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Suomen lain mukaan julkisen vallan tehtävä on edistää kansalaisten mahdollisuuksia 

osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. 

Työssä selvitetäänkin, miten digitaalista hallintoa on toteutettu Suomessa ja maailmalla. 

Lisäksi perehdytään Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehitykseen ja kuinka siinä on 

hyödynnetty kansalaisvaikutusta. Työssä myös luodaan pelillistämistä hyödyntävä 

vaikutusalusta Lappeenrannan tapaustutkimuksen perusteella. 

E-hallintoon työssä perehdytään kirjallisuuskatsauksen avulla, joka käsittää digitaalisen 

hallinnon, kansalaisvaikuttamisen ja pelillistämisen tapaustutkimuksia maailmalta. Lisäksi 

työssä tutustutaan Suomen valtion sähköisen asioinnin ja demokratian 

vauhdittamisohjelmaan. Tämän jälkeen perehdytään Lappeenrannan kaupungin 

tilanteeseen kansalaisvaikuttamisen osalta ja luodaan esimerkkikeskustelualustan, jonka 

avulla kansalaisvaikuttamista voisi parantaa.  Keskustelualustaa varten työssä tutustutaan 

useisiin eri alustavaihtoehtoihin, joista valitaan työssä esitetyt vaatimukset parhaiten 

täyttävä.  

Työn tuloksena saadaan katsaus kansalaisvaikuttamiseen ja siihen suunniteltu 

esimerkkikeskustelualusta, joka hyödyntää pelillistämistä osallistumisen aktivoimiseksi. 
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According to Finnish law it is responsibility of public authority to further the citizens’ 

opportunities to participate in social activities and influence the decision making that 

affects one self. This work will find out how digital governance has been implemented in 

Finland and around the world. It will also familiarize in Lappeenranta city’s urban 

development and how it has leveraged civic engagement. There will also be an 

influencing platform created in accordance with the Lappeenranta case study. 

Work will take a look of e-governance in the form of literature review, which consist of 

digital governance, civic engagement and gamification case studies around the world. 

Work will also familiarize Finnish government’s digital transaction and democracy 

enhancement program. After this the work will get acquainted with Lappeenranta city’s 

case in civic engagement and will create an example platform to improve civic 

engagement in Lappeenranta. To create a forum platform, there will be several different 

platforms analyzed, of which the best suited for requirements given in the work, will be 

picked. 

Results of the work will be a review of civic engagement and an example forum platform, 

which utilizes gamification to enhance participation. 
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1. Johdanto 

1.1 Tausta 

Perinteinen edustuksellinen demokratia on menettämässä merkitystään kansalaisten 

näkökulmasta. Suomen oikeusministeriön teetättämän julkaisun mukaan äänestystrendit 

ovat olleet laskevia 1980-luvulta lähtien (Borg, 2006). Myös puolueiden jäsenet ja 

vakiintuneet kannattajat ovat vuonna 2003 tehdyn eduskuntavaalitutkimuksen mukaan 

jääneet vähemmistöön 47 prosentilla, kun vuosina 1975 ja 1991 osuudet olivat n. 60 

prosenttia (Borg, 2006). Vaikka päätöksenteko Suomessa monesti on sinällään avointa, 

kansalaisten suorat vaikutusmahdollisuudet edustuksellisessa demokratiassa ovat 

rajalliset. Aiemmin mainitussa julkaisussa on teetätetty kysely suorasta poliittisesta 

osallistumisesta, jossa vaihtoehdoiksi oli annettu yleisönosastokirjoitukset, suora kontakti 

poliittisiin päätöksentekijöihin, nimen kirjoittaminen vetoomuksiin, boikottiin, maksu- tai 

ostolakkoon osallistuminen, rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuminen, 

kansalaistottelemattomuuden osoittaminen, osallistuminen mielenosoituksiin, joissa on 

aiemmin ilmennyt väkivaltaisuutta ja väkivallan käyttäminen poliittisten päämäärien 

edistämiseksi (Borg, 2006). Näillä on selkeä piirre siinä mielessä, että ne ovat hyvin 

perinteisenoloisia tapoja. Teknologia kuitenkin on kehittynyt demokratian alkuajoista. 

Digitaalinen aikakausi luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia vanhojen toimintamallien 

kehittämiseen ja tämä käsittää myös demokraattisia toimintamalleja. Kehitys on havaittu 

monissa demokratioissa muun muassa sähköisiä äänestysjärjestelmiä kehittämällä, myös 

Suomessa (FINLEX, 2006). Vaikka sähköinen äänestys tuo toki äänestysprosessiin 

hyötyjä, se ei välttämättä ole kunnianhimoisin tapa hyödyntää teknologian suomia 

mahdollisuuksia demokraattisessa järjestelmässä. Sähköinen äänestys sinällään vain 

muuntaa manuaalisen työn sähköiseen muotoon mutta ei käytännössä uudista itse 

järjestelmää.  

Teknologian avulla olisi mahdollista uudistaa paljon enemmän. Tulevaisuuden visio voisi 

olla se, ettei enää välttämättä äänestettäisi edustajia, vaan demokratia olisi paljon 

suorempaa kansalaisten kannalta. Jokainen voisi ottaa kantaa poliittisiin aiheisiin, ja nämä 

näkökulmat ja kannat myös hyödynnettäisiin. Tähän on vielä toki matkaa, ja kyseinen visio 

sisältää paljon haasteita. Miten varmistetaan, että jokainen halukas on tietoinen aiheista 

tai päätösten seurauksista? Entä laadulliset kysymykset; miten varmistetaan tiedon 

aiheista olevan oikeaa ja kattavaa? Kuinka estetään väärinkäytökset ja 

häiriökäyttäytyminen? Eikä demokratian uudistaminen ole pelkästään teknisten 
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haasteiden edessä, vaan suora demokratia vaatii myös poliittista tahtoa uudistusten 

edistämiseksi. 

Vaikka visio suorasta demokratiasta vaikuttaa helposti etäiseltä ja mahdollisesti jopa 

utopistiselta, internet on täynnä erilaisia yhteisöjä ja foorumeita, jotka ovat joutuneet 

pohtimaan aiemmin mainittuja kysymyksiä. Myös lainsäädäntö alkaa hiljalleen kiriä 

internetaikakautta tämän suhteen muun muassa selventämällä vastuita 

keskustelufoorumien mahdollisesti lakia rikkovan sisällön osalta tai muiden identiteetin 

käyttämisen osalta (FINLEX, 2014; FINLEX, 2003).  

Muutokset eivät välttämättä kuitenkaan tapahdu aina suurin askelin vaan asteittain, 

kehittämällä aiempia konsepteja. Hyöty hieman hitaammasta, asteittaisesta, kehityksestä 

on se, että mahdollisia haasteita ja ongelmia on helpompi hallita ja korjata, kun niitä 

havaitaan. Ei siis ole välttämättä viisain idea yrittää muuntaa edustuksellista demokratiaa 

suoraksi demokratiaksi yhdessä yössä. Sen sijaan muutoksia kannattaa tehdä vähitellen 

ja hallitusti siten, että mahdolliset ongelmat pystytään korjaamaan ennen laajempaa 

käyttöönottoa. 

Kansalaisten näkökulmasta suoran demokratian työkaluja onkin nykyisin mahdollista ottaa 

suhteellisen helposti käyttöön tukemaan edustuksellisen demokratian päätöksentekoa. 

Internet on melko pitkälti kaikkien saatavilla, ja liikenne- ja viestintäministeriö on 

määrittänyt laajakaistan yleispalveluksi, johon jokaisella kansalaisella on oikeus (Liikenne- 

ja viestintäministeriö, 2016; Viestintävirasto, 2016). Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella on 

teknisesti ottaen oikeus päästä käsiksi suoran demokratian työkaluihin, vaikka ne 

toteutettaisiin internetin välityksellä. Etuja suoralle demokratialle on myös helppo löytää; 

kansalaisvaikuttaminen mahdollistaa yhteisön sisältä saatavien ideoiden ja näkökulmien 

hyödyntämistä. Hyöty kansalaisten hyödyntämisessä demokratiassa on 

molemminpuolinen: päätöksen tueksi saadaan lisää tietoa, ja henkilöt, joita päätökset 

koskevat, voivat itse vaikuttaa ja ohjata päätöksentekoa näkemystensä avulla. 

Toisaalta vaikka idea vaikuttaa yksinkertaiselta, se ei välttämättä käytännössä sitä ole. 

Käyttäjäkunta suoran demokratian järjestelmässä olisi hyvin laaja, ja tämä tarkoittaa 

samalla hyvin vaihtelevaa tietotaitoa tietotekniikan osalta. Tästä syystä järjestelmän tulisi 

olla mahdollisimman helppokäyttöinen ja yksiselitteinen käytön osalta. Myös ensimmäinen 

vaikutelma on tärkeä. Suomessa kokeillun sähköisen äänestyksen kokemukset todettiin 

niin huonoiksi hyötyihin nähden, että kokeilut keskeytettiin useiksi vuosiksi 

(Oikeusministeriö, 2010). Jatkuvuuden kannalta onkin siis kriittistä, että ensivaikutelma ei 

ole negatiivinen vaan järjestelmä on niin hiottu, ettei sen käytössä ole suuria ongelmia. 
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Uudistusten tuominen suuriin konsepteihin on myös haastavaa, joten on usein helpompi 

aloittaa pienistä kokonaisuuksista. Sen sijaan, että pyrittäisiin uudistamaan valtiotason 

demokratiaa, on mahdollisesti helpompaa aloittaa kunnallistasolta, jolloin mittasuhteet 

ovat pienemmät ja ongelmien korjaaminen on helpompaa ja halvempaa. Kunnilla ja 

kaupungeilla on myös monesti intressi kuulla asukkaitaan paremmin, sillä kuntien ja 

kaupunkien tekemät päätökset ovat monesti hyvin lähellä asukkaita ja kuuntelemalla 

heitä, voi vaikuttaa asukkaiden tyytyväisyyteen. 

1.2 Työn rakenne 

Työn 2. luvussa käydään läpi olemassa olevaa tutkimusta kirjallisuuskatsauksen 

muodossa. Luvussa tutkitaan minkälaisia ratkaisuja, projekteja ja toteutuksia 

informaatioteknologialla on tehty kansalaisvaikuttamisen osalta. Luvussa 3 esitellään 

tutkimuskysymykset, niiden rajaukset ja työn tavoitteet. Lisäksi luvussa esitellään 

kyselytutkimus menetelmänä. 4. luvussa analysoidaan Lappeenrantaa ja sen länsialueella 

toteutettua uudistusta, jossa on hyödynnetty otakantaa.fi sivustoa, jonka avulla ihmiset 

ovat voineet vaikuttaa uudistukseen. Luvussa arvioidaan myös uudistuksen toteutusta 

kyselyn avulla. Luku 4 sisältää myös erilaisten keskustelufoorumialustojen arvioinnin. 

Lopuksi luvussa suunnitellaan keskustelualuetta ja luodaan toteutusmalli Vanilla Forums 

alustasta sekä analysoidaan tuotettua esimerkkialustaa. Luvussa 5 käydään läpi työn 

johtopäätöksiä sen osalta, miten tutkimuskysymyksiin vastattiin, pohditaan työtä 

kokonaisuutena ja esitetään jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2. Kirjallisuuskatsaus 
Tässä luvussa käymme läpi kansalaisvaikuttamista ja teknologiaa käsitteleviä 

materiaaleja, kuten tutkimuspapereita, julkaisuja, lakeja ja konferenssikokoelmia. 

2.1 Olemassa olevia projekteja 

Digital Government -teokseen on koottu useita tutkimuksia hallinnon digitalisointiin liittyen. 

Tässä luvussa käymme läpi teoksen tapaustutkimuksia Skotlannista, Kiinasta, Uudesta 

Seelannista ja Shanghaista.(Chen, 2008) Government Information Quarterly on julkaissut 

Iryna Sushan ja Åke Grönlundin tutkimuksen Euroopan Unionin kehittämästä 

Eurooppalainen kansalaisaloite järjestelmästä (Susha, 2014). Nick Ellison ja Michael 

Hardey ovat tehneet raportin englantilaisten paikallisviranomaisten sosiaalisen median 

käytön tutkimuksesta (Ellison, 2013). Gustav Lidén Keski-Ruotsin yliopistosta on tehnyt 

tapaustutkimuksen digitaalisesta demokratiasta Ruotsin kunnissa ja sen suhteesta 

kansalaisten koulutustasoon, väestömäärän ja teknologisen kehityksen tasoon (Lidén, 

2013). Peter Shackleton, Julie Fisher ja Linda Dawson ovat tutkineet Australiassa 

paikallishallinnon palveluntarjontaa internetin välityksellä (Shackleton, Fisher, & Dawson, 

2006). María Rosalía Vicente ja Ampora Novo ovat perehtyneet sosiaalisten verkostojen 

ja e-hallinnon rooliin kansalaisten verkkokanssakäymisessä (Vicente & Novo, 2014). Alaa 

Aldin A. Al Athmay, Kamel Fantazy ja Vinod Kumar ovat tutkineet käyttäjätyytyväisyyden 

vaikutuksia Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (Al Athmay, Fantazy, & Kumar, 2016). 

2.1.1 Skotlanti 

Skotlannin tapaustutkimuksen tehneet Ann Machintosh, Nick Adams, Anrus Whyte ja Jim 

Johnston tutkivat kansalaisaloitteita varten luodun uuden järjestelmän toimintaa. 

Skotlantiin luotiin uusi digitaalinen kansalaisaloitteita käsittelevä järjestelmä Napier 

yliopiston ja BT Scotland -teleyhtiön yhteistyössä. Järjestelmän tarkoitus on ollut 

mahdollistaa kansalaisten nostaa esiin heitä liikuttavia asioita ja näiden käsittely virallisesti 

parlamentaarisessa prosessissa. Perinteisissä aloitteissa kansalaisilta pyydettiin yleensä 

vain nimi aloitteen tueksi eikä tämä välttämättä antanut mahdollisuutta pohtia ongelmaa 

eikä kansalaisilla ollut mahdollisuutta ilmaista mielipidettä aloitetta vastaan. Uusi 

järjestelmä suunniteltiin tukemaan enemmän ominaisuuksia kuten taustatiedon ja 

kolmannen osapuolen linkkien mahdollistaminen aloitteessa, jolloin aloitteessa vierailevat 

pystyvät saamaan enemmän tietoa aiheesta. Jokaisella aloitteella on myös oma 

keskustelualue, jossa aiheista voi keskustella sekä puolesta että vastaan. Järjestelmää 

tutkineet väittävätkin, että nämä lisäominaisuudet aloiteprosessissa ovat teknologista 

suunnittelua, jonka tarkoitus on kehittää entistä osallistuvampaa demokratiaa. (Macintosh, 

Adams, Whyte, & Johnston, 2008) 
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Järjestelmän toimintaa analysoitiin tutkimalla sivuston sisältöä ja sivustolla vierailevilla 

teetätetyllä kyselyllä. Järjestelmä todettiin onnistuneeksi, sillä se oli helposti käytettävissä 

ja kansalaiset luottivat sen avulla luotujen kansalaisaloitteiden hallinnolliseen käsittelyyn. 

Tärkeä osa prosessia on sujuva tiedonkulku aloitteen tekijän ja hallinnollisesti aloitteita 

käsittelevän Public Petitions Committee -komitean välillä sekä tiedonkulun läpinäkyvyys. 

Tärkeänä nähtiin myös selväsanaiset ja yksinkertaiset ohjeet läpinäkyvyyden ja 

prosessinhallinnan osalta, järjestelmän käyttöliittymän saavutettavuus ja käytettävyys, 

keskustelumahdollisuus sekä digitaalisten aloitteiden käsittelyn seuranta, joka lisää 

kansalaisten luottamusta järjestelmään ja sen vaikutukseen politiikassa. (Macintosh ym., 

2008)  

2.1.2 Kiina 

Chunxiao Xing, Jijiang Yang, Wei He, Yong Zhang ja Chen Chen Tsinghuan yliopistosta 

ovat tutkineet Kiinan digitaalisen hallinnon historiaa, kehitystä, haasteita ja suunnitelmia. 

Lisäksi he ehdottavat GIA (Government Informatization Architecture - hallinnon 

informatiointiarkkitehtuuri) -metodia digitaalisen hallinnon suunnitteluun ja keskustelevat 

sen keskeisistä viitemalleista. He myös esittävät hallinnon informaatioresurssien katalogi- 

ja vaihtojärjestelmän. Viimeiseksi he kuvaavat kaksi tapaustutkimusta Pekingin 

kunnallishallinnosta. (Xing, Yang, He, Zhang, & Chen, 2008) Näistä aiheista perehdytään 

tapaustutkimuksiin. 

Ensimmäinen tapaustutkimus käsittelee Pekingin tilastotoimiston (engl. Beijing Statistics 

Bureau) MEDW (Macro-Economy Data Warehouse - makrotalouden tietovarasto) -

projektia. Tietovaraston tarkoituksena on käsitellä tietoa joka liittyy kansallisiin tilasto- ja 

kartoitusjärjestelmään, hallinnon toimistojen tilasto- ja kartoitusjärjestelmiin sekä 

epätavallisiin tutkimuksiin. Järjestelmän toiminnot käsittävät tilastollisen käsittelyn, 

tietokannan (engl. knowledge base), monitoroinnin ja ilmoitukset, sekä julkisen tiedon 

julkaisemisen ja palvelun. (Xing ym., 2008) 

Toinen tapaustutkimuskatsaus käsittelee Pekingin kunnallishallinnon 

lisenssienmyöntämisalustaa. Hallinnolliset lisenssit ovat tärkeä osa kiinalaista hallintoa 

mutta prosessi lisenssin hakemiseksi käsitti useita virastoja, eikä näiden välinen 

tiedonkulku ollut erityisen hyvä. Tämän takia tehokkuus ja asiakastyytyväisyys kärsivät. 

Korjatakseen edellä mainitut ongelmat, Peking kehitti Hallinnollisen lisenssialustan (engl. 

Administrative License Platform - ALP). Käytännössä alusta on tutkijoiden mukaan 

virastokeskeinen, muttei käyttäjäkeskeinen. Tutkimuksessa esitetyn kehitysmallin mukaan 
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alustan oli tarkoitus toimia siten, ettei käyttäjän tarvitse tietää asiasta vastaavaa virastoa, 

käyttäjien on käytännössä vaikea löytää hakemaansa asiaa. (Xing ym., 2008) 

2.1.3 Uusi-Seelanti 

Rowena Cullen Victoria University of Wellingtonista on tehnyt tapaustutkimuksen Uuden-

Seelannin väestölaskennasta. Aiemmin väestönlaskenta on toteutettu viiden vuoden 

välein jokaiseen asumukseen lähetetyillä kaavakkeilla ja näiden täyttäminen on pakollista. 

Kaavakkeet on tämän jälkeen kerätty ja tieto syötetty tietokantoihin analysointia varten. 

Digitaalinen hallintostrategia on kuitenkin edistänyt internetin käyttöä hallinnon tiedon, 

palveluiden ja prosessien osalta. Vuoden 2001 laskennan jälkeen seuraavaa 

väestölaskentaa varten ruvettiin suunnittelemaan verkossa toimivaa vaihtoehtoa 

väestönlaskentaan. Tarkoituksena oli parantaa osallistumista, tiedon laadun 

parantaminen, rakentaa puitteet vuoden 2011 ja myöhemmille väestönlaskennoille, 

pienentää kustannuksia ja vapauttaa resursseja. Laajempina yhteiskunnallisina ja 

poikkihallinnollisina tavoitteina oli myös vastata kansalaisten odotuksiin digitaaliseen 

kanssakäymiseen hallinnon kanssa sekä noudattaa hallinnon strategista suuntaa 

digitaalisen hallinnon strategian, Maorin kielen strategian ja invaliditeettistrategian osalta. 

