markki-
nointi ei saa olla hyvän tavan vastais-
ta eikä siinä saa käyttää kuluttajien 
kannalta sopimatonta menettelyä. So-
pimatonta menettelyä ei saa käyttää 
myöskään asiakassuhteessa.” 

jälkimmäinen lause tarkoittaa so-
meen sovellettuna sitä, että myös kau-
panteon jälkeisen toiminnan on täytet-
tävä kuluttajansuojalain vaatimukset. 
älä siis lupaa some-asiakaspalvelun 
osalta sellaista, mitä et voi pitää. 

esimerkiksi Vr kertoo Facebook-
sivuillaan seuraavasti: ”asiakaspalve-
lumme auttaa matkustajia päivittäin 
klo 7-22. luemme kaikki viestit ja 
vastaamme selkeisiin kysymyksiin ja 
kommentteihin.” 

Kun yritys lupaa palvelevansa päi-
vittäin klo 7–22, tarkoittaa se palve-
lua myös juhlapyhinä ja viikonloppui-
na. Facebookissa yrityssivuilla näkyy 
nykyään yrityksen keskimääräinen 
reagointiaika sille lähetettyihin yhtey-
denottoihin, eli asiakaspalvelun anta-
misnopeudesta on sitäkin myötä tullut 
entistä läpinäkyvämpää. 

ennen kuin kiiruhdat antamaan 
asiakkaille palvelua avoimissa some-
kanavissa, pysähdy miettimään sen 
sallittavuutta lainsäädännön kannal-
ta, järkevyyttä liikesalaisuusmielessä 
sekä todennäköisiä seurauksia some-
yleisön toimesta. 
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LiitYiN naamakirjaan vuosia sitten. olin juuri eronnut pitkästä liitosta ja kaipasin 
seuraa. naamakirjan avulla aloin tutustua ihmisiin, joiden olemassaolosta en olisi 
muutoin tiennyt mitään. maailma aukesi savolaistuneelle täti-ihmiselle.

hyvin äkkiä kävi selväksi, että kaikki ei ole sitä, miltä se ulospäin näyttää, 
vaikka periaatteessa ihmiset olivatkin tehneet tilit omilla nimillään. Kuvissa ko-
meili melkoisia urhoja, mutta lounaspöytään ilmaantui aivan erinäköisiä miehiä. 
itsekin taisin laittaa kuvakseni sen edustavimman.

aika moni somettaja on jo ymmärtänyt, ettei kaikki informaatio, mitä somesta 
löydät, ole ihan totta. yksinkertaisimmillaan ihmiset kertovat elämästään kaunis-
tellen. Pahimmillaan joku taho yrittää levittää tahallaan väärää tietoa. on trollien 
aikakausi.

USKoTKo! oleTKo KUUllUT! juoruilu on kiinteä osa ihmisyyttä. mikäs on 
sen mukavampaa, kun voi jakaa jotain varmana pitämäänsä tietoa toiselle. Tai 
udella toiselta, onko hänellä kenties tietoa toisesta. juoruilun kulttuuri kukoistaa 
somessa. 

juoruilu yhdistettynä väärän tiedon levittämiseen ei enää ole vain tiettyjen 
tahojen käsissä. yksilöiden lisäksi yhteisöt ovat löytäneet väylän nopean tiedon 
levittämiseen. Twitterin kautta jutut leviävät hetkessä ympäri maailman. Twit-
terin hyvä puoli on kuitenkin se, että siellä väärä tieto saattaa tulla oikaistuksi 
todella nopeasti.

Portinvartijoiden aika alkaa olla ohi. Perinteiset mediat eivät enää pärjää tie-
donvälityksen nopeudessa, mutta toivottavasti kilpailevat laadulla. oikean tiedon 
kaipuu ja tarve ei ole kadonnut mihinkään. yhä tarvitaan tietoa siitä, mitä ympä-
rillämme todellisuussa tapahtuu.

minä olen edelleen siellä naamakirjassa. Twitterissäkin on tili. instaan olen 
saanut ladattua muutaman kuvan. ask.fm on testattu. youtubeen olen työntänyt 
muutaman videon. moneen muuhunkin somen härpäkkeeseen on tullut tehtyä tili. 
Kuka niitä kaikkia muistaa!

Kun seuraavan kerran hermostut suositusta päivityksestä, mieti hetken ajan, 
miksi se on laitettu liikenteeseen.

Kenen Twitteriä seuraat, kenen päivitystä peukutat? ei synny somekohua il-
man yleisöä, ei synny lööppiä ilman twiittaajaa, ei juorua ilman yhteistä kiinnos-
tusta.

ko lumni

KEnEn twittERiä SEuRaat, 
KEnEn PäiVityStä PEuKutat?

sari järn
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Virpi Einola-Pekkinen toimii 
kehittämispäällikkönä  valtio-
varainministeriössä. Hän on 
ollut tekemässä Tietoasian-
tuntija-lehteä toimituskunnan 
jäsenenä jo usean vuoden ajan.

”Minulla kolahtaa MEri! Järvi-
kin on ihan jees, mutta meri on jotain 
ihan muuta. Keväällä kun jäät lähtevät 
alkaa hengitykseni kulkea keveäm-
min. Kun näen horisontin, tiedän, että 
mikä vaan on mahdollista. Meri on ol-
lut minulle tärkeä elementti aina siitä 
lähtien, kun olin pikkutyttö ja ajoimme 
mahonkisella tuulilasiveneellä lähi-
saareen päiväretkelle koko perheen 
voimin. Isä paistoi lettuja pitkävartisel-
la lettupannulla spriikeittimen päällä. 

Pestiin mattoja ja uitiin niin, että huu-
let sinersivät. Sittemmin, oman per-
heeni kanssa, ollaan kierretty monet 
kesät saaristomerta ja Ahvenanmaata. 
Veneilyssä viehättää minua erityisesti 
se, että maisemat ja paikat vaihtuvat 
jatkuvasti. Kun vene irtaantuu laitu-
rista, jäävät rannalle kaikki huolet ja 
murheet. Edessä on vain meri ja uudet 
seikkailut.  

Meri yhdistää kaikki maailman maat 
toisiinsa, se on elämän alku ja loppu. 
Meren kohina rauhoittaa, siinä on jo-
tain alkukantaista ja siksi voimaannut-
tavaa. Voin tuijottaa merta kyllästy-
mättä, vähän niin kuin tultakin. Kuuma 
kallio, meren tuoksu ja lokkien kirkuna 
– parempaa yhdistelmää ei heti tule 
mieleeni :-).”

Mikä kolahtaa?

Tällä palstalla tietoasiantuntijat kertovat, mikä tällä hetkellä kolahtaa. 
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Tietoammattilaisen URAP    LKU

Jo vuonna 2003 Tietoasiantun-
tija-lehdessä pääsin konkareiden 
joukossa pohtimaan alani tulevai-
suutta. Nyt takana on 31 vuotta 
julkisuudessa. Lehtityötä 22 vuotta 
kolmen lehden toimituskunnassa ja 
lukuisia koulutus- ja seminaaritilai-
suuksien järjestämisiä. Olen ollut 
mukana tekemässä tai tehnyt omia 
julkaisua noin 70, esiintymisiä on 
65 ja yhteistyöryhmiä on 30. So-
me-ryhmissä olen ollut melkein 15 
vuotta, olen tsättäillyt, postaillut, 
tviittaillut. 

Hyvät eväät

Sain hyvät eväät maailmaan, suuren 
rakastavan perheyhteisön ja kovan 
työnteon, oppimisen sekä yhteisiin 
asioihin vaikuttamisen mallin. Sekä 
isäni että äitini suvuissa on ollut 
toimeliaita ja avarakatseisia ihmisiä. 
Isän isäni kotona, viime vuosisadan 
vaihteessa, ylläpidet-
tiin yleistä kirjalainaa-
moa. Oman isäni ko-
tona oli kirjoja kaikilla 
vapaana olevilla sei-
nillä ympäri huoneita 
ja eri kielillä. Minäkin 
luin koko ajan tyttö-
vuosina johonkin pii-
lopaikkaan vetäytyneenä erityisesti 
historiaa. Koulunkäynti ja opiskelu 
on ollut minulle saavutettavampaa 
kuin menneille sukupolville. Isän 
isäni kulki kouluun vaivalloisen 
matkan hevosella ja laivalla. Asui 
koulukortteerissa lukuvuodet, pää-
si lyseosta ylioppilaaksi ja valmistui 
lääkäriksi. 