(Cullen, 2008) 

Väestönlaskennan verkkokaavakkeen ja tiedonkeruun on katsottu toimineen hyvin ilman 

merkittäviä teknologisia ongelmia. Muutamia pieniä syöttöongelmia oli ilmennyt mutta 

nämä käsiteltiin tukipalvelussa. Projektin onnistumisen kannalta tärkeäksi nähtiin 

kokeneiden tietotekniikkaprojektien johtajien rekrytointi sekä osallisten hyvä sitoutuminen 

mukaan lukien päätoimittajakumppani. Arviolta 7% täytti kaavakkeen verkossa ja 

kommentit olivat pääsääntöisesti positiivisia kehuen helppokäyttöisyyttä ja viiveettömyyttä. 

(Cullen, 2008) 

2.1.4 Shanghai 

Pengzhu Zhang, Xiaoning Mao, Xieping Tang1 ja Daniel Zeng tutkivat kolmea eri 

Shanghain hallinnon eri alojen hybridiä digitaalisen hallinnon projektia, jotka toimivat sekä 

verkossa että paikan päällä. Ensimmäisessä käsitellään China Shanghai -verkkoportaalia, 

toisessa keskustellaan Qingpu piirin hallituksen paikan päällä toimivasta digitaalihallinnon 

projektista ja kolmannessa hallinnon asiakassuhteiden ja valitusten prosessoinnin 

tietojärjestelmän kehitystä Xuhui piirin hallituksen toimesta. Tutkimuksen löydökset 

viittaavat että hybridit digitaaliset hallinnot tarjoavat miellyttävän, ajankohtaisen ja 

toteutuskelpoisen mekanismin kuroa umpeen digitaalista jakaumaa, ja sen odotetaan 

sopivan etenkin kehittyviin maihin. (Zhang, Mao, Tang, & Zeng, 2008) 
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China Shanghai on keskimäärin 400 000 päivittäistä vierailijaa keräävä Shanghain 

kunnallishallinnon verkkoportaali. Se toimii kommunikaatiovälineenä hallinnon eri 

osastoille ja virastoille sekä jakaa tietoa yleisölle. Portaalissa käyttäjä voi valita yhden 

viidestä roolista: asukas, yritys, investoija, turisti tai erityistarpeiden ryhmä (sisältäen 

muun muassa eläkeläiset ja lapset). Rooleille on tarjolla omanlaisensa käyttöliittymät ja 

palvelutarjontanäkymät. Rekisteröidyt käyttäjät voivat myös luoda yksilöllisiä sivuja, 

muokata ulkoasuja ja tietosisältöä. Sivusto käsittää 329 vuorovaikutusmahdollisuutta 

kansalaisille sekä 1043 vuorovaikutusmahdollisuutta yrityksille. Portaalin kautta voi hakea 

vaikka avioliittolisenssin: kun käyttäjä on syöttänyt tarvittavat tiedot ja järjestelmä on 

tarkistanut tiedot, käyttäjä voi varata ajan paikalliseen toimistoon, joka myöntää lisenssin 

ja palvelu laskee jopa bussireitin virastolle. Yritykset voivat muun muassa maksaa 

veronsa palvelun kautta. (Zhang ym., 2008) 

Qingpu piirihallinto on luonut China Shanghai portaaliin oman paikallisen portaalin. 

Qingpun projekti keskittyy fyysiseen palvelukeskukseen, joka tarjoaa palveluvalikoiman 

hallinnon luvista, lisensseistä ja todistuksia sekä kansalaisille että yrityksille. Ennen 

palvelukeskuksen avaamista kansalaiset ja yritykset joutuivat usein vierailemaan useissa 

eri hallinnon haaroissa jotka sijaitsivat eri paikoissa. Palvelukeskuksen käyttöönoton 

jälkeen useat eri vierailut voidaan yhdistää ja näin säästää aikaa ja vaivaa. Palvelukeskus 

käsittää 31 osastoa ja 6 sosiaalipalvelun yksikköä piirin hallinnosta ja keskus pystyy 

käsittelemään 516 erilaista lupaa, lisenssiä ja muuta palvelukohdetta. Palvelusta kerätään 

myös palautetta ja mikäli kansalainen katsoo, ettei ole täysin tyytyväinen, hän voi 

tarkentaa syitä. Palvelukeskuksen tietojärjestelmä seuraa jokaisen toimenpiteen käsittelyä 

myös eri osastojen välillä. Palvelukeskuksen etu on, että eri osastot pystyvät 

käsittelemään hakemuksia rinnakkain. Palvelukeskusmallia suositellaan kehittyviin maihin, 

joissa työvoimakustannukset ovat suhteellisen matalat ja suuret investoinnit verkossa 

toimiviin palveluihin voivat olla suuri taakka paikallishallinnoille. Palvelukeskus on myös 

halpa ympäristö kokeilla digitaalisen hallinnon mallin muutoksia ja uusia ideoita, joita 

voidaan mahdollisesti myöhemmin toteuttaa täysin automatisoituina verkkopalveluina. 

Palvelukeskus on myös sopiva paikallishallinnoille, joilla on korkea asukastiheys. (Zhang 

ym., 2008) 

Kiinassa lähes kaikilla hallinnon tasoilla on oma kansalaisten valituksia käsittelevä Letters-

and-Visits -toimisto. Kyseiset toimistot vastaanottavat valituksia postina, sähköpostina tai 

kasvokkain tapaamisina. Nopea talouden kehitys on lisännyt valitusten määrää 

voimakkaasti ja toimistojen tehokkuuden parantaminen rajatulla rahoituksella ja 

työvoimalla on noussut ongelmaksi. Ongelmaksi on nähty hallinnon eri tasojen 
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päällekkäisyys Letters-and-Visits -toimistojen tehtävien osalta. Valitusten käsittely on 

myös tehotonta ja seuranta puutteellista, joka on saanut kansalaiset ohittamaan 

paikallistoimistot ja siirtänyt työtaakkaa keskushallintoon, joka puolestaan lähettää 

valitukset paikallishallintoihin tutkittavaksi. Kansalaiset lähettävät myös samoja kirjeitä 

useisiin eri toimistoihin kerralla, joka aiheuttaa heikentynyttä tuottavuutta. Kansalaiset 

saavat myös eriäviä vastauksia asioiden käsittelystä kun eri toimistot eivät tiedä 

käsittelevänsä samaa asiaa. Ongelmia ratkomaan kehitettiin Letters-and-Visits 

tietojärjestelmä. Valitus syötetään järjestelmään ja siihen liitetään käsittelyehdotus. Tämän 

jälkeen valitus lähetetään ohjaajalle, joka antaa palautteensa ja hyväksyntänsä, ja tapaus 

käsitellään päätösten mukaisesti. Palautejärjestelmä toimii myös niin verkossa kuin paikan 

päällä vierailemalla tai perinteisen postin välityksellä, jolloin hallinnon viranomainen 

syöttää tiedot järjestelmään. (Zhang ym., 2008) 

2.1.5 Eurooppalainen kansalaisaloite 

Iryna Sushan ja Åke Grönlundin tapaustutkimus Euroopan unionin Eurooppalainen 

kansalaisaloite järjestelmästä pyrkii selvittämään ongelmia järjestelmän käytössä 

käyttäjien kannalta. Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön huhtikuussa 2012. 

Aloitteen luominen käsittää hyväksymisprosessin, jossa aloitteen tekijä luo 

rekisteröintihakemuksen, komissio arvioi hakemuksen hyväksyttävyyden ja kansalaisaloite 

rekisteröidään, mikäli komissio hyväksyy sen. Tämän jälkeen aloitteeseen voidaan alkaa 

kerätä nimiä sekä verkossa että paperilla, ja mikäli aloite kerää yli miljoona allekirjoitusta 

12 kuukaudessa, komissio käsittelee virallisesti aloitteen ehdotuksen. Ongelmaksi 

muodostui kuitenkin nimien kerääminen. Ensimmäinen nimienkeräysprosessin aloittanut 

aloite pääsi keräämään nimiä vasta neljä kuukautta rekisteröinnistä. Viivästymisen syy oli 

nimien keräämisen kalleus. Komissio tarjosi ilmaiseksi valmista ohjelmistoa nimien 

keräämiselle mutta aloitteen järjestäjän tuli itse huolehtia järjestelmästä. Tämä voi käsittää 

muun muassa palvelimen, riskianalyysin ja kansallisen sertifioinnin järjestelmälle ja 

Fraternité 2020 kansalaisaloite oli ilmoittanut kustannuksikseen 7000 euroa. (Susha & 

Grönlund, 2014) 

Nimien keräyksestä johtuvaa ylläpito-ongelmaa ei osattu ennakoida parlamentissa, jossa 

asiaa käsiteltiin. Aloitteen järjestäjällä on vastuu tietojärjestelmän pystyttämisestä, 

järjestelmä tuli sertifioida, ja sertifikaatti vaati kattavan riskianalyysin koko järjestelmästä ja 

dokumentaation ISO/IEC 27001 standardin noudattamisesta. Näin ollen tavallisen 

kansalaisen mahdollisuus aloitteen tekemiseksi vaatii tietotekniikan ammattilaista. 

Komissio ilmoitti heinäkuussa 2012, että he tarjoavat poikkeuksellista ja tilapäistä 

mahdollisuutta hyödyntää komission palvelimia nimien keruussa. Tämä käsitti myös tukea 
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sertifioinnin dokumentaation valmistelussa ja koulutusta nimienkeräysohjelmiston 

käytössä. (Susha & Grönlund, 2014) 

2.1.6 Englanti 

Nick Ellison ja Michael Hardey tutkivat paikallisviranomaisten aktiivisuutta sosiaalisessa 

mediassa ja väittävät että, tämän puute vaarantaa kansalaiskanssakäymisen, joka on 

avoimempi ja joustavampi tapa keskustella paikallisista poliittisista kysymyksistä 

verrattuna yksisuuntaisiin digitaalisiin adresseihin. He myös väittävät että Web 2.0 alustat 

voisivat parantaa paikallisia kansalaissuhteita lisäämällä suoria 

kommunikointimahdollisuuksia kansalaisten ja poliittisten johtajien välillä. Tämä voisi 

myös auttaa äänestäjien kokemaan demokratiavajeeseen nykypäivän yhteiskunnassa. 

Lisäksi suhteellisen jäykän ja staattisen edustuksellisen poliittisen instituution parantunut 

reagointikyky arkipäiväisellä tasolla sallisi sen jatkaa toimintaa ydinkeskipisteenä 

muodollisessa edustuksellisessa demokratiassa ja yhtä aikaisesti pysyä avoimena 

nopeasti muuttuvassa poliittisessa ympäristössä. (Ellison & Hardey, 2013) 

Katsauksen tulokseksi saatiin, että paikallisviranomaiset käyttävät sosiaalista mediaa 

melko passiivisesti, jakamalla tietoa kunnallispalveluista ja -tapahtumista paikallisille 

asukkaille ja palvelun käyttäjille. Tämä toimintatapa muistuttaakin vanhempaa Web 1.0:n 

aikaista tapaa jakaa tietoa digitaalisesti perinteisiä medioita, lehtiä ja tiedotusvälineitä, 

täydentäen.  Tutkijat kuitenkin näkevät suuntaviivoja kehittää merkittävä ulottuvuus 

paikalliselle demokratialle epävirallisemmalla keskustelumahdollisuudella, joka erottuisi 

muodollisemmista digitaalisesta ja neuvottelevasta demokratiasta. Tutkimuksen 

keskustelussa nähdään myös tärkeänä, että poliittiset instituutiot eivät vain työskentele 

joustavasti paikallisten kansalaisten kanssa, vaan myös tunnistavat kuinka asukkaat 

käsittävät ja havaitsevat paikallisen politiikan. (Ellison & Hardey, 2013) 

2.1.7 Ruotsi 

Gustav Lidénin tutkimuksessa selvitetään tarjontaa ja kysyntää digitaalisessa 

demokratiassa Ruotsissa. Erityisesti vastauksia haetaan seuraaviin kysymyksiin: mikä 

selittää Ruotsin kuntien digitaalisen demokratian toimintojen tarjonnan, mikä selittää 

Ruotsin kansalaisten kysynnän digitaalisille demokraattisille toiminnoille ja miten nämä 

ovat suhteessa toisiinsa. (Lidén, 2013) 

Tutkimuksen tuloksena Ruotsin tapauksessa on todettu, että kysyntä digitaaliselle 

demokratialle on suurempi hyvin koulutettujen keskuudessa. Perinteisellä 

kansalaistoiminnalla ei kuitenkaan todettu olevan positiivista vaikutusta digitaaliseen 
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demokratiaan. Myös kansalaisten itse arvioidulle tietokonekokemuksella ja 

väestömäärällä on positiivista vaikutusta kuinka todennäköisesti he ovat valmiita 

osallistumaan digitaaliseen demokratiaan. Ruotsin tapauksessa iän ja sukupuolen osalta 

ei kuitenkaan löydetty vaikutusta osallistumisen suhteen. Myöskään teknologian 

kehitystasolla ei ole tutkimuksessa havaittu vaikutusta tarjontaan. Tätä on arvioitu 

selittävän Ruotsin korkea teknologisen infrastruktuurin taso koko maassa, jolloin 

vaikutuksen teho suhteessa laskee. Tutkimuksen mukaan vaalien äänestysprosentit ovat 

myös negatiivisessa suhteessa digitaalisen demokratian tarjontaan. Yhdeksi 

mahdolliseksi selitykseksi on annettu heikkojen kansalaisvaikutuskuntien pyrkimystä 

aktivoida kansalaisia osallistumaan politiikkaan enemmän. Vaikka korkeasti koulutetut 

sekä käyttävät että vaativat digitaalista demokratiaa, korrelaatiota kysynnän ja tarjonnan 

välillä Ruotsin tapauksessa ei ole havaittu. Tutkimuksessa oli havaittu päinvastaista, 

joissain tapauksissa kansalaisten toimesta kysyntää on mutta kunnilla ei ole tarjontaa. 

(Lidén, 2013) 

2.1.8 Australia 

Peter Shackleton, Julie Fisher ja Linda Dawson ovat tehneet tapaustutkimuksen 

Australian Victorian paikallishallinnon internetin hyödyntämistä palvelutarjonnassa sekä 

tutkineet malleja, joilla voidaan arvioida elektronisten palveluiden maturiteettia. Työssä 

arvioitiin paikallishallinnon internet-sivuja Victorian alueella sekä valittiin yksi 

paikallishallinto syvempään tarkasteluun. Tutkimuksen mukaan digitaalisen hallinnon 

suorituskykyarvioita käytetään monesti perustelemaan parempaa palveluntarjontaa 

verrattuna perinteisiin paikan päällä tapahtuviin palveluihin. Australian tilanne on 

muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana siten, että kuntien vastuut ovat laajentuneet 

infrastruktuureista kattamaan myös sosiaalipalveluita, talouskehitystä sekä 

ympäristönhallintaa. Tästä onkin seurannut paineita kehittää säästöjä palveluntarjontaan, 

ja tätä tavoitetta on lähdetty hakemaan internetin avulla. (Shackleton ym., 2006) 

Tutkimuksessa Victorian 78:stä paikallisvaltuustosta valittiin 20, joiden internet-edustusta 

arvioitiin. Arvioitavat kategoriat käsittivät digitaalisen tarjonnan hallinnon, palveluiden, 

kaupankäynnin ja päätöksenteon osalta. Arvioinnin tulokseksi saatiin, että maturiteetti 

vaihteli palvelutyypin mukaisesti. Hallintoon liittyvien palveluiden maturiteetti oli 

kehittyneempää verrattuna muihin palveluihin. Lähempään tarkasteluun tutkimuksessa 

otettiin Victorian Melbournessa toimiva valtuusto, joka palveli 19 000 taloutta ja 47,6 

prosenttia käytti internetiä. Tapaustutkimus viittaa siihen, että valtuustot kehittävät 

digitaalisia palveluitaan lähinnä tapauskohtaisesti ilman suurempaa huomiota 

yleisempään strategiaan. Digitaalisten palveluiden tarjonta nähdään lähinnä pienempinä 
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projekteina, joita ohjaa asiasta kiinnostunut. Tutkimuksessa käytetty malli ei myöskään 

ollut erityisen sovelias paikallishallinnon arviointiin. (Shackleton ym., 2006) 

2.1.9 Espanja 

María Rosalía Vicente ja Ampora Novo tutkivat syitä, miksi kansalaiset ottavat osaa 

sosiaaliseen ja poliittiseen kanssakäymiseen internetissä. He ovat käyttäneet Espanjassa 

vuonna 2011 kerättyä kyselydataa, josta on analysoitu mielipiteiden lukemista ja jakamista 

sosiaalisista ja poliittisista aiheista, sekä osallistumista verkossa tehtyihin adresseihin ja 

julkisiin kuulemisiin. Työssä tutkitaan missä määrin verkko-osallistuminen selittyy 

perinteisten osallistumiseen liittyvien resurssien lisäksi digitaalisilla taidoilla, sosiaalisilla 

verkoilla ja julkishallinnon verkkokehittämisellä. Internetin hyötyjä osallistumisen kannalta 

mainitaan neljä: helpompi ja nopeampi tiedonsaanti julkisista aiheista, se helpottaa 

poliittista osallistumista vähentämällä sosiaalisia paineita, sillä yksilö voi allekirjoittaa 

adressin kiistanalaisesta aiheesta rauhassa kotona, yksilöt voivat rohkaista muita 

osallistumaan verkkoalustojen avulla tai jakamalla tietoa sosiaalisissa verkoissa, ja 

internet helpottaa aktivismia globaalissa mittakaavassa. Aiemmat tutkimukset ovat 

antaneet ristiriitaisia tuloksia siitä, mitkä ominaisuudet vaikuttavat verkko-osallistumiseen 

sekä miten nämä vaikuttavat. (Vicente & Novo, 2014)  

Analyysin tuloksena saatiin, että perinteisesti hyväosaiset ryhmät: hyvätuloiset, hyvin 

koulutetut ja kaupunkialueella asuvat, todennäköisemmin käyttävät internetiä. Naisten ja 

vanhusten todennäköisyys käyttää internetiä on merkittävästi pienempi kuin miesten ja 

nuorten. Myös työttömyyden todettiin vaikuttavan negatiivisesti internetin käyttöön, joka on 

huolestuttava piirre internetin hyödyntämisessä työn haun osalta. Sosioekonominen 

asema siis vaikuttaa internetin käyttöön, vaikka Espanjan internetin levinneisyys lähestyy 

70 prosenttia. Verkko-osallistumisen osalta perinteiset resurssit kuten tulot ja koulutus 

eivät tutkimuksen mukaan vaikuta vaan pääroolissa ovat internet-pohjaiset resurssit. 

Sukupuolien osalta jakauma on kuitenkin edelleen siten, että naiset ovat 

epätodennäköisempiä ilmaisemaan mielipiteitään sosiaalisten ja poliittisten aiheiden 

osalta, taikka osallistumaan adresseihin ja julkisiin kuulemisiin verkossa. Työttömien 

osalta verkko-osallistuminen oli kuitenkin todennäköisempää ja tätä selitettiin korkealla 

työttömyydellä ja tyytymättömyydellä, joka voi kannustaa mielipiteiden ilmaisuun. 

Paremmat digitaaliset taidot myös vaikuttavat positiivisesti verkko-osallistumisen 

todennäköisyyteen. Myös parempi julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden taso 

vaikuttaa positiivisesti adresseihin ja julkisiin kuulemisiin mutta tämä ei kuitenkaan 

vaikuttanut mielipiteiden ilmaisuun merkittävästi. (Vicente & Novo, 2014) 
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2.1.10 Yhdistyneet arabiemiirikunnat 

Alaa Aldin A. Al Athmay, Kamel Fantazy ja Vinod Kumar ovat selvittäneet 

käyttäjätyytyväisyyden ja e-hallinnon yhteyksiä. He ovat hakeneet vastauksia siihen miten 

e-hallinnon sosiaalinen vaikutus, koettu tehokkuus, järjestelmälaatu ja tiedon laatu 

vaikuttavat käyttäjätyytyväisyyteen. Lisäksi he ovat tutkineet miten käyttäjätyytyväisyys 

suoranaisesti vaikuttaa käyttäjän aikomukseen käyttää e-hallinnon palveluita. Olettamus 

on, että korkeammalla käyttäjätyytyväisyydellä on suurempi vaikutus siihen, miten 

käyttäjät vaativat eritasoisia e-hallinnon palveluita. (Al Athmay ym., 2016) 

Tutkimuksessa käytettiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien e-hallinnon käyttäjiltä kerättyä 

kyselydataa. Datan analyysin perusteella todettiin, että sosiaalisella vaikutuksella, koetulla 

tehokkuudella, järjestelmän sekä informaation laadulla on positiivinen suhde e-hallinnon 

palveluiden käyttöönotossa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Käyttäjäkokemuksella 

todettiin myös olevan positiivinen vaikutus käyttäjän aikomukseen käyttää e-hallinnon 

palveluita. Tärkeimmiksi vaikuttaviksi tekijöiksi saatiin järjestelmän laatu ja tiedon laatu. 

(Al Athmay ym., 2016) 

2.2 Muuta kirjallisuutta 

Jesper Holgersson ja Fredrik Karlsson ovat tutkineet julkisten e-palveluiden kehitystä ja 

kansalaisten hyödyntämistä kehitysprosessissa (Holgersson & Karlsson, 2014). Edith 

Manosevitch, Nili Steinfeld ja Azi Lev-On ovat selvittäneet kuinka kehittää 

neuvotteluluonteisen poliittisen keskustelun laatua verkkofoorumeilla (Manosevitch, 

Steinfeld, & Lev-On, 2014). Wolfgang E. Ebbers, Marloes G.M. Jansen, Willem J. 

Pieterson ja Lidwien A.L. van de Wijngaert ovat tutkineet kansalaisten vaikutuskanavien 

valintaa hallinnon kanssa toimittaessa (Ebbers, Jansen, Pieterson, & van de Wijngaert, 

2016). Sanat Kumar Bista, Surya Nepal, Nathalie Colineau ja Cecile Paris ovat 

perehtyneet pelillistämisen toteuttamiseen verkkoyhteisössä (Nepal, Bista, Colineau, & 

Paris, 2012). Sebastian Deterding on julkaissut artikkelin, jossa perehdytään 

pelillistämiseen ja motivointiin (Deterding, 2012). 

2.2.1 Julkisten e-palveluiden kehittäminen 

Jesper Holgersson ja Fredrik Karlsson kertovat, että järjestelmäkehityksessä käyttäjien 

osallistuminen on hyödyttänyt projekteja, mutta olemassa olevat tutkimukset osoittavat, 

että julkisten e-palveluiden kehityksessä käyttäjien hyödyntäminen voi olla haastavaa. 

Tutkimuksessa selvitetäänkin haastatteluiden avulla kansalaisten halukkuutta ja kykyä 

osallistua e-palveluiden kehitykseen kolmen eri käyttäjäosallistumisnäkemyksen kautta: 

käyttäjäkeskeinen suunnittelu (engl. User-Centered Design), osallistuva suunnittelu (engl. 
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Participatory Design) sekä käyttäjäinnovaatio (User Innovation). Haastatteluja suoritettiin 

99 kappaletta ja ne tehtiin kasvokkain tai puhelimitse. (Holgersson & Karlsson, 2014) 

Haastattelujen analyysien perusteella tutkijat esittävät teoreettisen mallin, jolla voidaan 

analysoida käyttäjien halukkuutta sekä kykyä osallistua kehitykseen. Halukkuuteen 

osallistua kehitykseen vaikutti julkisten e-palveluiden käyttö, tyytyväisyys julkisiin e-

palveluihin, henkilökohtaiset kannustimet, käytettävissä oleva aika, sosiaalinen 

sitoutuminen ja aiempi kokemus järjestelmäkehityksestä. Kykyyn taas vaikutti tietous 

julkisista viranomaisista sekä tietotekniikasta ja järjestelmäkehityksestä. Käyttäjiä 

pystyttiin hyödyntämään enemmän malleissa, joissa järjestelmäkehittäjät ovat vastuussa 

luomaan ratkaisuja ja viemään kehitysprosessia eteenpäin. Harvalla vastaajalla oli 

tarpeeksi tietoutta tietotekniikasta tai kokemusta julkisista e-palveluista ehdottaakseen 

uusia tai paranneltuja suunnittelumalleja. Vielä harvemmalla oli tarpeeksi tietoutta 

julkisista e-palveluista kattamaan kaikki e-palveluiden näkökulmat. Käyttäjäkeskeinen 

suunnittelu on suositeltavin malli jos julkinen e-palvelu on kohdistettu kokemattomille 

käyttäjille. Osallistuva suunnittelu vaikuttaa taas sopivammalta, kun ollaan kehittämässä 

olemassa olevaa e-palvelua. Yleisin syy olla osallistumatta on ajan puute ja siihen usein 

yhdistettynä vähäinen kiinnostus julkisia e-palveluita kohtaan. (Holgersson & Karlsson, 

2014) 

2.2.2 Poliittisen keskustelun laadun parantaminen verkkofoorumeilla 

Edith Manosevitcha, Nili Steinfeldb ja Azi Lev-On ovat tutkimuksessaan selvittäneet 

tapoja, joilla verkossa tapahtuvan poliittisen keskustelun laatuun voidaan vaikuttaa. He 

ehdottavat, että tietynlaiset visuaaliset mainospalkit verkkofoorumilla toimivat merkkinä 

alueen julkisesta neuvottelunomaisesta luonteesta. He myös väittävät, että tällä 

puolestaan on keskustelua edistävä vaikutus. Testatakseen väitettä se suorittivat kokeen, 

jossa verkkofoorumille lisättiin sisällön joukkoon mainospalkkeja, joissa oli erilaisia 

iskulauseita. Testauksessa käytettiin kahta eri fraasia, monipuoliset mielipiteet (engl. 

diverse opinion), joka foorumilla laajennettiin muotoon ”poliittisessa keskustelussa on 

tärkeää tutkia vaihtelevia mielipiteitä”, ja uskollinen itselle (engl. true to oneself), joka 

foorumilla esitettiin muodossa ”poliittisessa keskustelussa on tärkeää pysyä uskollisena 

itselleen ja mielipiteilleen”. Ensimmäisellä lausahduksella pyrittiin edistämään analyyttista 

ja sosiaalista kanssakäymistä ja toisella iskulauseella ajateltiin olevan enemmän 

yksilölliseen ilmaisuun keskittyvä vaikutus mutta joka myös kannustaisi pohtimaan aihetta 

henkilökohtaiselta kannalta. (Manosevitch ym., 2014) 
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Tutkimuksen tulokset vahvistavat esitetyt väitteet. Iskulauseilla pystyttiin edistämään 

keskustelun laatua, joka näkyi keskusteluissa aiempiin kommentteihin viittaamalla ja 

syventämällä keskustelua aiempiin kommentteihin perustuen. Monipuoliset mielipiteet 

fraasi todettiin kuitenkin tärkeämmäksi kuin uskollinen itselle, sillä se tuotti enemmän ja 

perustellumpaa keskustelua, jossa myös viitattiin enemmän aiempiin kommentteihin. 

Tästä pääteltiin, että analyyttiseen ja sosiaaliseen keskusteluun kannustava iskulause 

tuottaa parempilaatuista keskustelua kuin yksilölliseen pohdiskeluun keskittyvä lause. 

Tämän arvellaan johtuvan siitä, että ihmiset ovat valmiiksi asennoituneet ilmaisemaan 

mielipiteensä poliittisessa keskustelussa, kun taas muiden kuuntelun ja eri näkökulmien 

arvioinnin kannustaminen ovat tärkeämpiä tuoda esiin. Työssä arvioidaan, että aiheet 

voivat myös vaikuttaa siihen, kuinka kansalaiset lähestyvät poliittista keskustelua mutta 

tämä vaatisi lisää tutkimusta. Testissä ei myöskään huomioitu keskustelijoiden motiiveja 

keskusteluun osallistumiselle, jotka voivat vaihdella muun muassa tarkoituksesta vaikuttaa 

julkiseen politiikkaan tai perehtyä aiheeseen paremmin. (Manosevitch ym., 2014) 

2.2.3 Vaikutuskanavien valinta 

Wolfgang E. Ebbers, Marloes G.M. Jansen, Willem J. Pieterson ja Lidwien A.L. van de 

Wijngaert ovat lähteneet selvittämään kansalaisten vuorovaikutuskanavia hallinnon osalta, 

sekä niiden valinnan rationaalisuutta. Miksi kansalaiset yhä käyttävät perinteisiä kanavia, 

puhelimet tai vastaanotot, kun tarjolla olisi elektronisia kanaviakin? Tutkimukset ja mallit 

monesti keskittyvät argumenttiin, jonka mukaan kanavilla on erilaiset ominaisuudet, jotka 

soveltuvat erityyppisiin tehtäviin. Tällöin kuitenkin oletetaan, että kansalaiset kykenevät 

arvioimaan täydellisesti tehtävän sekä tarjolla olevat palvelukanavat. Tämä ei kuitenkaan 

ole aina paikkansa pitävä olettamus. Kanavan valintaan voi vaikuttaa useat tekijät, kuten 

esimerkiksi demografia, henkilökohtaiset piirteet, kokemukset, luottamus ja tunteet. 

Ihmiset eivät myöskään aktiivisesti arvioi tehtäväominaisuuksia vaan tekevät päätöksiä 

tottumuksesta. (Ebbers ym., 2016) 

Tutkimuksessa dataa kerättiin skenaariopohjaisilla kyselyillä. Tietoa kanavanvalinnasta 

kerättiin tehtävään liittyvistä tekijöistä, kanavaan liittyvistä tekijöistä, tottumuksista ja 

henkilökohtaisista piirteistä. Käyttäjät valitsivat sitten skenaarioihin Likert-asteikolla, 

kuinka todennäköisesti he valitsisivat kanavakseen vastaanoton, puhelimen ja 

verkkosivun. Kaiken kaikkiaan suosituin kanava oli puhelimitse, toisena verkko ja 

kolmantena vastaanotto. Tehtävän luonne vaikutti koettuun monimutkaisuuteen. Myös 

koettu monimutkaisuus vaikutti siten, että kansalaiset suosivat vastaanottoa ja 

puhelinyhteyttä. Tehtävän kiireellisyys taas aiheutti puhelimen suosimista. 

Tietokonetaidoilla oli merkittävä vaikutus kanavan valinnassa. Heikommat taidot ohjasivat 



 

17 
 

käyttämään vastaanottoa kun taas hyvät taidot vaikuttivat positiivisesti puhelimen ja 

verkkosivujen käyttöön. Tottumukset vaikuttavat siten, että heikot internet-tottumukset 

kasvattavat vastaanoton ja puhelimenkäytön todennäköisyyttä. Puhelintottumus tukee 

vastaanoton ja puhelimen valintaa. Demografiat eivät ole kovin vahvoja ennusteita 

kanavan valinnassa. (Ebbers ym., 2016) 

2.2.4 Pelillistäminen verkkoyhteisöissä 

Sanat Kumar Bista, Surya Nepal, Nathalie Colineau ja Cecile Paris ovat tutkineet 

pelillistämistä ja sen hyödyntämistä verkkoyhteisön jäsenien aktivoimiseen. Liian pieni 

aktiivisten tuottajien määrä vaikeuttaa verkkoyhteisön menestymistä. Onkin tärkeää 

sitouttaa yhteisöä osallistumaan ja näin ollen parantaa yhteisön mahdollisuuksia 

jatkuvuuden osalta. Markkinoinnin tutkimuksissa on esitetty, että pelidynamiikkojen 

lisääminen yritysten verkkosivuille voi merkittävästi parantaa jäsenten osallistumista. 

Ideana on tehdä vuorovaikutuksesta hauskempaa ja vetoavampaa. Vaikka sosiaalisilla 

yhteisöllä on erilaiset tavoitteet kuin kaupallisilla portaaleilla, vierailijoiden sitouttaminen on 

olennaista molemmissa. Tutkijat ovat olleet mukana luomassa verkkoyhteisöä 

sosiaalitukien varassa toimivalle erityisryhmälle. Verkkoyhteisö on koostunut vain siihen 

kutsutuista jäsenistä, jotka ovat saaneet tiettyä sosiaalietuutta. Verkkoyhteisön luomisen 

haasteiksi on mainittu ihmisten tuominen mukaan yhteisöön heti alkuun, kuinka seurata 

yhteisön toimintaa eri kategorioissa sekä kestävyys, eli kuinka pitää yhteisön jäsenet 

osallisena myös alkuvaiheen jälkeen. Näihin haasteisiin on lähdetty hakemaan ratkaisua 

pelillistämisestä. (Nepal ym., 2012) 

Pelillistämismalli käsittää käyttäjien tekemiä toimia foorumilla, niistä määritettyjä pisteitä, 

ja kun käyttäjä on kerännyt tarpeeksi pisteitä, saa hän palkinnoksi kunniamerkin. 

Olennainen osa pelillistämistä onkin tilastojen kerääminen, sillä näillä vaikutetaan 

palkintoihin, asemaan, saavutuksiin ja kilpailuihin. Tutkimuksessa ollutta käyttäjäryhmää 

oli kohdeltava tasapuolisesti jäsenten kesken, ei kunniamerkkejä näytetty julkisesti, vaan 

käyttäjät pystyivät itse katsomaan niitä. Kunniamerkit jaettiin myös kahteen eri 

kategoriaan, pysyviin ja väliaikaisiin. Väliaikaiset merkit käsittivät pääsääntöisesti 

kilpailuhenkisiä sääntöjä, siten että ne jaettiin kymmenelle parhaalle aktiviteetin osalta. 

Aktiviteetit taas käsittivät lukemista, arvostelua, kommentointia, kavereiden lisäämistä ja 

viikkotehtävien tekemistä. Yhteisö oli suhteellisen pieni, 3000 hengelle lähetettiin kutsu. 

Viisi prosenttia rekisteröityneistä vierailee yhteisössä päivittäin. Yhteisön jäsenet 

keskittyivät pääsääntöisesti yksilöllisiin aktiviteetteihin, kavereiden kanssa suoritettavien 

pienryhmäaktiviteettien sijaan. Tutkimuksessa esitettiin kaavioita eri kunniamerkkien 

saamisesta mutta näitä ei erityisemmin analysoitu aktivoinnin tai toiminnan jatkuvuuden 
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kannalta. Pelillistäminen todettiin kuitenkin hyödylliseksi käyttäjien käyttäytymistiedon 

keräämiseksi. (Nepal ym., 2012) 

2.2.5 Pelillistäminen ja motivointi 

Sebastian Deterding on koonnut artikkeliin näkemyksiä pelillistämisestä Yahoo!:n tutkijalta 

Judd Antinilta, Rochester Institute of Technologyn professorilta Elizabeth Lawleylta ja 

Bunchball yhtiön perustajalta ja ylimmältä tuotepäälliköltä Rajat Paharialta. Judd Antinin 

mukaan kehitys on positiivista. Näkemykset siitä, että vain rahalliset ja instrumentaaliset 

motivoinnit ovat keskustelunarvoisia, ovat vanhanaikaisia. Antinin mukaan palkattomuus 

ei välttämättä tarkoita ilmaista työtä, vaan palkintoina toimivat sosiaaliset psykologiset 

ominaisuudet kuten kykenevyys, ryhmäidentifiointi ja sosiaalinen hyväksyntä. Nämä 

palkinnot ohjaavat suurinta osaa pitkäkestoista osallistumista internetissä, käytännössä 

tuottamalla hyvää mieltä. Saavutusmerkit eivät myöskään ole uusi idea vaan niitä on 

jaettu partioissa pitkään. Partioissa ymmärrettiin tavoitteiden, mestaruuden tavoittelun, 

maineen ja identiteetin osoittamisen voima arvostettuihin saavutuksiin liitettynä. Toisaalta 

enemmistö pelillistämisen esimerkeistä ei ymmärrä mistä palkitseminen on peräisin. 

Ihmiset poikkeavat sen suhteen, miten he hakevat ja mainostavat statustaan. Jotkut voivat 

pitää aseman osoittamista mauttomana. Palkintoja tulisi myös arvioida kontekstin 

suhteen, urheilufanisivuston ja terveyskeskustelufoorumin kontekstit voivat poiketa 

paljonkin. (Deterding, 2012) 

Elizabeth Lawley esittää että sovellusten pelillistämisen viimeaikaisissa trendeissä hyvin 

suunnitellun ja tasapainotetun pelin ominaisuudet supistetaan merkeiksi, tasoiksi, pisteiksi 

ja palkintotaulukoiksi. Tästä seuraavat toteutukset ei vain epäonnistu sitouttamaan 

pelaajia vaan vahingoittavat jo olemassa olevaa kiinnostusta tai sitoutumista palveluun tai 

tuotteeseen. Menestys vaatii pelisuunnittelua, ei vain pelikomponentteja. Pelit ovat 

vaihtoehtoinen tapa nähdä kehitysprosessi. Lawley on ollut mukana kehittämässä 

yliopistolle saavutusjärjestelmää opiskelijoiden interaktiivisille peleille ja medialle ja tässä 

prosessissa toivotun käyttäytymisen palkitsemisen ja kannustamisen lisäksi tapoja, kuinka 

opiskelijat voivat pohtia saavutuksiaan ja vahvistaa heidän pätevyyden ja edistymisen 

tunnetta. Saavutuksia kehitettiin tukemaan esimerkiksi tiedekunnan ja henkilöstön kanssa 

toimimisesta tai ryhmätoiminnasta, jonka seurauksena opiskelijat aktivoituivat auttamaan 

toisiaan. Saavutus toimi alullepanijana mutta varsinainen palkinto oli itse aktiviteetti. 