Suvussani on ollut politiikkaan 
osallistujia. Minulle politiikka on 
tarkoittanut yhteisten asioiden hoi-
tamista ei yhden asian tai omien 
etujen ajamista. Yhteistyön ja yh-
dessä tekemisen rakentaminen on 
tästä syystä ollut sydäntäni lähellä. 
Asiakaspalvelut ja tieto ovat olleet 
ne kaksi asiaa joiden puolesta minä 
olen tehnyt vapaaehtoisenakin töi-
tä. Tietojohtamiseen suuntauduin 
päämäärähakuisesti 20 vuotta sit-
ten. 

Uudistushenkiset ihmiset 
tekevät tulevaisuuden

Suomessa haetaan vahvasti nyt uut-
ta toimeliaisuutta joka tuottaisi uut-
ta työtä, etsitään innovatiivisuutta 
ja innovatiivisiä ihmisiä, mutta suo-
malainen työelämä ei ole kohdellut 
ihmisiä kovin suopeasti. Tunnen 
monia kehittäjiä, jotka kaikki ovat 

sanoneet, että heidät on keitetty 
niin kovissa liemissä ettei vastaan 
tule enää yhtään pahempaa paikkaa 
kun on jo läpikäyty. Uuden luomi-
nen, kehittämistyö on innostavuu-
tensa ja mukaantempaivaisuutensa 
ohella rankkaa ja raadollista. Ihmis-
ten muutosvastarinta on normaalia. 
Epäilijöitä on enemmän kuin tuki-

joita, vähättelijöitä, selän kääntäjiä 
ja esteiden pystyttäjiä on monia.

Kehittäjäksi minut virallistettiin 
2008 kun silloinen esimies lähes 
sylkäisi ”kun olet tuollainen kehittä-
jä” ja hän nimitti minut kehittämis-
päälliköksi. Tätä aiemmin olin ra-
kentanut erilaisia asiakaspalveluita, 
jotka pohjautuivat tietoon, tiedon 
käytettävyyteen asiakkaan omassa 
toiminnassa. Tietopalvelupäälli-
kön työ on tietynlainen unelmatyö, 
jossa yhdistyvät asiakaspalvelu ja 
tiedon käytettäväksi saaminen ja 
tiedon tuotteistaminen. Viimeiset 
työvuodet ovatkin olleet kiinnosta-
via ja paljon opettavia kun olen saa-
nut tehdä kansallisia tehtäviä. Olen 
tavannut hienoja ihmisiä ja saanut 
monista kollegoistani hyviä ystäviä. 

Olen ollut jostain syystä johtuen 
edelläkävijä. Ensimmäisessä työpai-
kassa johtaja vei minut valokuva-
arkistoon ja sanoi, että tämä pitäisi 
järjestää ja lähti itse kesälomalle. 
Mitä muuta saatoin tehdä kuin ot-
taa selvää. Tutustua parhaisiin 
käytäntöihin, miten luoda niistä 
silloiseen toimintaympäristöön 
sopiva ratkaisu. Tämä toimintata-
pa on seurannut minua läpi urani. 
Usein olen päässyt maaliin, jolloin 
itseluottamus ja nöyrä usko itseen 
on kasvanut samalla kuin kyky ym-
märtää oma vajavaisuutensa.

Ja nyt jälleen uuden edessä ra-
kentamassa tiedolla johtamista, 
tietovarastointiin perustuvaa enna-
kointia, analytiikkaa ja raportointia 
– hallitusohjelman tavoitetta johta-
minen perustuu päätöksentekoon.

Uskallettava olla järkeville asioille avoin ja utelias
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Urapolkuja tietoasiantuntijaksi 
on vaikka kuinka paljon. 