(Deterding, 2012) 

Rajut Pharia kertoo pelillistämisestä yrityksensä näkökulmasta, joka tuottaa 

pelillistämispalveluita muille yrityksille. Lähtökohtana on aina liiketoimintatavoitteiden 
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perusteellinen ymmärtäminen; mitkä käyttäjäaktiviteetit tuovat arvoa yritykselle suorasti tai 

epäsuorasti. Seuraavaksi pitää selvittää mikä motivoi käyttäjiä sitoutumaan 

liiketoimintaan. Toiminnalla, jota pelillistetään, on oltava jotain luontaista arvoa jo 

valmiiksi, syy miksi käyttäjät osallistuvat. Osallistumisen syy auttaa myös käyttäjäkunnalle 

merkittävien ja arvokkaiden palkintojen valitsemisessa. Pelkkä menestyneiden 

kilpailijoiden kopioiminen ei takaa menestystä, sillä pelkkä pisteiden ja suoritusmerkkien 

lisääminen johtaa epäonnistumiseen. Menestys vaatii merkityksellisiä palkintoja ja 

kannustimia. Pelillistäminen on motivaation suunnitteluongelma, jonka voi parhaiten 

ratkaista muotoiluajattelulla ja suunnitteluprosesseilla. (Deterding, 2012) 

2.3 Kansalaisvaikuttaminen Suomessa 

2.3.1 SADe - Sähköinen asiointi ja demokratia 

SADe-ohjelma on valtiovarainministeriön sähköisen asioinnin ja demokratian 

vauhdittamisohjelma. Hanke aloitettiin vuonna 2009 ja se päättyi vuonna 2015. Hankkeen 

tarkoituksena oli sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuksien ja palveluiden kehittäminen, 

julkisen hallinnon tietojärjestelmien arkkitehtuurien yhteentoimivuuden kehittäminen, 

sähköisen asioinnin tukipalveluiden uudistus ja kehittäminen sekä hallintoalakohtaisten 

palveluiden sähköistämisen suunnittelu. Tavoitteena oli edistää sähköistä asiointia siten, 

että kansalaisten ja yritysten keskeiset palvelut toimivat sähköisesti vuoteen 2013 

mennessä. Hallitus oli antanut ohjelmalle olennaisimpia menettelytapoja, jotka käsittivät 

vuorovaikutuksen palvelujen käyttäjien kanssa kehitystyössä, tietosuojan toteutumisen 

varmistaminen ja yhteistyö tietosuojavaltuutetun kanssa, markkinoiden tarjoamien 

ratkaisujen ja yksityisen sektorin innovaatioiden hyödyntäminen hankinnoissa, avointen 

tietojärjestelmäarkkitehtuurien ja avoimen lähdekoodin edistäminen julkisen hallinnon 

järjestelmissä sekä molempien kansallisten kielien tukeminen palveluissa. 

(Valtiovarainministeriö, 2016) 

Tämän työn kannalta mielenkiintoisin osa vauhdittamisohjelmasta on 

osallistumisympäristö-hanke. Hankkeelle oli asetettu kolme tavoitetta (SADe-ohjelman 

loppuarviointi, 2015, s. 27): 

 Saada aikaan sellaiset verkko-osallistumisen menetelmät ja kanavat, joiden 

välityksellä kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä valmisteltavana olevista 

asioista, käydä puntaroivaa (deliberatiivista) keskustelua, nostaa omia 

näkökulmiaan ja teemojaan esille yhteiskunnallisessa keskustelussa, 

valmistelussa ja päätöksenteossa sekä saada vaikuttamisen kokemuksia ja 

elämyksiä.  
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 Tarjota käyttäjille helppokäyttöinen ja heidän omiin tarpeisiinsa räätälöitävissä 

oleva palvelukokonaisuus, jonka sisältöjä ja sovelluksia voi julkaista ja käyttää 

myös muissa verkkopalveluissa.  

 Tavoitteena on pilotoida ja ottaa käyttöön osallistumisympäristön toteutettavat 

palvelut. 

SADe-ohjelman loppuraportin mukaan osallistumisympäristö-hanke onnistui 

saavuttamaan kaikki tavoitteensa ja se tuotti seuraavat palvelut: demokratia.fi, 

kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelun sekä otakantaa.fi palvelun, johon 

perehdymme tässä työssä myöhemmin. Raportin mukaan palvelut ovat tarpeellisia 

demokratian ja osallistumismahdollisuuksien kehittämisen näkökulmasta mutta hyöty 

riippuu kuitenkin käyttäjämääristä, joita raportissa ei kuitenkaan tarkenneta. Keskeiseksi 

jatkon kannalta kuitenkin mainitaan käyttäjien aktivointi, markkinointi ja viestintä 

palveluiden osalta. (SADe-ohjelman loppuarviointi, 2015) 

2.3.2 Suomen lait 

Suomessa kansalaisten oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön 

kehittämiseen tulee perustuslain toisesta pykälästä. Lain pykälässä 14 selvitetään 

kansalaisten vaali- ja osallistumisoikeudet, jotka käsittävät valtiolliset ja kunnalliset vaalit 

sekä kansanäänestykset ja Euroopan parlamentin vaalit. Näiden lisäksi pykälässä 

mainitaan: ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua 

yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.” 

Sama lause on tuotu perustuslakiin vuonna 1995 ja se onkin mielenkiintoinen tulkittavaksi, 

etenkin kun huomioidaan mitä sillä voidaan tarkoittaa eri aikakausina. Alkuperäinen 

tarkoitus on varmasti ollut mahdollistaa kansalaisille olla osallinen itseään liikuttavissa 

asioissa edustuksellisen demokratian näkökulmasta äänestysten, valtuustojen ja 

neuvostojen muodossa. Kuntalaki antaa pykälässä 22 lisää velvoitteita kuntien 

valtuustoille osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien osalta. Nämä velvoitteet käsittävät 

keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, mielipidekyselyitä, palveluiden käyttäjien valinta 

kunnan toimielimiin, järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden 

suunnitteluun, palveluiden suunnittelua ja kehittämistä yhdessä käyttäjien kanssa ja 

tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden 

suunnittelua ja valmistelua. Lisäksi kuntalaisilla ja kunnassa toimivilla yhteisöillä ja 

säätiöillä on aloiteoikeus, joka määrää aloitteet käsiteltäviksi mikäli kaksi prosenttia 

kunnan asukkaista on aloitteen tekijänä. (FINLEX, 1999; FINLEX, 1995; FINLEX, 2015) 
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3. Tutkimusmenetelmät 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuskysymykset, työn tavoitteet ja rajaukset sekä käymme 

läpi kyselytutkimusta tutkimusmenetelmänä ja kuinka se soveltuu työn 

käyttötarkoitukseen. 

3.1 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaukset 

Työssä haetaan vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitä e-hallinnosta on tutkittu ja mitä sen eteen on tehty Suomessa ja maailmalla? 

 Millainen kaupunkikehityksen digitaalinen järjestelmä Lappeenrannalle? 

 Pelillistämisen hyödyntäminen kaupunkikehitysjärjestelmässä kansalaisten 

aktivoimiseksi? 

Työn tuloksena on tarkoitus saada kattava kuva mitä kansalaisvaikuttaminen on ja miten 

sitä on toteutettu tietotekniikkaa hyödyntämällä. Lisäksi työssä tuotetaan esimerkki 

alustasta kansalaisvaikuttamiseen Lappeenrannan kaupungin länsialueita varten sekä 

mahdollisesti myös laajempaan käyttöön. Alusta hyödyntää pelillistämistä (engl. 

gamification), jolla olisi tarkoitus saada aktivoitua käyttäjiä hyödyntämään alustaa. 

Työn alusta ei tule tuotannolliseen käyttöön, vaan se toimii mallina kuinka alusta voidaan 

luoda ja mitä ominaisuuksia siinä voisi olla. Alustaa kehitetään pääsääntöisesti 

Lappeenrannan kaupungin länsialueiden tarpeita arvioiden, mutta ominaisuuksia voidaan 

pohtia myös yleisempää käyttötarkoitusta varten. 

3.2 Kysely tutkimusmenetelmänä 

Työssä käytetään tutkimusmenetelmänä kyselyä. Kevin Wright on selvittänyt verkkossa 

tehtyjen kyselyiden etuja ja haittoja. Eduiksi on mainittu pääsy kauempanakin oleviin 

yksilöihin, saada kontakti vaikeasti saavutettaviin osallistujiin ja tietojen automatisoitu 

käsittely. Haitoiksi on ilmoitettu epävarmuus datan oikeellisuudesta, otantaongelmat ja 

verkkokyselyn suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin  liittyvät huolenaiheet. (Wright, 

2006) 

Wright mainitseekin että, jotkin kohderyhmät voivat olla haastavia tai lähes mahdottomia 

saavuttaa muuten kuin verkossa. Esimerkkinä hän on maininnut kuinka vaikea olisi löytää 

suuri keskittynyt ryhmä keskustelemaan kasvokkain verkkovaanimisesta, verkossa 

tapahtuvasta osakekaupasta tai virtuaalideittailusta. Vaikka ihmiset keskustelevatkin 

aiheista ystävien, perheen ja työtovereiden kanssa, harva tapaa suurissa ryhmissä 
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keskustelemassa aiheista. Virtuaaliyhteisöt mahdollistavatkin tutkijoille pääsyn 

kohdennettuihin ryhmiin. (Wright, 2006) 

Toisena etuna Wright mainitsee ajan säästämisen. Tutkivat kykenevät saavuttamaan 

suuria määriä ihmisiä pitkien välimatkojenkin takaa. Lisäksi halutun kohderyhmän 

saavuttaminen voi olla hyvin vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, mikäli kysely toteutettaisiin 

kasvokkain. Aikaa säästyy myös siinä, että tutkija voi keskittyä muihin tehtäviin 

kerätessään dataa. Kyselyn vastauksia voidaan lähettää tutkijalle myös välittömästi, jolloin 

hän pystyy tekemään alustavia analyysejä jo kerätystä datasta, samalla kun hän odottaa 

toivotun vastausmäärän kertymistä. (Wright, 2006) 

Kolmantena etuna ovat kustannukset. Verkkokyselyissä voidaan säästää paperisista 

kyselyistä aiheutuneissa kustannuksissa. Suurien paperikyselyiden postittamisesta 

aiheutuvat kustannukset voivat olla valtavat. Wright mainitsee, että 

verkkokyselytyökalujen kustannukset voivat vaihdella hyvin vähäisistä tuhansiin 

dollareihin ominaisuuksista ja palvelusta riippuen, mutta nämä voivat olla suhteellisen 

halpoja verrattuna perinteisiin paperisiin kyselyihin. (Wright, 2006) 

Haittojen osalta otantaongelmaksi verkkoyhteisöissä Wright tuo esiin haasteen arvioida 

otantamäärä. Verkkoyhteisöissä voi olla vaikea arvioida jäsenten määrää, sillä osa 

jäsenistä voi olla vakituisia käyttäjiä ja osa vain ajoittain osallistuvia. Lisäksi haasteena 

ovat myös vierailijat, jotka eivät osallistu yhteisön toimintaan mutta lukevat viestejä. 

Joissain tapauksissa tämän kaltaiset passiiviset yhteisön jäsenet voivat käsittää jopa 45 - 

99 prosenttia yhteisöstä. Koska nämä passiiviset yhteisön jäsenet eivät näy etukäteen 

yhteisöä arvioitaessa, voi tämä olla haaste otantaa arvioitaessa. (Wright, 2006) 

Myös Mick Cooper on tehnyt verkkokyselyistä tutkimusta, jossa käydään läpi ongelmia 

verkkokyselyiden luonnissa ja kuinka niitä tulisi lähestyä. Tutkimuksessa todetaan, että 

vaikka verkkokyselyillä voidaan mahdollisesti saavuttaa valtavat määrät ihmisiä, on tämä 

myös kaksiteräinen miekka. Verkkokyselyn arvo on sidottu siihen, miten halukkaita 

ihmiset ovat vastaamaan niihin. Ongelmaksi on esitetty esimerkiksi se, että ihmisille 

tyrkytetään niin paljon kyselyitä, etteivät he ole enää kiinnostuneita vastaamisesta tai 

perustavat osallistumisensa sisällön, aiheen, viihdearvon tai muiden kyselyn 

ominaisuuksien perusteella. Näin ollen hyvin toteutetut kyselyt voivat jäädä 

tiedonkeruussa varjoon. (Couper, 2000) 

Couper tuo tutkimuksessaan esiin myös ongelman, jossa tutkimuksen kohderyhmä ei 

välttämättä kykene osallistumaan kyselyyn esimerkiksi internetyhteyden puutteen takia. 
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Kyselyiden jakelussa on myös tilastollisten menetelmien kannalta merkitystä. 

Tutkimuksessa huomautetaan miten internetin käyttäjäryhmät eivät välttämättä vastaa 

yhdenmukaisesti kyselyn kohderyhmien demografioita. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 24,2% 

internetin käyttäjistä on käynyt lukion (engl. high school) tai alemman koulutason, kun taas 

koko väestössä osuus on 50,2%.  Toisaalta 14,8% internetin käyttäjiästä on 

korkeakoulututkinto kun  koko väestössä näiden osuus on 7,5%. (Couper, 2000) 

Couper on myös tutkinut Michael Traugottin ja Mark Lamiasin kanssa verkkokyselyiden 

suunnittelua ja hallintaa. Tutkimuksessa selvitettiin miten kyselyssä etenemisen 

esittäminen vaikuttaa. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin miten kyselyissä vaikuttaa yhden 

kysymyksen esittäminen kerrallaan tai useamman kysymyksen ryhmitteleminen yhdelle 

sivulle. Tutkimuksessa selvitettiin myös valintanapin ja tekstikentän käyttöä syötteiden 

antamisessa. Etenemisen esittämisen arvioitiin mahdollisesti pitävän vastaajan 

motivaatiota yllä vastaamisen edetessä. Kysymysten ryhmittely aiheutti tutkimuksessa 

korrelaatiota vastauksissa mutta tämä ei ollut kovin suurta eikä tilastollisesti merkittävää. 

Useampien kysymysten esittäminen kerralla vähensi myös epävarmojen ja tyhjien 

vastausten määrää. Valintanappien ja tekstikenttien vertailun tuloksena saatiin, että 

tekstikentät lisäävät epävarmojen ja tyhjien vastausten määrää. (Couper, Traugott, & 

Lamias, 2001) 

3.3 Kyselyn suunnittelu 

Työssä luodaan katsaus Lappeenrannan kaupungin asukkaille tarjoamiin sähköisiin 

vaikutuskanaviin. Nämä käsittävät kaupungin sosiaalisen median tilit, kaupungin omat 

internetsivut sekä kaupungin hyödyntämät kolmannen osapuolen palvelut. Kolmansien 

osapuolien palveluista kaupunki on hyödyntänyt otakantaa.fi palvelua 

kaupunkikehityksessään antamaan kansalaisille kommunikaatiokanavan Lappeenrannan 

länsialueen palveluverkkouudistuksen osalta. Työssä tullaankin arvioimaan, kuinka 

kaupunki on hyödyntänyt palvelua. Tämän lisäksi työssä luodaan verkkokysely 

Lappeenrannan länsialueen uudistukseen liittyen. Kyselyssä selvitetään ihmisten 

kiinnostusta aiheesta, mutta myös otakantaa.fi palvelusta palveluverkkouudistuksen 

osalta. Tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuinka ihmiset ovat kokeneet uudistuksen 

sekä otakantaa.fi palvelun hyödyntämisen uudistuksessa. Tätä tietoa tullaan 

hyödyntämään kun Lappeenrannan kaupungille suunnitellaan uutta vaikutuskanavaa. 

Wrightin mainitsema etu käyttäjäryhmien tavoittamisesta onkin hyödyllinen kyselyä 

tehdessä, sillä tarkoituksena on saada käyttäjäkokemuksia internetissä toimivasta 

otakantaa.fi palvelusta ja mielellään sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat palvelua jo käyttäneet. 
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Tämä ei kuitenkaan tarvitse olla täysin rajoittava piirre kyselyssä, vaan kyselyyn 

vastaaville voidaan antaa mahdollisuus tutustua palveluun kyselyyn vastatessa, jolloin 

palvelun ennalta tutustuminen ei ole pakollista. Kyselyn toteuttamista verkossa tukee 

myös se, että otakantaa.fi palvelun käyttäjien saavuttaminen muutoin, kuin verkon 

välityksellä, voi olla haastavaa. Palvelun käyttäjiä ei pysty tunnistamaan kasvokkain 

tehtävissä kyselyissä. Käyttäjille ei myöskään pystytä antamaan mahdollisuutta tutustua 

palveluun kasvokkain tapahtuvan kyselyn avulla. Postitse toimitettavat kyselyt olisivat työn 

osalta myös lähinnä arvailua, sillä palvelun käyttäjistä ei ole työn puitteissa henkilötietoja, 

joiden perusteella kysely voitaisiin toimittaa, eikä tähän olisi myöskään budjettia. 

Cooperin ym. tutkimuksen perusteella kyselyä suunnitellessa onkin syytä kiinnittää 

huomiota kysymysten ryhmittelyyn ja vastausten syöttötapaan. Kysymyksiä kannattaa 

pyrkiä ryhmittelemään asiakokonaisuuksien osalta, jolloin merkityksellisten vastausten 

määrä pitäisi olla parempi kuin, jos kysymykset esitettäisiin yksi kerrallaan. Kysymysten 

ryhmittelyn osalta kannattaa myös pyrkiä arvioimaan, voisiko ryhmittelyn toteuttaa siten, 

etteivät vastaukset olisi kuitenkaan sellaisia, että ne voisivat vaikuttaa toisiinsa selvästi ja 

aiheuttaa näin ollen selkeää korrelaatiota ryhmittelyn osalta. Tämä ei ole välttämättä 

kuitenkaan prioriteetti, sillä korrelaatiot eivät tutkimuksen mukaan olleet tilastollisesti 

merkittäviä. Vastausmuotojen osalta olisi syytä pyrkiä suosimaan valintanappeja, sillä 

nämä vähentävät epävarmoja ja tyhjiä vastauksia. Vastausvaihtoehtoja suunnitellessa 

voisi myös pohtia, milloin epävarmat tai tyhjät vastaukset olisi sallittavia muutenkaan. 

Tekstikenttien käyttöä selkeiden vastausvaihtoehtojen osalta tulisi välttää, sillä tämä lisää 

epävarmoja ja tyhjiä vastauksia. Kyselyssä voisi mahdollisesti hyödyntää avoimia kenttiä 

enemmän vapaaehtoisina lisäsyötteinä, kun kaikkia vaihtoehtoja ei ole mielekästä listata 

tai niitä ei voida välttämättä ennakkoon tietää.  
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4.  Case Lappeenranta 

Tässä luvussa esittelemme ja analysoimme Lappeenrantaa, Lappeenrannan länsialueen 

palveluverkon uudistusta ja siihen liittyvän otakantaa.fi kansalaisvaikuttamissivustoa ja 

pyrimme saamaan vaatimusmäärittelyyn liittyviä vaatimuksia oman alustan kehitykseen. 

Arvioimme myös olemassa olevia keskustelualustoja, joista valitsemme sopivimman ja 

luomme tämän pohjalta oman esimerkkialustan kehittämään Lappeenrannan kaupungin 

kansalaisvaikuttamista. Lisäksi analysoimme tuotettua alustaa. 

4.1 Tämänhetkinen tilanne 

Täysin ongelmatonta kommunikointi kuntien ja kaupunkien kanssa ei välttämättä ole, vaan 

kansalaisia pitäisi informoida oikeista vaikutuskanavista. Lappeenrannan kaupungilla on 

omien kotisivujen lisäksi erilaisia sosiaalisen median tilejä neljä (Lappeenranta, 2016a). 

Tämän lisäksi Lappeenrannalla on kotisivuillaan Winkki-palvelu, joka toimii 

asiakaspalvelukeskuksena, jonne voi antaa palautetta paikan päällä, sivuston kautta tai 

sähköpostitse (Lappeenranta, 2017a). Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa sähköpostiasiointiin 

viisi virallista sähköpostiosoitetta ja jokaisella kaupungin työntekijällä on oma 

sähköpostiosoitteensa (Lappeenranta, 2017b). Lappeenrannalla on myös erillinen 

verkkoasiointiin liittyvä sivu, joka käsittää 18 eri palvelua (Lappeenranta, 2016b). 

Kaupungin sivuilta löytyy lisäksi ”Osallistu ja vaikuta” osio, jonne on kerätty linkkejä 

erilaisiin vaikutuskanaviin (Lappeenranta, 2016c). Kaupungilla on myös otakantaa.fi 

sivustolla osionsa, jossa asukkailta kerätään mielipiteitä tiettyihin aiheisiin ja perehdymme 

tähän sivustoon tarkemmin hieman myöhemmin (Otakantaa, 2016a). Oikean 

kommunikointikanavan löytäminen ei välttämättä ole kuitenkaan yksinkertaista tai selkeää. 

Lisäksi aiemmin mainitut kommunikointikanavat jättävät hieman toivomisen varaa 

kansalaisdemokratian näkökulmasta. Kaupungin sosiaalisen median tilit näyttävät 

profiloituneen enemmän markkinointiin ja imagon kehittämiseen, kuin keskustelualustaksi 

kaupunkilaisille. Winkki-palvelu toimii lähinnä palautteen antamiseen mutta sekään ei 

toimi keskusteluympäristönä. Ainoa hieman enemmän avoimeen keskusteluun 

kannustava alusta on otakantaa.fi -palvelu mutta siinä aihealueet ovat hyvin rajatut eikä 

alusta toimi avoimena alueen kehittämisen foorumina vaan lähinnä mielipiteiden 

keräämisenä valmiista vaihtoehdoista. Kaupungilta puuttuukin virallinen avointa ja 

kehittävää keskustelua edistävä foorumi, jossa kaupungin eri sidosryhmät kuten asukkaat, 

yritykset, järjestöt, oppilaitokset ja kaupunki itse voisivat keskustella Lappeenrantaan ja 

sen kehittämiseen liittyvistä aiheista. 
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4.2 Otakantaa.fi 

HUOMAUTUS: Otakantaa.fi palvelu on uudistunut 9. maaliskuuta 2016 (Otakantaa, 

2017a). Uudistuksen seurauksena Lappeenrannan kaupungin länsialueen 

uudistamishankkeen sisältö on poistunut kokonaan julkisesta jaosta. Työtä tehdessä 

sivustoa on kuitenkin arvioitu tämän poistuneen version mukaisesti. Näin ollen kritiikin 

todentamiselle ei ole tarjolla julkisia lähteitä mutta työtä tehdessä materiaalia sivustolta on 

pyydetty Lappeenrannan kaupungin henkilöstöltä, joka on kaupungin hankkeita sivustolla 

ylläpitänyt. Sivuston vanhemman version kritisointi on jätetty työhön, jotta sitä voidaan silti 

mahdollisesti hyödyntää sivuston käytön osalta. Lukuun on lisätty myös osio, jossa 

käydään lyhyesti läpi, kuinka Lappeenrannan kaupunki hyödyntää uudistettua versiota 

sivustosta. 

Sivuston tarkoitus ja sisältö 

Lappeenrannan kaupungilla on käytännön esimerkki kansalaisvaikuttamisesta 

Lappeenrannan länsialueiden kehittämiseen liittyen. Kaupunki on toteuttanut uudistusta ja 

on pyrkinyt kuulemaan asukkaita Otakantaa.fi sivuston avulla. Sivustolle on kerätty 

uudistukseen liittyviä aiheita, joihin asukkaat ovat voineet perehtyä ja joissain tapauksissa 

myös ilmaista kantaansa tietyistä aiheista. 

Vaikutusmahdollisuudet ovat olleet gallupit, joissa aluksi esitetään ydinkysymys ja tämän 

jälkeen pohjustetaan aihetta hieman tarkemmin. Lopuksi gallupissa asetetaan 

vaihtoehdot, joista asukas voi äänestää haluamaansa. Lisäksi sivustolla on 

keskustelualueita, joihin asukkaat ovat voineet kirjoittaa näkemyksiään avoimemmassa 

muodossa valituista aihepiireistä. Kolmantena tapana on ollut tapahtumat, joista on 

tarjottu perustiedot mahdollisille osallistujille. Näiden tapojen lisäksi on myös ilmoitettu 

palautteenantamista varten postiosoite ja sähköpostiosoite. Koska työssä keskitytään 

elektroniseen kansalaisvaikuttamiseen, analysoidaan sivustoa enemmän sivuston 

internet-käyttäjän näkökulmasta.  

Sivuston kritiikki 

Vaikka sivustolla on ollut selkeä tarkoitus saada asukkaat osallistumaan ja ilmaisemaan 

kantaansa, on sivustolle valitettavasti jäänyt jonkin verran epäkohtia. Kaikki eivät ole 

välttämättä kovin merkittäviä, kuten esimerkiksi pääsivun rakenne, jossa sivuston 

perustiedot on jätetty sivulle aivan viimeiseksi muun muassa sulkeutuneiden 

osallistumismahdollisuuksien jälkeen, tai miten perustietokentässä on tyhjiä kenttiä, joilla 

ei näin ollen ole mitään käyttötarkoitusta sivustolla vieraileville.  
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Sivusto voi olla muutenkin hieman hämäävä, sillä keskustelu-termillä sivustolla 

tarkoitetaan keskustelualuetta, jotka voivat sisältää useita eri keskusteluja. Tätä 

epämääräisyyttä lisää vielä keskustelualueiden kysymysmuotoiset nimeämiset. Vaikka 

kysymykset ovat hyviä rajaamaan itse keskustelua, voisi olettaa että keskustelualue olisi 

yleismuotoisemmin nimetty ja yleisluontoisemman keskustelualueen alta löytyy tarkemmin 

rajattuja keskusteluja esimerkiksi kysymysmuotoisilla otsikoilla. 

Sivustolta on jäänyt myös ilmoittamatta miten asukkaiden panosta lopulta hyödynnetään 

päätöksenteossa. Sivuston hyödyntämisestä käytännön päätöksenteossa kertominen 

voisi potentiaalisesti motivoida käyttäjiä panostamaan ulosantiinsa hieman enemmän, kun 

he tietäisivät, mikä painoarvo heidän osuudellaan virallisessa päätöksenteossa on. 

Esimerkiksi jos sivustolta tiettyyn aiheeseen otetaan parhaita keskusteluja osaksi aiheen 

avausta kunnallispäättäjien keskuudessa päätöksenteon yhteydessä, on helppo kuvitella, 

että keskustelijat pyrkivät argumentoimaan näkökulmia paremmin. 

Käyttäjän kannalta hieman ongelmallista voi olla myös se, että sisältö eri aiheista on jaettu 

eri sivustoille, otakantaa.fi -sivustolle ja Lappeenrannan kaupungin omalle sivustolle. 

Tämä aiheuttaa helposti hämmennystä siten, etteivät käyttäjät välttämättä löydä 

haluamaansa informaatiota aiheista helposti ja tiedon kattavuus voi jäädä 

epämääräiseksi, mikäli ei käy läpi molempia sivustoja tarkasti. Sivustojen välillä 

selaaminen ei myöskään ole välttämättä intuitiivisin kokemus ja voi helposti antaa 

käyttäjille vaillinaisen kuvan eri aiheista, mikäli he eivät käy läpi molempia sivustoja. 

Ehkä yksi ongelmallisin osa sivustoa tällä hetkellä on se, ettei siellä ole mitään avointa 

vaikutusmahdollisuutta käyttäjille. Sivustolla on ollut kaksi gallupia, jotka ovat sulkeutuneet 

touko- ja kesäkuussa 2015. Sivuston keskustelualueet on myös suljettu elokuussa 2015. 

Sivustolla on ilmoitettu tuleviin osallistumisiin 1.4.2016 alkavat valtuuston linjauspäätökset 

mutta tämä on kaupunginvaltuuston tehtävä, ei suoranaisesti kuntalaisten itsensä. Näin 

ollen sivustolla käyvät asukkaat eivät löydä mitään tapaa antaa minkäänlaista suoraa 

mielipidettä tai kannanottoa mihinkään uudistuksen aiheista. On ymmärrettävää, että 

palautteen antamisella on määräajat, koska asioista on tehtävä päätökset. Kaikkien 

sivuston keskustelujen ja gallupien sulkeminen voi kuitenkin helposti passivoida käyttäjät 

ja ohjata heitä ennemmin muualle tai jopa olla osallistumatta millään tavalla.  

Sivustolla on myös aikataulu, joka kertoo, milloin eri tapahtumia järjestetään sekä miten 

pitkään keskusteluja ja gallupeja pidetään auki. Aikataulu ilmoitetaan graafisesti 

kuvaajalla, joka näkyy kuvassa 1. Kuvaaja on selkeä ja suhteellisen helppolukuinen mutta 

valitettavasti aikataulua ei ole esitetty hyvin pitkälle eteenpäin. Vaikka sivuston otsikon, 



 

28 
 

Lappeenrannan Länsialueen palveluverkko 2015 - 2028, mukaan uudistusta on tarkoitus 

viedä jopa vuoteen 2028 asti, ei aikataulullisesti käyttäjille ole mitään uutta sisältöä 

viimeistään 31.5.2016 tapahtuvan kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. 

Kuva 1: Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksen otakantaa.fi sivuston 

aikataulu. 

Sivustolla on nähtävästi myös vain yksi kaupungin edustaja, joka oletettavasti huolehtii 

sivuston päivittämisestä. Sivuilla on annettu lisätietoina erinäisiä kaupungin johtohenkilöitä 

ja heidän yhteystietojaan mutta sivuston on luonut ja sitä on muokannut kaupungin 

asukasyhteyshenkilö. Vaikka roolijako on selkeä, toivoisi sivustolle enemmän erilaisia 

kaupungin työntekijöitä aktivoimaan keskusteluja ja ottamaan kantaa asukkaiden 

näkemyksiin. Tällä hetkellä keskustelut ovat olleet vain asukkaiden keskeisiä ilman 

kaupungin osallistumista. 

Uudistuksen jälkeen 

Otakantaa.fi sivuston uudistuksen jälkeen Lappeenrannan kaupunki on kohdentanut 

sivuston hyödyntämistä entisestään. Hankkeena ei ole enää Lappeenrannan länsialueen 

uudistus, vaan länsialueen kouluratkaisun päättäminen (Otakantaa, 2017b).  Aiemmin 

mainittu kritiikki pitkälti pätee yhä; asukkaiden antaman panoksen hyödyntämisestä ei 
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kerrota, informaatiota on yhä osittain Lappeenrannan kaupungin omilla sivuilla mutta tätä 

on pyritty myös korjaamaan otakantaa.fi sivustolle jätettyjen liitetiedostojen avulla, 

vaikutusmahdollisuudet ovat sulkeutuneet eikä sivustolla ole mitään avoimia 

vaikutusmahdollisuuksia. Kouluratkaisun osalta palautetta on pyydetty täysin 

yksisuuntaisesti esittämällä vaihtoehdot ja pyytämällä antamaan valinta ja perustelut 

vapaassa tekstikentässä, jonka sisältö näkyy vain Lappeenrannan kaupungin edustajalle 

(Otakantaa, 2016b). Tämä on tietyssä mielessä askel taaksepäin, sillä näin ollen aiheesta 

ei pysty käymään sivustolla avointa keskustelua, eikä muut sivuston käyttäjät pysty 

huomioimaan muiden näkökulmia aiheeseen. 

4.2.1 Kysely 

Lappeenrannan länsialueen uudistukseen liittyvän Otakantaa.fi sivuston arviointia varten 

toteutettiin myös syksyllä 2015 kysely, jonka tarkoituksena oli saada palautetta sivuston 

käyttäjiltä siitä, miten sivusto on heidän mielestään toiminut. Kyselyn vastaukset löytyvät 

liitteenä 1, jossa vastaukset on lajiteltu ikäryhmien mukaan. Saatua palautetta on tarkoitus 

hyödyntää omassa keskustelualustassa, joka tuotetaan työn tuloksena. 

Kyselyn esittely ja rakenne 

Kysely oli pääsääntöisesti tarkoitettu Lappeenrannan länsialueen asukkaille mutta tätä ei 

kuitenkaan erikseen mitenkään rajoitettu vaan kaikkien palaute huomioitiin tasa-arvoisesti. 

Aluksi kysyttiin perus taustatiedot vastaajilta: ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Tämän jälkeen 

kysyttiin hieman yleisempiä tietoja itse kaupungin uudistuksesta ja sen kiinnostavuudesta, 

ja vastauksista riippuen haarautettiin vastaajat eri kysymyspolkuihin. Lappeenrannan 

kaupungin uudistuksen otakantaa.fi sivustolla käyneitä pyydettiin arvioimaan hieman 

sivuston sisältöä ja käytettävyyttä sekä itse sivuston käyttöä ja 

osallistumismahdollisuuksia. Mikäli vastaaja ei ollut käyttänyt sivustoa tai ei ollut kuullut 

sivustosta, kysyttiin häneltä olisiko hän kiinnostunut arvioimaan sivustoa kyselyyn 

vastatessa. Mikäli käyttäjä halusi tutustua sivustoon, pyydettiin häntä vastaamaan osaan 

jo sivua käyttäneiden kysymyksiä vastaaviin kysymyksiin ja näin saataisiin lisää 

käyttökokemuksia sivustosta. Mikäli vastaaja ei halunnut tutustua sivustoon, esitettiin 

hänelle mahdollinen käyttötapaus, jossa hän voisi olla vuorovaikutuksessa paikallisen 

yhteisöjen kanssa ja olisiko hän kiinnostunut tällöin osallistumaan sivuston toimintoihin. 

Lopuksi käyttäjille esitettiin avoimia kysymyksiä joiden tarkoituksena oli kerätä 

kehitysehdotuksia itse uudistukselle, sekä vaikutusmahdollisuuksille. 

Kysymykset itse pyrittiin luomaan helpoiksi vastata ja tästä syystä suurin osa 

kysymyksistä on monivalintoja, joista osa sisälsi mahdollisuuden lisätä tarkentavia 
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tekstikuvauksia. Kysymyksiä kehitettiin myös Lappeenrannan kaupungin 

asukasyhteyshenkilön avustuksella, ja jolta saatiin tarkennuksia etenkin kyselyssä 

käytettyyn termistöön. Kysely itsessään toteutettiin Webropol-alustalla, siten että 

asiakokonaisuudet pyrittiin saamaan samalle sivulle. Poikkeuksena tälle oli vastauksista 

riippuvat siirtymät, jolloin sivu sisälsi kysymykset vain siihen asti kunnes kysymyksen 

vastaus saattoi muuttaa seuraavan sivun kysymyksen. 

Kyselyssä järjestettiin myös vastaajille arvonta, johon Lappeenrannan kaupunki tarjosi 

erinäisiä palkintoja. Arvonnan tarkoituksena oli pyrkiä aktivoimaan yhteisöä vastaamaan 

kyselyyn aktiivisemmin. Arvontaan osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastaajat pystyivät 

kyselyn päätteeksi valitsemaan halusivatko he osallistua arvontaan vai eivät. Mikäli 

vastaaja halusi osallistua arvontaan, pyydettiin häneltä vielä tarkempia henkilö- ja 

yhteystietoja palkintojen toimittamista varten. Näitä tietoja ei käytetty mihinkään muuhun 

kuin palkintojen toimittamiseen, eikä kyseisiä tietoja julkaista työn yhteydessä missään 

muodossa, sillä ne eivät ole työn osalta oleellisia. Kyselyä jaettiin Lappeenrannan 

Facebook-ryhmässä. 

Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi 13 henkeä, näistä naisia oli yhdeksän ja miehiä neljä. Kyselyn 

ikäjakauma näkyy kuvassa 2. Jakauma pyrittiin luomaan siten, että sillä pystytään 

erottelemaan lapset, nuoret ja nuoret aikuiset, nuoremmat keski-ikäiset, vanhemmat 

keski-ikäiset sekä eläkeläiset. Ikäjakaumaa suunniteltaessa tarkoituksena oli myös että eri 

ryhmillä voi olla hyvinkin erilaiset kokemukset ja tarpeet internetin ja erilaisten palveluiden 

käyttämisestä. Lapsia kyselyyn ei vastannut ollenkaan, joka on tietyssä mielessä loogista. 

Kansalaisvaikuttaminen on hyvin poliittista toimintaa, joka ei välttämättä kiinnosta lapsia. 

Toisaalta uudistukset käsittelevät aiheita, kuten koulu-uudistukset, jotka vaikuttavat 

lapsiin, jolloin myös heidän näkökulmiaan olisi hyvä kuunnella. Nuoria kyselyyn vastasi 

yksi, joka ei myöskään ole välttämättä yllätys. Tämä ikäryhmä ei myöskään ole 

välttämättä vielä kovin politisoitunut. Ikäryhmä sisältää paljon ihmisiä, joilla on vielä 

kohtalaisen suuria oman elämän muutoksia edessä tai meneillä, koulujen suorittaminen 

loppuun, mahdollinen asepalvelus tai esimerkiksi työelämään sopeutuminen. Nuoremmat 

keski-ikäiset olivat ehdottomasti suurin vastaajaryhmä, kuten voi odottaakin. Tämä ryhmä 

on kasvanut teknologian kanssa ja monet ovat nähneet sen kehityksen. Nuoremmat 

keski-ikäiset ovat mahdollisesti käyneet kouluja siten, että niissä on hyödynnetty 

tietotekniikkaa tai se on tullut tutuksi viimeistään työelämän alkupuolella teknologian 

levitessä. Vanhemmalla keski-ikäisten ryhmällä harvemmin on koulusta saatua 
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tietotekniikkaopetusta ja se on monesti joko oma kiinnostuksen kohde, tai tullut vastaan 

työelämässä. Tässä mielessä keski-ikäiset ja eläkeläiset ovatkin haastava ryhmä, sillä 

kummallakaan ei välttämättä ole koulutusta tietotekniikan osalta, ja se voi olla vain 

mahdollisesti töissä käytettävä osa työprosessia. On kuitenkin hyvä nähdä että 

molemmista ryhmistä on kuitenkin saatu vastaajia. Kyselyyn vastanneista kaksi asui 

Lappeenrannan keskustan alueella ja loput länsialueella, johon uudistus siis kohdistuu. 

 

Kuva 2: Lappeenrannan länsialueiden palveluverkkouudistus kyselyyn vastanneiden 

ikäjakauma. 

 

Vastaajilta kysyttiin heidän kiinnostusta itse uudistusta kohtaan, ja tähän kolme vastasi 

kieltävästi. Syiksi ilmoitettiin palveluiden käyttämättömyys ja alueella asumattomuus. 

Kielteisesti vastanneista kaksi oli miehiä ja yksi nainen, ja kaikki olivat 25 - 44-vuotiaiden 

ikäryhmästä. Länsialueella ulkopuolella asumisen kiinnostamattomuuden syyksi antanut ei 

ollut myöskään kuullut aiheesta aiemmin eikä ollut halukas tutustumaan sivustoon mutta 

antoi lopun avoimissa vastauksissa ehdotuksia. Palveluiden käyttämättömyyteen viitannut 

vastaaja oli kuitenkin tutustunut aiheeseen ja oli myös käynyt otakantaa.fi sivustolla. 