Tietoasiantuntijan urapolku 
-palstalla ammattilaiset kertovat 
oman ammatillisen tarinansa eli: 

Miten minusta tuli minä?

leena kononen, FM

työkokemus mm.:
Tulli: kehittämispäällikkö, 
tietopalvelupäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
kehittämispäällikkö
Taideteollinen korkeakoulu: 
taidekorkeakoulujen keskus-
arkiston esimies
harrastukset:
Ulkona luonnossa liikkuminen 
ja tanssiminen
Mottoni:
Tutkaa tulevaisuuteen 
– elä tätä päivää!

lisää leenasta: 
http://leenakononen.fi/
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Millainen on tietojohtamisen 
kuva tutkimuksen näkökulmasta ja 
millainen on tietojohtamisen viite-
kehys? mistä osatekijöistä tietojoh-
taminen muodostuu? Näitä poh-
dittiin tietojohtamisen työpajassa, 
jonka Tietojohtaminen ry järjesti 
yhteistyökumppaneidensa kans-
sa. Alustajat olivat Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta sekä Tieto 
Oyj:stä. Paikalla, Patentti- ja rekiste-
rihallituksen auditoriossa, oli noin 
40 osallistujaa ja verkossa alustuk-
sia seurasi lähes 50 kuuntelijaa.

Monella alueella 
parannettavaa

Professori Aino Kianto kävi läpi 
”Intellectual Capital and value Cre-
ation” -tutkimushankkeen, jossa 
tavoitteena oli selvittää tietopää-
oman ja tietojohtamisen käytäntö-
jen nykytilaa ja näiden vaikutuksia 
yritysten arvon luontiin. Tutkimus-
partnereina ovat olleet yliopistot 
Kiinasta, Italiasta, Espanjasta, Ve-
näjältä sekä Serbiasta.  

Aineeton pääoma oli jaettu kuu-
teen lajiin: suhde-, rakenteellinen-, 
henkilöstön osaamis-, uusiutu-
mis- luottamus- ja yrittäjyyspää-
oma. Näitä osatekijöitä tutkittiin 

eri maissa ja tehtiin 
keskinäinen ver-
tailu. Vertailtaessa 
aineetonta pää-
omaa tutkimukseen 
o s a l l i s t u n e i d e n 
maiden kesken, oli 
yr ittä jyyspääoma 
Suomessa heikoin. 
Tässä selvitettiin 

työntekijöiden kykyä ja halukkuutta 
ottaa riskejä ja löytää uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia sekä tehdä 
itsenäisiä päätöksiä. Löydös herätti 

keskustelua ja arviointia siitä, mistä 
tulos kertoi. Kansainvälisessä ver-
tailussa Suomi oli Kiinan tasolla jää-
den jälkeen esimerkiksi Venäjästä ja 
Espanjasta. Inhimillinen pääoma eli 
henkilöstön ammattitaito, motivaa-
tio ja asiantuntemus oli Suomessa 
korkealla tasolla mutta ei noussut 
korkeammalle kuin esimerkiksi Ve-
näjällä ja Espanjassa.

Tutkimus osoitti, että Suomen 
sisäisessä vertailussa tietojohtami-
sen käytännöistä henkilöstön kehi-
tyskeskusteluissa ja palkitsemisen 
käytännöissä olisi parantamisen 
tarvetta, sillä vertailumaissa pääs-
tiin parempiin tuloksiin. Tutkijat ei-
vät sanoneet, mutta kuulija saattoi 
tuloksista itsenäisesti tehdä omia 
johtopäätöksiä ja verrata siihen 
mitä julkisuudessa kerrotaan suo-
malaisten yritysten tilanteesta.

Käytännön työkaluja 
tietojohtamisen 
kehittämiseen

Tiedon asiantuntijat Mikko Babitsin 
ja Mika Jääskeläinen johdattelivat 
tietojohtamisen keskeisiin tavoit-
teisiin ja kehittämisen näkökulmiin. 

Mika Jääskeläinen esitteli myös 
Tiedossa kehiteltyä tietojohtamisen 
viitekehystä (kuva). Tietojohtamis-
ta voidaan tarkastella asiakasko-
kemuksen ja -hankinnan, tuote- ja 
palvelulaadun, verkoston tehokkuu-
den, osaamisen kohdentamisen, 
kannattavuuden ja kustannuste-
hokkuuden läpi, jolloin kehittämi-
sen näkökulmina ovat asiakkaat, 
tuotteet ja palvelut, kumppanit 
ja toimittajat, organisaatio ja sen 
henkilöstö sekä talous. Tietojohta-
misessa mahdollistetaan tiedolla 
johtamisen, tiedonhallinnan, tieto-
hallinnon ja tietotekniikan keinoin 

edellä mainittujen vaatimusten ja 
tavoitteiden toteutuminen. Koko-
naisuutta tukevat toimintaprosessit 
ja toiminnan laatutavoitteet.