Kolmas henkilö perehtyi uudistuksen otakantaa.fi sivustoon kyselyn vastaamisen ohella. 

Näin ollen kahdelta hengeltä saatiin silti palautetta, vaikka itse uudistus ei heitä ainakaan 

kyselyn alkuvaiheessa kiinnostanutkaan. 

Seuraavaksi selvitettiin ovatko vastaajat kuulleet Lappeenrannan länsialueen 

palveluverkkouudistuksesta aiemmin ja mistä. Yhdeksän henkeä oli aiemmin kuullut 

aiheesta ja lehdet olivat suosituin informaation lähde. Lisäksi aiheesta kaksi vastaajaa oli 

kuullut tutuilta, kaksi internetistä ja yksi oli kuullut aiheesta tiedotustilaisuudessa. Kyselyyn 

vastannut nuorin henkilö ei ollut kuullut aiheesta aiemmin mutta kaksi nuorempaan keski-
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ikään kuuluvaa olivat saaneet tietoa Facebookista sekä toinen myös Etelä-Saimaan 

verkkosivuilta. Tiedotustilaisuuteen oli osallistunut vanhempaan keski-ikään kuuluva 

nainen. Myös eläkeikäisten ryhmään kuulunut vastaaja oli saanut tiedon lehdestä. 

Sinällään erityisiä yllätyksiä ei näiden kysymysten osalta ollut. Perinteinen media on 

kuitenkin edelleen suosittu tapa saada informaatiota. 

Tämän jälkeen selvitettiin, onko aiheesta keskusteltu kenenkään kanssa ja millä tavalla. 

Yhdeksästä hengestä selvästi enemmistö suosi suoraa vuorovaikutusta kasvokkain, tätä 

tapaa oli käyttänyt seitsemän henkeä. Yksi oli keskustellut aiheesta internetissä ja yksi ei 

ollut keskustellut aiheesta kenenkään kanssa. Aiemman vastauksen valossa tämä ei 

välttämättä ole yllättävää mutta toisaalta ihmiset eivät ole olleet kovin aktiivisia 

keskustelemaan aiheesta esimerkiksi internetissä. Tämä voi olla hyvä huomioida, mikäli 

kehitetään keskustelualueita aiheen osalta. Tieto voi levitä ihmisten kanssakäynnissä 

kasvokkain, jolloin tähän liittyviä piirteitä kannattaa pyrkiä huomioimaan esimerkiksi 

keskustelualuetta mainostaessa. 

Yhdeksästä uudistuksesta kuulleesta vain yksi ei ollut kuullut otakantaa.fi sivustosta. 

Tämä henkilö oli eläkeläisten ryhmästä ja oli lukenut aiheesta lehdestä. Kahdeksasta 

sivustosta kuulleista kaksi ei ollut käynyt itse länsialueen palveluverkkouudistuksen 

otakantaa.fi sivustolla. Kaikille jotka eivät olleet joko kuulleet uudistuksesta tai uudistuksen 

otakantaa.fi sivustosta, tarjottiin myöhemmin kyselyssä mahdollisuus tutustua sivustoon ja 

antaa palautetta sen käytöstä. Tämä mahdollisuus oli sinällään hyvä, sillä seitsemästä 

vastaajasta kolme antoivat vielä palautetta otakantaa.fi sivustosta, vaikka eivät olleet 

aiemmin sivustoon tutustuneetkaan. Molemmilta ryhmiltä, aiemmin sivustoa käyttäneiltä ja 

vastausajankohtana sivustoon tutustuvilta kysyttiin molemmilta osittain samoja 

kysymyksiä, joilla pyrittiin arvioimaan hieman sivuston käytettävyyttä. Molemmille ryhmille 

tarjottiin linkki uudistuksen otakantaa.fi sivustolle, jotta he voivat selailla sivustoa 

vastaamisen aikana. 

Aiemmin sivustoon tutustuneilta kuudelta ja kyselyn aikana sivustoon tutustuvilta kolmelta 

kysyttiin kiinnostavien aiheiden löytämisestä sivustolta, jolloin kaksi löysi kiinnostavat 

aiheet helposti, kuusi ei löytänyt kiinnostavia aiheita helposti ja yksi ei löytänyt kiinnostavia 

aiheita ollenkaan. Kaikki vastaajat ovat nuorempien ja vanhempien keski-ikäisten 

ryhmistä, ja molemmista löytyi kyllä ja ei vastauksia. Ainoa henkilö, joka ei löytänyt mitään 

kiinnostavaa, oli nuorempien keski-ikäisten ryhmästä. Vastausten osalta kiinnostavien 

aiheiden vaikeahko löydettävyys viittaisi hieman sivuston sisällön rakenteelliseen 

ongelmaan. Vaikka aiheet olisivat kiinnostavia, on tärkeää että eri aiheita koskevat tiedot 



 

33 
 

olisivat helposti saatavilla. Muuten on riski, ettei sivustolla vieraileva löydä itseään 

kiinnostavia aiheita, ja näin ollen ei pysty osallistumaan vaikka olisi muuten mahdollisesti 

ollut kiinnostunut. 

Jos vastaajat löysivät kiinnostavia aiheita, kysyttiin heiltä tarkemmin informaation 

sisällöstä. Kun itse aihe oli löytynyt, tiedusteltiin yksityiskohtaisemmin aihetta käsittelevien 

tietojen saatavuuden helppoutta, ymmärrettävyyttä ja kattavuutta. Vain yksi vastaaja 

kahdeksasta löysi itseään kiinnostavia aiheita yksityiskohtaisemmin käsittelevän tiedon 

helposti. Yksi vastaaja ei osannut arvioida kokemustaan yksityiskohtaisemman tiedon, 

ymmärrettävyyden tai tiedon kattavuuden osalta. Muuten tietojen ymmärrettävyyden 

hyväksi totesi neljä henkeä ja heikoksi kolme. Tiedon kattavuuden osalta arviointi 

osoittautui haastavammaksi. Vastaajaa kiinnostavien aiheiden tiedon tarpeeksi kattavaksi 

totesi kaksi, ei tarpeeksi kattavaksi kolme ja kolme ei osannut arvioida tiedon kattavuutta. 

Yksityiskohtaisempaa informaatiota oli vastaajien perusteella myös hankala löytää. Tämä 

on ongelmallista, sillä sivustolla, joka keskittyy asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin, tulisi 

myös aiheita yksityiskohtaisemmin käsittelevän tiedon olla helposti saatavilla. Tilanne 

parani jonkin verran itse tietojen ymmärrettävyyden osalta, jolloin puolet piti 

ymmärrettävyyttä hyvänä. Tietojen kattavuus voi olla vaikea arvioitava, sillä on vaikea 

sanoa milloin on saanut tarpeeksi tietoa haluamastaan aiheesta. Tämä on kuitenkin 

erittäin tärkeä osa päätöksiä tehdessä, sillä puutteellisilla tiedoilla tehdyt päätökset voivat 

aiheuttaa yllättäviä seuraamuksia. Kansalaisvaikuttamisen osalta puutteelliset tiedot 

voivat myös mahdollisesti vääristää päätöksiä ja vaikuttaa päätöksiin negatiivisesti, mikäli 

jotain oleellista tietoa jää päätöksentekijöiltä saamatta. 

Seuraavaksi käyttäjiltä tiedusteltiin sivuston aktiivikomponenttien, keskustelujen ja 

gallupien, käytöstä. Nämä kysymykset kohdistettiin sivustoa aiemmin käyttäneille, sillä 

kyselyä tehdessä, ei sivustolla ollut avoimia vaikutusmahdollisuuksia käyttäjille. Vastaajilta 

kysyttiin keskustelujen lukemisesta, jolloin kuudesta vastaajasta puolet oli lukenut 

keskusteluja ja puolet ei. Syiksi lukemattomuuteen annettiin ajan puute sekä se ettei 

vierailuajankohtana keskusteluja sivulla ollut ollut. Seuraavaksi tiedusteltiin keskusteluihin 

osallistumista, jolloin vain yksi vastaaja kuudesta oli osallistunut keskusteluin. Syiksi 

keskusteluihin osallistumatta jättämiseksi annettiin keskustelujen sulkeutuminen, ajan 

puute, kirjautumisongelmat sivustolle sekä se ettei nähty aihetta osallistua keskusteluihin. 

Gallupeihin osallistuminen jakautui samalla tavalla ja syyt olivat osittain samat, ei ollut 

avoimia gallupeja kun sivustolla on vierailtu, ajan puute sekä gallupeihin vastaamisen 

vaikeus. 
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Tämän jälkeen uudistuksen otakantaa.fi sivustolla käyneiltä tiedusteltiin keskustelujen 

toimivuudesta ja pyydettiin mahdollisesti perustelemaan kantaa. Puolet vastaajista ei 

osannut arvioida kantaansa ja puolet oli sitä mieltä, etteivät keskustelut sivustolla toimi. 

Kaikki kolme vastaajaa, jotka totesivat keskustelut toimimattomiksi, perustelivat 

vastauksiaan tarkemmin. Kaksi vastaajaa toi esille aikarajoitukset keskusteluiden osalta. 

Toinen näistä toi esiin myös rekisteröinnin negatiivisessa mielessä. Yksi vastaaja totesi 

kommentoinnin vaikeaksi, eikä ollut onnistunut kirjautumisesta huolimatta osallistumaan 

keskusteluihin. 

Sivustoon aiemmin perehtyneille sekä kyselyn ohessa tutustuneille yhdeksälle vastaajalle 

esitettiin myös kysymys, olisivatko he haluaisivatko he sivustolle keskusteluihin mukaan 

paikallisia yrityksiä, järjestöjä ja oppilaitoksia. Tällä oli tarkoitus selvittää vastaajien 

kiinnostusta paikallisen vaikuttamisen osalta hieman ideaalimassa tilanteessa, jossa 

vuorovaikutus tapahtuisi laajemmin paikallisyhteisössä. Mikäli käyttäjät vastasivat 

myönteisesti, pyydettiin heitä kertomaan tarkemmin ketä he haluaisivat keskusteluihin 

mukaan. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen, yksi ilmaisi ettei 

halua muita osallistujia ja kuusi vastaajaa halusi myös muita osallistujia. Eri tahoiksi 

osallistumaan tuotiin esille koulut ja päiväkodit, kauppiaat, lapsiperheiden palvelut, kuten 

kirjasto, neuvola, kirkko ja ravintolayrittäjät, Lappeenrannan yliopisto ja 

ammattikorkeakoulu sekä Technopoliksen yritykset. Myönteisyys ei sinällään ollut yllätys, 

sillä Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksesta kiinnostuneet ovat melko 

luonnollinen ryhmä, joka voisi haluta olla vuorovaikutuksessa paikallisen palveluverkon 

kanssa. Kyselyssä esitettiin hieman vastaavanlainen kysymys, jossa tiedusteltiin 

kiinnostusta keskusteluihin osallistumisesta internetissä paikallisista aiheista asukkaiden, 

kaupungin, yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa, ryhmälle joka ei ollut aiemmin 

käyttänyt otakantaa.fi sivustoa eikä halunnut siihen vastaushetkellä tutustua. Tässä 

ryhmässä kolme henkeä ei osannut sanoa kantaansa ja yksi vastasi ettei ollut 

kiinnostunut. Tämän perusteella voisi päätellä, että suorien vaikutusmahdollisuuksien 

esilletuontiin pitäisi mahdollisesti panostaa enemmän. 

Otakantaa.fi sivustoa käyttäneitä pyydettiin myös antamaan sivuston käytettävyydestä 

kouluarvosana väliltä 10-4. Yhdeksästä vastaajasta arvosanat jakautuivat seuraavasti; 

kaksi vastaajaa antoi arvosanaksi kahdeksan, kolme antoi seitsemän, kolme antoi viitosen 

ja yksi antoi nelosen. Näin ollen keskiarvoksi tuli noin 6,2. Arvosanasta voidaan päätellä, 

ettei sivuston käytettävyys ole vielä erityisen hyvä. Tähän voi osittain vaikuttaa sivustolle 

hankkeita luovat mutta osittain tämä on varmasti myös sivuston kehittäjien vastuulla. 
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Lopuksi vastaajille esitettiin joukko avoimia kysymyksiä, joihin sai vapaamuotoisesti 

kirjoittaa vastauksia. Ensimmäisessä näistä pyydettiin ideoita tiedottamiseen 

Lappeenrannan länsialueen palveluverkkouudistuksen osalta. Kymmenestä vastauksesta 

seitsemän sisälsi jonkinlaisen viittauksen lehtiin. Termit vaihtelivat ilmaisjakeluista 

paikallislehtiin mutta lehti tuntuu olevan vahva media tiedon saamiseen vastaajien osalta. 

Tämän jälkeen yhteisiä näkemyksiä ei tiedottamiseen hirveästi löydy, kolme henkeä 

mainitsee sosiaalisen median, joista Facebook mainittiin nimeltä kahdesti. Lappeenrannan 

kaupungin omat verkkosivut mainitaan kahdesti. Myös erillistä tiedotetta koteihin 

toimitettuna ehdotetaan kahdesti. Toinen avoin kysymys oli mitä vaikutustapoja vastaajat 

toivoisivat uudistukselle. Erimuotoiset äänestykset mainittiin kolmesti, keskustelut 

mainittiin kahdesti ja ihan vain asukkaiden ideoiden ja kokemusten vastaanottaminen 

kerran. Vastaajilta kysyttiin myös ideoita Lappeenrannan länsialueen kehittämiseen 

osallistumisen aktivoimiseksi. Kommunikaatio nousi selväksi teemaksi tämän osalta. 

Asukkaita liikuttavien sidosryhmien tulisi aktiivisemmin hankkia informaatiota asukkailta. 

Tätä tukemaan oli ehdotettu myös kilpailuja ja palkintojen jakamista. Tiedotustilaisuuksiin 

toivottiin myös paperilla toimivaa kommunikointia, mikäli kaikki eivät halua antaa 

palautetta suullisesti. Neljäntenä avoimena kysymyksenä edellistä kysymystä tarkennettiin 

koskemaan internetissä tapahtuvan toiminnan aktivointia. Myös tässä tuotiin esiin 

kommunikointia mutta myös helppoutta. Kynnys osallistumiseen tulisi pitää matalana. 

Facebook mainittiin nimeltä kolmesti, joten mikäli tätä ei hyödynnetä suoraan 

vaikutuskanavana, olisi se mahdollisesti tehokas tiedotuskanava 

vaikutusmahdollisuuksista. Viimeiseksi vastaajille annettiin vapaa sana Lappeenrannan 

länsialueen uudistuksen ja tähän liittyvän otakantaa.fi sivuston osalta. Sivuston 

käyttäminen koettiin hankalaksi. Esille tuotiin myös se, kuinka alueella asuu eri 

demografioihin kuuluvia henkilöitä, jolloin kaikille olisi hyvä olla jotain tarjolla. Sivustolle 

rekisteröitymisen kanssa oli myös ollut ongelmia yhdellä henkilöllä. 

Otakantaa.fi yhteenveto 

Lappeenrannan kaupungin länsialueen palveluverkon uudistuksen otakantaa.fi sivuston 

kanssa on selvästi haluttu astua avoimempaan suuntaan päätöksenteossa. Kaupunki on 

toivonut alueen asukkailta uudistuksen eri osa-alueisiin ja otakantaa.fi sivusto on ollut 

sinällään looginen alusta ottaa käyttöön, sillä se on ollut valtiovarainministeriön 

koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman osa ja näin ollen 

valtion virallinen tuotos. Sivusto kuitenkin jättää hieman toivomisen varaa, osittain 

alustasta itsestään johtuen, osittain sivuston käytön suhteen. Suunta 

kansalaisvaikuttamisen osalta on kuitenkin hyvä.  
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4.3 Alustat 

Tässä luvussa tutustumme erilaisiin alustoihin ja niiden oleellisimpiin ominaisuuksiin työn 

kannalta. Luvun lopussa on myös yhteenveto alustoista. 

4.3.1 Ushahidi 

Ushahidi on avoimen lähdekoodin ohjelmisto tiedonkeruuseen ja prosessointiin. Tietoa 

voidaan kerätä sähköpostin, tekstiviestien, Twitterin tai kyselykaavakkeiden avulla. Tietoa 

voidaan tämän jälkeen jäsennellä, visualisoida kartoilla ja siitä voidaan luoda erilaisia 

ilmoituksia. Ohjelmistosta on tarjolla erilaisia paketteja; ilmainen, 99 dollaria kuussa 

maksava paketti sekä 499 dollaria kuussa maksava paketti. (GitHub, 2016a; Ushahidi, 

2016a) Koska ilmaisuus on yksi rajoite alustassa tässä tapauksessa, joten perehdymme 

lähinnä ilmaisiin ominaisuuksiin. 

Ilmaiseksi dataa voidaan kerätä verkkolomakkeilla tai sähköpostitse, sitä voidaan lajitella 

päivämäärän, paikan, kategorian, avainsanan tai vastaavien mukaan. Hakuja ja kokoelmia 

voidaan tallentaa ja ilmainen versio tukee myös sähköposti-ilmoituksia, muttei tekstiviesti-

ilmoituksia. Järjestelmänvalvojia voi olla yksi ja vasta 499 dollaria maksavassa versiossa 

on tarjolla työnkulunhallintaan työkaluja. Ilmainen versio sisältää brändätyn käyttöönoton 

alustalle sekä kartta- ja aikajanatilat. Aktiviteettianalyysitila on tarjolla maksullisessa 

mallissa. Ushahidin tuotetuki käsittää sähköpostituen aina, ellei palvelusta erikseen tilaa 

yhteydenoton avulla erillistä palvelumallia. (Ushahidi, 2016a) Eri kielien osalta palveluun 

saa vaihdettua kieltä Transifex-palvelun kautta, josta ei löydy suomen kieltä (Ushahidi, 

2016b; Transifex, 2016a). Palvelu ei sinällään vaikuta suoranaisesti pohdiskelevaa 

kanssakäymistä tukevalta sovellukselta, vaan enemmän yksinsuuntaiseen informaation 

keräämiseen tietystä aiheesta suunnitellulta palvelulta.  

4.3.2 Discourse 

Discourse on avoimen lähdekoodin keskustelufoorumialusta. Alustalla on paljon 

ominaisuuksia: se tukee mobiililaitteita, yhteisön valvontatyökaluja, viestien pisteyttämistä 

tykkäämisillä, reaaliaikaisia ilmoituksia, ihmisluettavat linkit, Google indeksoinnin 

optimointi, liitännäistuki, kertakirjautumistuki, kelluva viestieditori, sosiaalisen median 

kirjautumistunnusten tuki, blogi-integraatio, yhden painalluksen päivitykset, anonyymit 

viestit, käyttäjämetriikka, selainten kautta toimivat työpöytäilmoitukset, roskaviestien esto, 

tilastot ylläpidolle, tuki liitetiedostoille, kyselyt, eri viestiformaattien tuki viestieditorissa, 

hymiöt, käyttäjäkuvakkeiden tuki, sähköpostikutsujen tuki, kunniamerkit ja paljon muuta. 