Viitekehys auttaa organisaatiota 
tietojohtamisen hahmottamisessa 
ja ymmärtämisessä. Mika Jääskeläi-
nen kertoi, kuinka organisaatio voi 
kehittää omaa tietojohtamistaan 
myös kyvykkyyskartan avulla. Siinä 
tietojohtaminen, tiedolla johtami-
nen, tiedon hallinta ja tietohallinto 

TeksTi: Leena kononen

Tietojohtamisen kokonaisnäkemystä etsimässä
Tieto on selkeästi 
nousussa kolman-
neksi merkittäväksi 
tekijäksi talouden 
ja henkilöstön rin-
nalle kun rakenne-
taan organisaation 
menestystekijöitä, 
kilpailukykyä ja 
tuottavuutta. 
Tieto on merkittävä 
tuotannontekijä, 
joka ei kulu käytös-
sä vaan jaettaessa 
vain lisääntyy.

sekä tietotekniikka on purettu auki 
ja tietojohtamisen tasoa analysoi-
daan kypsyysanalyysin avulla.

Työpaja konkretisoi, 
jatkoa tarvitaan! 

Koska koolle oli kutsuttu työpa-
jaan pääsivät osallistujat myös itse 
työskentelemään. Teemoja olivat: 
tietojohtamisen esteet sekä roolit, 
joista viimeksi mainittu koettiin 

vaativaksi. Havaintoina esteistä 
nousi esiin mm. se, kuinka voidaan 
yhdistää erilaiset asiakastarpeet 
organisaation omien strategisten 
tarpeiden kanssa, kuinka tunniste-
taan tietämys ja osaaminen tuot-
teen ja palvelun taustalla. Prosessit 
on kuvattu toiminnan kautta niin, 
että tarvittava ja syntyvä tieto olisi 
keskeisessä osassa. Verkostojen ra-
kentaminen on hidasta eikä niiden 
elinkaaren hallintaan kiinnitetä 

Tietojohtamisen viitekehys: 
Mikko Babitzin, Tieto Oyj
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ymmärretään tietojohtamisen ole-
van tietokeskeisen (liike)toiminnan 
kehittämistä (information-driven 
business). 

Tietojohtamisen kehittämiseen 
tarvitaan tarkemman tason viite-
kehys, joka on konkreettisempi työ-
kalu organisaatioiden valmiuksien 
ja kyvykkyyksien kehittämiseksi. 
Olisi merkittävää jos Suomessa pys-
tyisimme kehittämään kansallisen 
maamme tarpeisiin sopivan viite-
kehyksen. Tietojohtaminen on laaja 
alue, kokonaisuutta on haasteellista 
ottaa haltuun kerralla.

infosota, Saara Jantunen ja kustannusosakeyhtiö 
otava, keuruu 2015, 318 s. 

Puolustusvoimissa työskentelevän sotatieteen tohtori 
Saara Jantusen kirja Infosota on saanut paljon huomi-
ota osakseen, ja hyvä niin. Kirjassa kuvataan internetin 
ja somen mukanaan tuomaa uutta sodankäynnin muo-
toa, jonka olemassaoloa – tai edes sen mahdollisuutta 
– monikaan ei välttämättä ole tiedostanut. 

Infosota on psykologista sodankäyntiä, jossa vas-
tustajan toimintakykyä pyritään heikentämään erilais-
ten informaatio-operaatioiden avulla. Ilmiö on tietenkin 
tuttu jo vanhastaan, mutta internet ja some ovat luo-
neet tällaiselle toiminnalle merkittävästi uusia mahdol-
lisuuksia.

Aikaisemmin kansalaisiin voitiin vaikuttaa laajamit-
taisesti vain median välityksellä. Nyt kuka tahansa pää-
see – ainakin sananvapautta kunnioittavissa länsimais-
sa – julkaisemaan verkossa vapaasti mielipiteitään. 
Some mahdollistaa myös valeidentiteetit ja -mediat, 
joiden suojassa voivat toimia myös ulkomaiset tahot 
tai heidän edustajansa.