(Discourse, 2016) Alustan on myös ilmoitettu tukevan suomenkieltä 97 prosenttisesti 

(Transifex, 2016b). 
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Alustan käyttöönottoon on lyhyet ohjeet. Alusta vaatii Discourse Docker -alustan ja ohjeet 

suosittelevat alustan asentamista DigitalOcean palvelinpilvipalveluun (Github, 2016b). 

Kyseinen palvelu ei kuitenkaan ole ilmainen ja virallisia ohjeita paikalliseen asentamiseen 

ei ole tarjolla (DigitalOcean, 2016; Github, 2016c). Sovellusvaatimukset Discourselle 

tarjotaan ja hakemalla löytää erilaisia asennusohjeita Discourselle mutta näitä ei ole 

suositeltu aloittelijoille (Github, 2016c; Github, 2016d). Keskustelualustan käyttäjien osalta 

politiikkaa edustaa lähinnä Talking Points Memo (Discourse, 2017). Sivusto näyttää 

olevan poliittisiin uutisiin keskittyvä sivusto, ja keskustelualue on käytössä vain 

uutissivuston maksaville asiakkaille eikä näin ollen ehkä käsitä työn puitteissa toivottua 

poliittista käyttöä (Talking Points Memo, 2017).   

4.3.3 Vanilla Forums 

Vanilla Forums avoimen lähdekoodin keskustelufoorumialusta, josta on tarjolla myös 

maksullisia palvelumallisia tuotteita (Vanilla Forums, 2016a, Vanilla Forums, 2016b). 

Alustan maksullisille versioille luvataan kattavasti ominaisuuksia, joista työn kannalta 

erityisen huomion arvoisia ovat seuraavat: tagit, äänestykset, pelillistämisominaisuuksia, 

kuten viesteihin reagoiminen, kunniamerkit ja arvoluokat. Alusta tukee myös sosiaalisen 

median kirjautumisia Facebook-, Google+-, Twitter-, Linkedin-, Open ID- ja Microsoft-

tileillä. (Vanilla Forums, 2016b) Ilmaisesta versiosta ei ole helposti tarjolla kattavaa listaa 

mutta Vanilla Forumsin omassa blogissa kerrotaan, että avoimen lähdekoodin versiossa 

on perustoiminnot ja yhteisön luomilla liitännäisillä saadaan myös lisää ominaisuuksia 

(Vanilla Forums, 2016c). 

Alustan ilmaiseen versioon on tarjolla lyhyet ohjeet, jotka kertovat ohjelmistovaatimukset 

ja itse foorumin asennuksen neljällä lyhyellä virkkeellä (Github, 2016e). Yhteisön luomia 

liitännäisiä ja sovelluksia selaamalla aiemmin mainituista ominaisuuksista iso osa on 

tarjolla myös itse ylläpidettävään versioon (Vanilla Forums, 2016d). Foorumille löytyy 

myös suomenkielinen käännös, joka on 96 prosenttisesti valmis (Vanilla Forums, 2016e). 

Vanilla Forumsin käyttötapausesimerkit eivät käsittäneet poliittisia keskustelualueen 

käyttäjiä mutta teknologiayhtiö AgileBits on hyödyntänyt keskustelualuetta 

käyttäjäpalautteen, mielipiteiden ja ehdotusten keräämiseen (Vanilla Forums, 2017a). 

4.3.4 NodeBB 

Myös NodeBB on avoimen lähdekoodin keskustelualusta (Github, 2016f). Kuten aiemmat 

foorumit, myös NodeBB tarjoaa alustaa maksullisena palveluna sekä ilmaisena 

kehittäjäversiona. Erihintaiset palvelut eivät vertailusivun perusteella eroa toisistaan kuin 

kuukausittaisten sivunäyttöjen ja palvelulle tarjotun tuen osalta. (NodeBB, 2016a) 



 

38 
 

Ominaisuuksien osalta tarjonta on taas melko kattavaa ja tässä muutamat olennaiset: 

mobiililaitteiden tuki, reaaliaikainen yksityiskeskustelu, käyttäjien luomat ryhmät, tagit ja 

liitännäiset (NodeBB, 2016b; NodeBB, 2016c). Suomenkielen osalta tuki on vielä melko 

heikko ja käännösprosessin on 26 prosentissa (Transifex, 2016c). 

Asennusohjeiden puolesta tilanne näyttää hyvältä. Tuettuja alustoja on useita, mukaan 

lukien Ubuntu, Windows ja Mac, ja kaikille on koottu ohjelmistovaatimukset sekä 

vaiheittain etenevät ohjeet, kuinka asennus suoritetaan ja mitä käskyjä asennuksessa 

käytetään (NodeBB, 2016d). Liitännäisten osalta selkeää listaa ei ole tarjolla mutta 

liitännäisistä on viestiketju jossa on sekaisin sekä liitännäisiä, että niihin liittyviä viestejä 

(NodeBB, 2016e). Selkeän listan puutteen vuoksi liitännäisten tuomien lisäominaisuuksien 

arviointi on hyvin haastavaa mutta hakemalla löytyi kuitenkin muun muassa 

pelillistämiseen liittyviä ominaisuuksia, joita oli koottu yleiselle keskustelualueelle 

(NodeBB, 2016f). Keskustelualustan käyttäjien osalta poliittisia käyttäjiä ei ole mainittu 

(NodeBB, 2017).  

4.3.5 FUDforum 

FUDforum on myös avoimen lähdekoodin keskustelualusta mutta poikkeaa aiemmista 

sillä, ettei se tarjoa erikseen maksullista palvelua foorumistaan (Prohost, 2017a). Kielten 

osalta foorumi tukee laajaa kirjoa eri kieliä ja näihin kuuluu myös suomi (Translatewiki, 

2017). Asennusohjeiden osalta FUDforum on myös kunnostautunut ja tarjolla on melko 

selkeät ohjeet, jotka käsittävät myös asennuskäskyjä tarvittavien toimintojen 

suorittamiseen (Prohost, 2017b). Tämän työn kannalta toivottujen ominaisuuksien 

puolesta tarjonta ei kuitenkaan ole täysin riittävä; tarjolla on äänestykset ja käyttäjien 

bannerit mutta muita työssä toivottuja ominaisuuksia ei näytä olevan tarjolla. Käyttäjille on 

pisteytykset mutta nämä tulevat viestien määrästä, ei viestien pisteytyksistä, eikä kyseistä 

ominaisuutta ole listattuna. (Prohost, 2017c) FUDforumin sivuilta ei löytynyt tietoa 

keskustelualustan käyttäjistä, joten tämän osalta tietoa poliittisista käyttäjistä ei ole 

arvioitu. 

4.3.6 phpBB 

PhpBB on avoimen lähdekoodin projekti (phpBB, 2017a). Keskustelualueesta ei sinällään 

ole tarjolla suoraan maksullista versiota vaan tarjolla on sponsoreiden tarjoamia 

palvelinratkaisuja, joissa voidaan käyttää myös phpBB-foorumia (phpBB, 2017b). 

Keskustelualueelle löytyy suomen kielen tuki sekä asennukselle vaiheittaiset ohjeet 

(phpBB, 2017c; phpBB, 2017d). Foorumilla on paljon erilaisia ominaisuuksia mutta työn 

osalta olennaisista tarjolla on äänestykset sekä kirjautuminen muiden palveluiden 
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tunnuksilla (phpBB, 2017e). Alusta tukee myös liitännäisiä, joilla toiminnallisuuksia voi 

lisätä. Osa liitännäisistä näyttäisi kuitenkin olevan samoja mitä on listattu 

keskustelualueen ominaisuuksina. Esimerkiksi käyttäjien arvoasteikot viestien määrän 

suhteen oli mainittu ominaisuusluettelossa mutta tämä löytyy myös liitännäisenä. 

Toisaalta liitännäisinä näytti olevan paljon sellaisia, joita ei ollut ominaisuuslistalla 

mainittu. (phpBB, 2017f) Huomion arvoinen ominaisuus phpBB-foorumilla on 

mahdollisuus kokeilla alustaa suoraan heidän kotisivujen kautta. Käyttäjille luodaan oma 

testialusta keskustelualustan testaamiseen, joka tyhjennetään tunnin käytön jälkeen. 

(phpBB, 2017g) Alustan käyttäjien osalta phpBB ei ole tuonut esiin yhtään poliittista 

foorumia (phpBB, 2017h). 

4.3.7 Yhteenveto alustoista 

Alustojen vertailu on suhteellisen haastavaa. Foorumeista on usein tarjolla sekä 

maksullinen että ilmainen versio. Kuitenkin ominaisuuksien osalta alustat usein 

mainostavat vain maksullisen palveluna tuotetun alustan tarjontaa. Näin ollen alustan 

arvioiminen ennakkoon, ennen kokeilemista on haastavaa. Taulukkoon 1 on kerätty tiedot 

vertailluista alustoista. Ushahidi on jätetty taulukosta pois, sillä se selkeästi poikkesi 

toivotuista ominaisuuksista. Koska Vanilla Forums valikoitui tässä työssä testialustaksi, 

siitä on tarjolla ilmaisen version tiedot. Muista foorumeista on tarjolla ilmaisen version 

osalta suomenkielen tuki sekä asennusohjeet, muut ominaisuudet ovat pääsääntöisesti 

maksullisien versioiden ominaisuuslistauksista. Huomionarvoista on, että maksullisena 

palveluna tarjottavat alustat ovat pääsääntöisesti ohjeistuksen osalta paremmat. 

Poliittisen käytön osalta alustoista käytiin läpi alustojen tarjoajien itse esiin tuomat 

esimerkit. Tämä ei luonnollisesti ole kaiken kattava katsaus mutta alustojen ylläpitäjät 

eivät tämän perusteella tuoneet esiin juuri yhtään poliittista esimerkkiä alustojen käytöstä. 
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 Discourse Vanilla 
Forums 

NodeBB FUDforum phpBB 

Suomenkieli-
nen 

97% 96% 26% 100% 100% 

Ilmainen kyllä, eri 
ominaisuu-

det kuin 
maksullises

sa 

kyllä, eri 
ominaisuu-

det kuin 
maksullises

sa 

kyllä kyllä kyllä 

Asennus-
ohjeet 

yleisluon-
teiset 

yleisluon-
teiset 

kyllä, 
käskyineen 

kyllä, 
käskyineen 

yleisluon-
teiset 

Tagit ei mainintaa liitännäi-
senä 

kyllä ei mainintaa ei mainintaa 

Viestien 
pisteytykset 

kyllä liitännäi-
senä 

ei mainintaa ei mainintaa ei mainintaa 

Bannerit 
käyttäjille 

kyllä liitännäi-
senä 

ei mainintaa kyllä ei mainintaa 

Äänestykset kyllä liitännäi-
senä 

ei mainintaa kyllä kyllä 

Blogit ei mainintaa liitännäi-
senä 

ei mainintaa ei mainintaa ei mainintaa 

Kirjautuminen 
muiden 
palveluiden 
tunnuksilla 

kyllä kyllä, 
Facebook, 
Twitter ja 
Google+, 

lisää 
liitännäisil-lä 

kyllä ei mainintaa kyllä 

Statistiikat kyllä liitännäi-
senä 

ei mainintaa ei mainintaa ei mainintaa 

Poliittinen 
käyttö 

kyllä, mutta 
suljettu 

poliittinen 
uutissivusto 

ei ei ei tietoa ei 

Taulukko 1: Alustavertailu ominaisuuksien suhteen 
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4.4 Oma alusta - Vanilla Forums 

Tässä luvussa käydään läpi keskustelualustaa, joka on suunnattu Lappeenrannan 

kaupunkia varten. Luvussa tutustutaan alustan suunnitteluun ja toteutukseen. 

4.4.1 Suunnittelu 

Suunnittelua varten työssä luotiin vaatimusmäärittelydokumentti, joka on työn liite 2. Kuten 

jo aiemmin todettiin, Lappeenrannalla ei ole yhtä selkeää avoimeen poliittiseen ja 

kaupunkikehittämiskeskusteluun profiloitunutta palvelua, joten tällaisen luominen on 

perusteltua. Ideana on luoda Lappeenrannan kaupungin eri sidosryhmille palvelu, jossa 

nämä voivat keskustella kaupunkiin liittyvistä asioista siten, että keskustelun tulokset 

hyödyttävät koko yhteisöä. Aiheita voivat olla esimerkiksi kaupungin tulevat päätökset, eri 

vaihtoehtojen vaikutusten pohdinta ja analysointi tai lisätiedon tarjoaminen aiheista. 

Keskustelun ei tarvitse olla kuitenkaan keskittynyt vain kaupungin hallinnon politiikkaan, 

sillä kaupunki käsittää useita sidosryhmiä, kuten asukkaat, yritykset, järjestöt, 

oppilaitokset ja paikallismedian. Tavoitteena onkin tarjota palvelu, joka hyödyttäisi myös 

näitä molemmin suuntaisesti. Yrityksen palveluita käyttävät voisivat antaa 

kehitysehdotuksia yrityksille ja näitä pystyttäisiin myös suunnittelemaan yhteistyössä 

käyttäjien kanssa. Järjestöt pystyisivät hyödyntämään alueen asukkaiden tietämystä 

esimerkiksi tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä. Oppilaitoksilla olisi avoin 

kanava keskustella suunnitelmista ja ideoista ja yhteisö pystyisi antamaan näihin 

näkemyksiään. Medialla olisi mahdollisuus hyödyntää asukkaiden näkökulmia 

aihealueisiin artikkeleita tehdessään, sekä tuottaa lisää informaatiota asukkaille 

keskusteltavaksi. Tarkoituksena olisi, että alue hyödyttäisi kaikkia osapuolia. 

Alustan valitsemiselle on asetettu muutamia rajoitteita. Alustan tulee toimia 

suomenkielisenä, sillä käyttäjien kielitaitoja muiden kielten osalta ei voida tietää 

ennakkoon. Keskustelualueen on tarkoitus käsittää mahdollisimman laajasti myös 

asukkaat kaikista väestöryhmistä koulutukseen katsomatta, jolloin suomenkielen vaatimus 

on luonteva. Alustan ilmaisuus rajoitteena tulee pääsääntöisesti työn luonteesta. Alustaa 

on tarkoitus kokeilla ja luoda oma malliratkaisu tietyllä alustalla, eikä tähän ole varsinaista 

budjettia käytössä. Alustan ilmaisuutta ei tarvitse kuitenkaan ajatella pelkästään työn 

taloudellisesta näkökulmasta. Kun alusta on ilmainen, voi sitä yleensä vapaasti testata ja 

kokeilla keskeisimpiä ominaisuuksia omiin tarpeisiin. Tämä voi olla siis hyödyllinen 

vaatimus, vaikkei budjetti olisikaan ratkaisevassa roolissa alustan suunnittelun ja 

toteutuksen osalta. Keskustelualueen asennus ja käyttöönoton helppous tulee jälleen työn 

luonteesta. Alustan ilmaiseen asennukseen pitäisi olla melko selkeät ohjeet ja sen tulisi 

toimia yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja saatavilla olevien ohjelmien tuella. Tämä 
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todennäköisesti on mahdollista muokata vaatimukseksi käytössä olevien omien 

palvelinten suhteen käytännön toteutuksessa mutta työn puitteissa alustan tulisi toimia 

Windows- tai Linux-ympäristössä yleisillä sovellustuilla. 

Foorumin on tarkoitus myös tukea pelillistämisen ominaisuuksia. Tähän liittyy useampia 

ominaisuuksia, joita yhdistämällä pelillistämistä voidaan toteuttaa. Kuten 

kirjallisuuskatsauksessa tutustutussa Deterdingin artikkelissa Elizabeth Lawley totesi, 

tarkoituksena on motivoida ja kannustaa käyttäjiä toimimaan halutulla tavalla. Yksi 

tärkeimmistä toiminnoista mitä foorumilta toivotaan, on keskusteluihin osallistuminen. Näin 

ollen tästä tulisikin käyttäjiä palkita. Toisaalta viesteiltä toivotaan myös sisällöllistä 

merkitystä. Tätä varten viestien pisteytyksen voisi toteuttaa useammassa kategoriassa, 

joista muut käyttäjät voisivat antaa pisteitä viestille. Foorumi on kuitenkin luonteeltaan 

vaikuttamiseen suunnattu, joten ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, että käyttäjiä 

yritetään saada tuottamaan sisältöä pelkkien pisteiden toivossa. Viestejä voitaisiin 

pisteyttää argumentoinnin, näkökulman, avuliaisuuden tai informatiivisuuden sekä ihan 

vain tykkäämisen kannalta. Argumentointi kannustaisi perustelemaan kantaansa. 

Näkökulma kannustaisi pohtimaan asioita useammista eri näkökulmista. Avuliaisuus 

kannustaisi vastaamaan kysymyksiin. Informatiivisuus kannustaisi käyttämään faktoja ja 

lähteitä. Tykkäämiset olisivat yleisluontoisempi suosiota laskeva pisteytys. Käyttäjät 

voisivat kerätä näihin ominaisuuksiin liittyviä arvomerkkejä, jotka liitetään käyttäjien tileihin 

ja näkyisivät muille käyttäjän tilillä vieraileville. Arvomerkkien käytössä on hyvä huomioida 

Deterdingin artikkelissa Judd Astinin huomio, että jotkut voivat pitää aseman korostamista 

palkinnoilla mauttomana, joten tämä voisi olla myös mahdollisesti valinnainen ominaisuus. 

Tätä näkemystä tukee myös Kai Huotarin ja Juho Hamarin tutkimus, jossa todetaan 

pelipalvelun arvon määrittyvän subjektiivisesti pelaajan yksilöllisten havaintojen mukaan 

(Huotari & Hamari, 2012). Judd Astin myös toi esiin, että palkintoja tulisi arvioida 

keskustelualueen kontekstin suhteen. Sen lisäksi, että käyttäjät saisivat pisteitä, voivat he 

mahdollisesti profiloitua tiettyihin asioihin. Kaikki eivät välttämättä ole vahvoja 

argumentoinnin osalta, mutta tykkäävät etsiä vastauksia kysymyksiin taikka etsiä lähteitä 

ja informaatiota eri aiheisiin liittyen. Nämä ovat kuitenkin arvokasta sisältöä 

keskustelualueelle ja muille käyttäjille, joten myös näistä on hyvä palkita. Jos palkintoja 

halutaan luoda vielä lisää, on Deterdingin artikkelin kolmannen kirjoittajan, Rajat Pharian, 

näkemykset hyvä huomioida. Hänen pelillistämistä tuottavan yrityksensä ensimmäisenä 

lähtökohtana on ymmärtää liiketoimintatavoitteet, eli tässä tapauksessa on hyvä pyrkiä 

pohtimaan mitä kaikkea käyttäjiltä toivotaan. 
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Foorumi on kuitenkin uusi palvelu ja näin ollen kynnys palveluun tutustumiseen tulisi olla 

matala. Tämän takia palveluun olisi hyvä pystyä kirjautumaan myös muiden yleisien 

verkkopalveluiden tunnuksilla. Tämä tarkoittaisi sitä, että käyttäjien ei tarvitsisi välttämättä 

luoda palvelukohtaista kirjautumistunnusta, vaan kirjautumisen voi tehdä esimerkiksi 

Facebook-, Twitter- tai Google-tunnuksilla. Käyttäjät loisivat kuitenkin oman tilinsä 

palveluun mutta tämä ei siis kuitenkaan lisäisi tarvetta muistaa uutta kirjautumistunnusta 

keskustelualueelle. Muiden palveluiden tunnukset eivät kuitenkaan ole edellytyksenä 

palvelun käytölle, vaan keskustelualueelle on mahdollista luoda myös foorumikohtainen 

tunnus. 