Alun perin viestinnällisen tasa-arvon lupausta täyt-
tämään syntynyt some on näin hiljalleen muuttamassa 
luonnettaan, kirjoittaa Jantunen. Tasa-arvoisen ja mo-
niäänisen kansalaiskeskustelun ohella somea voidaan 
käyttää – ja käytetäänkin jo – myös infosodankäynnin 
foorumina.

VaPaa PääSy kanSalaiStEn taJuntaan

Some-keskusteluista pystytään keräämään hyvinkin 
yksityiskohtaista tietoa, ja keskustelijoille voidaan sen 
perusteella suunnata erilaisia keksittyjä tai harhaan-
johtavia viestejä, joilla pyritään vaikuttamaan heidän 
asenteisiinsa, tulkintoihinsa ja käyttäytymiseensä. Ti-
lannetieto voi olla kaikilla sama, mutta tilanneymmär-
rys riippuu siitä, millaisen merkityksen tulkitsija eri asi-
oille antaa. 

Sodankäynnin luonteeseen yleisesti kuuluvat uh-
kailu, harhautukset, vääristely ja yllätykset ovat aseina 
myös infosodassa, kirjoittaa Jantunen. Sodan luonne 
näyttää olevan myös kovenemassa: Jos totuus ei miel-
lytä, sen voi aina kieltää, eikä valheesta kiinni jäämi-
sellä näytä enää olevan väliä. Myöskään tekojen ja pu-
heiden ei tarvitse kohdata, ja totuuksia – ristiriitaisiakin 
– voi olla useampia. 

Infosotaan kuuluvat myös erilai-
set lokakampanjat, joissa eri mieltä 
olevilta asiantuntijoilta pyritään vie-
mään uskottavuus. Paras argumentti 
ei välttämättä voitakaan, jos sen esit-
täjän ammattitaito, motiivit tai henkilö 
sinänsä on onnistuttu kyseenalaista-
maan. 

Viestien vaikuttavuutta voidaan 
lisäksi tehostaa erilaisilla käytännön 
toimilla. Disinformaation ohella arse-
naaliin voivat kuulua esimerkiksi dip-
lomaattiset vastakkainasettelut, soti-
laallinen uhittelu tai talouskysymyksiin 
liittyvät erimielisyydet. Yhteiskunnat 
saattavat näin joutua kestämään hy-
vinkin monenlaisia yhtäaikaisia tai 
perättäisiä itseensä kohdistuvia vai-
kuttamisyrityksiä samaan aikaan kun 
ne jatkavat normaalia ”rauhanajan” 
elämäänsä.

EEttiSEt ohJEEt 
EiVät koSkE ValEMEdioita

Odotukset ja kritiikki perinteistä me-
diaa kohtaan ovat kasvaneet viime 
vuosina samaan aikaan kun sen toi-
mintaedellytykset ovat heikentyneet. 
Perinteisen median on toisinaan väi-
tetty myös myötäilevän päättäjiä ja 
edustavan vain tiettyjen kansanosien 
näkökantoja.

Infosotaan osallistuvien valeme-
dioiden intressissä on pyrkiä muren-
tamaan edelleen perinteisen median 
uskottavuutta. Propagandaa tarjoil-
laankin siksi usein ”vaihtoehtoisena 
näkökulmana”, jonka julkistamista kor-
ruptoituneen ”valtamedian” sanotaan 
välttelevän. 

Perinteistä mediaa sitovat kuiten-
kin sen toiminnassa journalistien eet-
tiset ohjeet, jotka kieltävät muun mu-
assa virheellisen tiedon levittämisen. 
Valemedioilla – yksittäisistä henkilöis-
tä puhumattakaan – tätä rajoitetta ei 
ole, koska ne eivät ole sitoutuneet eet-

tisiin ohjeisiin, eikä laki kiellä valheiden 
julkaisemista, ellei kyse ole samalla 
esimerkiksi kunnianloukkauksesta.  

Jantunen toivookin kirjassaan pe-
rinteisen median toimintavapauden ja 
-mahdollisuuksien säilymistä. Riippu-
maton ja terve mediakenttä on hänen 
mukaansa tärkeä osa demokraattisen 
yhteiskunnan puolustusjärjestelmää. 

kiinnoStaVaa luEttaVaa 

Kirja avaa infosotaan liittyviä käsittei-
tä ymmärrettävällä ja mukaansatem-
paavalla tavalla sellaisellekin lukijalle, 
jolle aihe on ennestään vieras. Teksti 
imee paikoin mukaansa kuin paraskin 
tieteisdekkari. 

Kirjoitustapa on varsin suorasukai-
nen, eikä välttele asioiden kutsumista 
niiden oikeilla nimillä. Myös operaa-
tioihin osallistuneiden henkilöiden ja 
heidän edustamiensa valemedioiden 
nimet mainitaan. Käytännön esimer-
keissä keskitytään pääosin Venäjään, 
mutta esimerkkeinä ovat myös Yhdys-
vallat, Israel ja ISIS.

Infosotaa voidaan torjua vain sen 
rakenteita paljastamalla, ja siihen 
Jantusen kirja toimii hyvänä oppaana. 
Kirjaa voi suositella lämpimästi kaikille 
yhteiskunnallisista ja poliittisista asi-
oista kiinnostuneille. Päättäjille vies-
ti näyttää jo menneen perille, koska 
Suomessakin on jo ryhdytty infosodan 
vastaisiin toimiin. 

Valtionhallintoon perustettiin noin 
vuosi sitten iskuryhmä, joka koostuu 
valtioneuvoston kanslian ja eri minis-
teriöiden asiantuntijoista. Ryhmä pyr-
kii saamaan mahdollisimman hyvän 
kokonaiskuvan Suomeen kohdistu-
vasta vaikuttamisesta, jotta vastatoi-
met voidaan tarvittaessa käynnistää 
nopeasti. Informaatio-operaatioiden 
tunnistamiseen on lisäksi koulutettu jo 
noin 100 virkamiestä.  

kirjoittaja on tietoasiantuntija-lehden toimituskunnan jäsen.
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kirja-arvio: PÄivi kari, PuheenjohTaja, 

juLkisen aLan TiedoTTajaT (jaT) ry

huomiota. Haasteena pidettiin olen-
naisen tiedon jakamista ja liikkeelle 
saamista.

Työpaja oli ideoita synnyttävä 
kokemus ja tietojohtamista päästiin 
tarkastelemaan konkreettisesti. Toi-
vottavasti lisää työpajoja on tulossa, 
sillä alku oli lupaava. Jatkotyösken-
telyä tarvitaan myös termistöstä: 
mitä täsmällisesti tarkoitetaan kun 
puhutaan tietojohtamisesta, tiedolla 
johtamisesta, tiedon johtamisesta, 
tiedonhallinnasta, tietohallinnosta, 
jne. Edelleen keskustelua tarvitaan 
siitä, mitä tietojohtaminen on, jotta 

Viitekehys auttaa organisaatiota 
tietojohtamisen hahmottamisessa 

ja ymmärtämisessä.

Käsikirja informaatiosodankäynnistä

tietopääomalla ja tietojohtamisen käytännöillä 
on merkittävä vaikutus yritysten suorituskykyyn

Innovaatiokykyyn voidaan vaikuttaa tehokkaimmin
 Vahvistamalla ulkoista ja sisäistä suhdepääomaa
 Tiedon ja osaamisen strategisella johtamisella,
 palkitsemiskäytännöillä, ja tietojohtamista tukevilla  
 IT-käytännöillä

Kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa tehokkaimmin
 Rakentamalla uudistumis- ja luottamuspääomaa
 Myönteistä ilmapiiriä tukevalla esimiestyöllä
 Henkilöstön koulutuksella ja kehittämisellä

Yrityksen aineettoman pääoman määrällä on merkittävä 
positiivinen vaikutus taloudelliseen kannattavuuteen 
(objektiiviset mittarit)

Aino Kianto, Henri Inkinen,
School of Business and Management, LUT, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
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Tietojohtaminen ry toivottaa 
lehden lukijoille rentouttavaa kesää!

Toimisto on heinäkuun kesälomalla.