Keskustelualueen poliittinen luonne ei välttämättä ole helpoin lähestyttävä. Keith 

Hampton, Lee Rainie, Weixu Lu, Maria Dwyer, Inyoung Shin ja Kristen Purcell ovat 

tutkineet etteivät ihmiset ole välttämättä kovin halukkaita keskustelemaan poliittisista 

aiheista internetin välityksellä. Tähän on liitetty etenkin se, ettei omia näkemyksiä haluta 

jakaa, jos niiden nähdään olevan vähemmistössä. (Hampton ym., 2014) Tämän takia 

onkin tärkeää, että keskustelualue profiloitaisiin avoimeksi tavaksi ilmaista ja jakaa 

näkemyksiä. Kirjallisuuskatsauksessa Edith Manosevitcha, Nili Steinfeldb ja Azi Lev-On 

saivat positiivisia tuloksia mainospalkkien avulla tapahtuvan käyttäjien passiivisen 

ohjaamisen avulla. Tämä onkin yksi mahdollinen tapa luoda keskustelualueen profiilia 

halutulla tavalla siten, että foorumin luonne tulisi esiin mahdollisimman luontevasti. Myös 

kirjallisuuskatsauksessa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien tapauksessa oli todettu, että 

järjestelmän ja tiedon laadulla on tärkeä vaikutus käyttäjien kokemukseen, jolloin myös 

näihin on hyvä panostaa keskustelualuetta luodessa. Informaation osalta olisikin hyvä, 

että tuotettu tieto on selkeää ja paikkansapitävää. 

Helppokäyttöisyys on olennainen osa keskustelualuetta. Kirjallisuuskatsauksessa 

Ruotsissa ja Espanjassa oli todettu, että internet-taidot vaikuttavat kansalaisten verkko-

osallistumiseen. Tällöin onkin tärkeää, että kynnys osallistua pyritään saamaan 

mahdollisimman matalaksi eikä edes heikompia tietokonetaitoja omaaville olisi esteitä 

käyttää foorumia. Helppokäyttöisyyttä tukemaan on myös hyvä luoda selkeät ohjeet 

keskustelualueen käyttämisestä, jolloin henkilöt, jotka eivät ole keskustelualueita 

käyttäneet, voisivat oppia ja osallistua foorumilla. Jesper Holgersson ja Fredrik Karlsson 

olivat tutkineet järjestelmien kehittämistä käyttäjien kanssa yhteistyössä, joka oli todettu 

haastavaksi. Vaikka keskustelualue sinällään on tarkoitus luoda valmiiksi ennen käyttäjien 

osallistumista, voidaan käyttäjiä silti hyödyntää keskustelualueen jatkuvassa ylläpidossa ja 

kehityksessä. Vaatimuksissa esitetyt tagit voivat olla yksi mahdollisuus tässä mielessä. 

Jos tietyt avainsanat nousevat selkeästi esille, on mahdollista harkita, tulisiko niille luoda 
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esimerkiksi oma alueensa. Tällöin keskustelualueiden suunnittelun osalta voitaisiin 

hyödyntää myös käyttäjiä.  

4.4.2 Toteutus 

Keskustelualueen sovellusalustaksi valittiin Vanilla Forums. Valintaan vaikutti 

ensisijaisesti ilmaisuus ja suomen kielen tuki, joka ovat rajoitteiden osalta melko 

ehdottomia. Alustan asentamisen helppous on subjektiivisempi rajoite. Foorumi 

asennetaan paikallisesti omalle koneelle, ja tähän tulisi olla tarvittavat ohjeet tarjolla. 

Vanilla Forums oli alusta, joka sopi näihin rajoitteisiin parhaiten. Discourse oli myös 

potentiaalinen vaihtoehto mutta tähän ei ollut selkeitä ohjeita asentaa paikallisesti vaan 

ohjeet näyttivät olettavan käyttäjien käyttävän kolmannen osapuolen palvelinta, jolloin 

palvelimen asetusten tietäminen etukäteen vaatisi erillistä selvitystä palveluntarjoajalta. 

4.4.3 Asennus 

Vanilla Forums vaatii palvelimelta PHP-version (engl. Hypertext Preprocessor) 5.6 tai 7.0 

sekä tietokannan, jonka suosituksena on MySQL (engl. Structured Query Language) 5.6 

tai uudempi, tai mahdollisesti Percona tai MariaDB (engl. Data Base) -tietokantojen 

vastaavat ohjelmistot. Tässä työssä käytetään PHP-versiota 5.6.26, MySQL-versiota 

5.7.16 sekä Apache 2.4.18:a. Vaikka Vanilla Forumsin uusin versio tukee PHP 7.0:aa, 

haluttiin työssä kokeilla myös foorumin edellistä versiota. Foorumialusta on päivittynyt 

uusimpaan 2.3 versioon 18. marraskuuta 2016, joten päivitys on melko uusi vielä. Tästä 

johtuen kaikki yhteisön luomat lisäosat ja teemat eivät välttämättä ole vielä uusimman 

version kanssa yhteensopivia. Näin ollen joitain ominaisuuksia voidaan testata 

vanhemmalla Vanilla Forumsin versiolla, joka ei ole yhteensopiva PHP 7.0:n kanssa. 

Palvelinta asennettaessa erityisiä huomion arvoisia seikkoja on, että Apachessa täytyy 

asettaa Clean URLs -asetus päälle ja MySQL:n 5.7 versiossa on Strict moodi, joka voi 

mahdollisesti rajoittaa foorumialustan toimintaa. Työn aikana keskustelualusta on 

asennettu laiterikon takia kahdelle eri järjestelmälle, joiden toiminta on poikennut 

palvelimen asennusvaiheessa hieman. Toisessa järjestelmässä Apachen Clean URLs -

asetus on pitänyt erikseen laittaa päälle kun taas toisessa foorumin osoitteiden 

muodostus on toiminut automaattisesti. Myös tietokannan osalta asetuksia on jouduttu 

muokkaamaan siten, että tietokannan päivittämisen osalta tapahtuva Strict moodi on 

täytynyt erikseen ottaa pois päältä toisessa järjestelmässä. Näiden asetusten erillinen 

muokkaaminen johtuu todennäköisesti järjestelmien erilaisuudesta eikä välttämättä 

keskustelualustan erilaisesta toimintatavasta tietyllä järjestelmällä. Nämä kuitenkin 
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muodostivat ongelmatilanteita keskustelualustan toiminnassa ja ovat huomioimisen 

arvoisia asetuksia, mikäli foorumi ei toimi tarkoituksenmukaisesti.  

Käyttöjärjestelmänä toimii Ubuntu 16.04 LTS (engl. Long Term Service). Asennus 

itsessään on melko suoraviivainen, kun tarvittavat ohjelmistot on asennettu ja foorumille 

on luotu tietokanta, ladataan keskustelualueen asennuspaketti, joka puretaan web-

palvelimelle luotuun hakemistoon. Tämän jälkeen tulee vielä varmistaa että foorumin 

mukana tulleet hakemistot conf, cache ja uploads sisältävät myös kirjoitusoikeudet. Kun 

oikeudet on myönnetty, voidaan siirtyä asentamaan keskustelualue selaimella. 

Ensiasennus pyytää käyttäjältä tietokannan tiedot sekä ylläpitäjän tietoja kuvassa 3 

esitetyllä tavalla. Ylläpitäjän tietoja voidaan muuttaa myöhemmin. 

 

Kuva 3: Vanilla Forumsin ensiasennus 

Kun ensiasennuksen vaatimat tiedot on syötetty voi ylläpitäjä aloittaa keskustelualueen 

muokkaamisen hallintatyökaluilla, jotka näkyvät kuvassa 4. Hallintatyökalujen kategoriat 

näkyvät kuvan 4 vasemmassa reunassa. Ylimpänä näkyvässä Admin-valikossa on ohjeita 

ja oppaita foorumin käyttöönottoon. Ulkoasu-valikko sisältää nimensä mukaisesti 

keskustelualueen ulkonäköön vaikuttavia asetuksia. Jäsenet-valikossa on asetukset 

käyttäjien hallintaan liittyviin tehtäviin. Moderointi-osiossa on valvojien tehtäviin liittyviä 

työkaluja ja asetuksia. Foorumi-valikossa on yleisluontoisempia keskustelualueen 
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asetuksia. Lisäosat-valikosta ylläpito voi hallinnoida lisäosia, laajennuksia ja 

kieliasetuksia. Asetukset-osiosta löytyy keskustelualueen sähköposti- ja reittiasetukset 

sekä tilastot. Tuo-valikko mahdollistaa eri keskustelualueiden sisällön tuonnin Vanilla 

Forumsiin. Viimeisenä oleva Gamification-valikko on erillisen pelillistämislaajennuksen 

valikko, josta voidaan muuttaa erilaisia pelillistämisen asetuksia keskustelualueella. 

 

Kuva 4: Vanilla Forums hallintatyökalut 

4.4.4 Käyttöönotto 

Ennen keskustelualueen käyttöönottoa on hyvä perehtyä sen ominaisuuksiin hieman 

tarkemmin ja pohtia mitä ominaisuuksia aikoo ottaa käyttöön ja miten ne tulisi säätää. 

Suurin osa käyttöönotettavista ominaisuuksista tulee varmasti suunnitteluvaiheen 

vaatimuksista, joiden perusteella alusta on valittukin mutta asetusten asettaminen on oma 

tehtävänsä myös, mikäli alustaa ei ole aiemmin käyttänyt. 
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Ulkoasu 

Ulkoasun osalta tässä työssä oleellisia ominaisuuksia on sivun teeman selkeys ja 

käytettävyys. Kielivaatimuksena oli suomi, joten keskustelualueen tulee toimia suomeksi. 

Tämä toteutetaan asentamalla Vanilla Forumsin laajennussivustolta suomen kielen 

käännöspaketti, joka asennetaan Vanilla Forumsin asennushakemistosta löytyvään 

locales hakemistoon, jonka jälkeen se voidaan ottaa käyttöön foorumin hallintapaneelista 

Lisäosat/Kielitiedostot. Myös keskustelualueen laajennukset, lisäosat ja teemat 

asennetaan vastaavalla menetelmällä hakemistoihin applications, plugins ja themes. Kun 

kielitiedosto on otettu käyttöön, suurin osa keskustelualueesta on tämän jälkeen 

suomeksi. Aivan kaikkea ei ole suomennettu, kuten 96 prosentin käännöstasosta voi 

päätellä. Tärkeimpänä voidaan kuitenkin pitää sitä, että itse keskustelualue näyttäisi 

olevan käännetty suomeksi kokonaan ja puuttuvat osuudet käsittävät lähinnä ylläpidon 

hallintapaneelin osia. Tällöin keskustelualueen peruskäyttäjiltä ei tarvitse odottaa 

kielitaitoa vaan vaatimus kohdistuu lähinnä ylläpitäjään, jonka voidaan olettaa olevan 

koulutukseltaan sillä tasolla, ettei englannin kielen vaatiminen ole mahdoton kynnys. 

Keskustelualueen käytettävyyden osalta tärkeä osa on myös teema. Valikoiden tulisi olla 

selkeästi näkyvillä ja yksiselitteisiä sen osalta, mitä niillä tehdään. Kuvassa 5 on näkyvissä 

Vanilla Forumsin käyttöliittymä Bitter Sweet -teemalla. Oletusteemasta poiketen Bitter 

Sweet lisää sivun yläreunaan uuden valikon, josta on helpompi löytää lisää 

keskustelualueen toimintoja, kun oletusteemassa osa valikoista on piilotettu ikonien 

taakse, jolloin toimintojen löytäminen voi olla haastavampaa vähemmän kokeneemmille 

käyttäjille. Ulkoasun osalta huomionarvoista on myös se, etteivät pelillistämislaajennuksen 

kaikki valikot ole suomennettuja, mutta näitä pystyy lisäämään itse muokkaamalla suomen 

kielen kielitiedostoa site_core.php, johon voi lisätä halutun käännöksen näkyvillä olevalle 

tekstille. Mainittu tiedosto käsittää foorumin peruskäyttöliittymän käännökset, hakemisto 

sisältää myös tiedostot ylläpidon hallintapaneelin käännösten muokkaamiseen ja näiden 

tiedostojen muokkaaminen mahdollistaa myös olemassa olevien käännösten 

muuttamisen. 
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Kuva 5: Vanilla Forums keskustelunäkymä 

 

Keskustelualueelle on myös lisätty ulkoasuvalikosta mainospalkki, jonka voi asettaa 

Ulkoasu/Banneri-valikosta. Tässä työssä mainospalkilla ei ole perinteinen 

mainostustarkoitus vaan mainospalkkia käytetään visuaalisena vihjeenä luomaan 

mielikuvaa keskustelualueen keskustelevasta ja neuvottelevasta luonteesta. Tätä 

tarkoitusperää tukee kirjallisuuskatsauksessakin tutustuttu tutkimus, jossa saatiin 

positiivisia tuloksia keskustelun laatuun viestien määrän osalta, aiempiin kommentteihin 
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viitaten ja yleensäkin keskustelun syventymiseen aiempien viestien osalta (Manosevitch 

ym., 2014). Itse mainospalkin viestin osalta, ”Keskustellen parempi huominen”, 

keskustelulla viestissä halutaan aktivoida käyttäjiä tuottamaan omaa sisältöä ja 

analysoimaan sisältöä. Parempi huominen on taas vihjeenä keskustelualueen luonteesta; 

tarkoituksena on tuottaa hyödyllistä ja arvokasta sisältöä, jota on analysoitu ja joka 

hyödyttää yhteiskuntaa kun päätöksiä kehityksestä tehdään. Viestin sisältö on tietenkin 

muokattavissa vapaasti ja tässä olisi mahdollisesti hyvä hyödyntää psykologian tai 

yhteiskuntatieteiden ammattitaidon omaavaa asiantuntijaa tai perehtyä enemmän siihen, 

kuinka ihmiset käsittävät erilaiset vihjeet tietyissä asiayhteyksissä. 

Lisäosat 

Vanilla Forums sisältää jo perusasennuksena melko laajalti lisäosia ja laajennuksia, ja 

näitä voidaan asentaa vielä erikseen lisääkin. Laajennukset ovat isompia 

toiminnallisuuskokonaisuuksia ja lisäosat tuovat foorumille pienempiä ominaisuuksia. 

Lisäosien toiminnallisuudet voivat vaihdella hyvinkin laajasti. Tässä työssä hyödyllisiksi 

havaittuja ovat Advanced Editor, joka mahdollistaa erilaisten viestieditorien käyttöönoton, 

Quotes, joka mahdollistaa aiempien viestien lainauksen omissa viesteissä, Tagging, joka 

mahdollistaa tagien lisäämisen viestiketjuihin, NillaBlog mahdollistaa blogi-tyyppisten 

viestien kirjoittamisen, Flagging, joka lisää viesteihin Ilmianna-valinnan ja Discussion Polls 

lisää uusien viestiketjujen luojalle mahdollisuuden luoda äänestyksiä. Lisäksi 

kirjautumisen ja rekisteröitymisen osalta hyödyllisiä lisäosia ovat Google+ Social Connect 

ja Twitter Social Connect, jotka lisäävät kyseisten sosiaalisten medioiden käyttäjille 

mahdollisuuden kirjautua palveluun näiden palveluiden tunnuksilla. Facebookin osalta 

kyseinen toiminto on sisäänrakennettu eikä vaadi erillistä lisäosan käyttöönottoa. 

Pelillistämisen osalta tarjolla on Yet Another Gamification Application (lyh. Yaga) -

laajennus. Lisäksi Yagan toimintoja voidaan muokata lisäosilla, joista työssä hyödyllisiksi 

on havaittu Yaga Unaward Badge, jolla voidaan poistaa tileille myönnettyjä 

kunniamerkkejä sekä YagaDiscussionHeaderBadges, jolla kunniamerkit voidaan lisätä 

näkymään käyttäjän viestien yhteyteen. 

Advanced Editor -lisäosa mahdollistaa erilaisten syntaksien käytön viestejä kirjoitettaessa. 

Oletuksena käyttäjillä ei ole mitään muokkausmahdollisuuksia viestien muotoilun suhteen 

mutta Advanced Editorilla viestieditoria voidaan muokata käyttämään wysiwyg (engl. what 

you see is what you get, vapaasti suom. saat mitä näet), joka näkyy myös kuvassa 6, html 

(engl. Hypertext Markup Language, suom. hypertekstin merkintäkieli), markdown, 

BBCode, Text ja TextEx -syntakseja. Wysiwyg, html, markdown ja BBCode sisältäävät 
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edistyneempiä ominaisuuksia viestien muokkaamiseen kirjoitusvaiheessa ja wysiwyg 

poislukien kolme viimeisintä lisäävät myös viestieditoriin linkin kyseisten syntaksien 

ohjeisiin. Text poikkeaa oletuseditorista mahdollistamalla hymiöt ja TextEx lisää 

hymiöiden lisäksi myös liitetiedostot. Viestien muokkaamisen osalta neljä ensimmäistä 

editoria on suositeltavia, sillä nämä mahdollistavat monipuolisimmat ominaisuudet viestien 

luontiin. Mitään valtavan suuria eroja eri editoreiden toiminnallisuuksien välillä ei ole. 

Markdown ei näytä tukevan tekstin ryhmittelyä wysiwyg näyttää tukevan myös html-

syntaksia, mikäli käyttäjä sitä haluaa erikseen käyttää. Muuten editorit näyttävät 

toiminnallisuuksiltaan samoilta. Text ja TextEx ovat toiminnallisuuksiltaan niin rajoittuneet, 

ettei niiden käyttöä välttämättä voi suositella viestien muokkausmahdollisuuksien 

rajoittuneisuuden takia.  

 

Kuva 6: Vanilla Forums wysiwyg-viestieditori 

 

Quotes-lisäosa lisää viesteihin yläpuolelle Lainaus-linkin, jota painamalla lainattava viesti 

viedään viestieditoriin siten, että kyseisen viestin kirjoittaja ja viestin sisältö näkyvät 

editorissa. Tämä helpottaa huomattavasti muiden käyttäjien viestien hyödyntämistä 

omissa viesteissä. Esimerkiksi kysymyksiin vastaaminen on näin ollen selkeää ja 

johdonmukaista vaikka viestit eivät olisi peräkkäin. Myös muiden viestien käyttäminen 

oman viestin pohjustuksena on huomattavasti helpompaa tämän lisäosan avulla. 

Tagging-lisäosa mahdollistaa tagien eli asia-, aihe ja avainsanojen lisäyksen viestiketjun 

aloitusviestiin. Tämä ominaisuus mahdollistaa erilaisten asiasanojen korostuksen 

keskustelualueella. Tagit listautuvat aloitussivulle ja eri viestikategorioita selatessa ja 

listaus piilotetaan kun käyttäjä on valinnut viestiketjun. Tämä helpottaa käyttäjiä 

löytämään haluamiaan suosittuja teemoja keskustelualueelta ilman, että käyttäjän 

tarvitsee erikseen selata eri keskustelualueen kategorioita läpi. Pienillä viestimäärillä hyvin 

kategorisoitu keskustelualue ei välttämättä erikseen kaipaa avainsanoja mutta toisaalta 

nämä helpottavat käyttäjiä itseään muokkaamaan keskustelualueelle aihepiirejä, joita ei 

välttämättä ole ennakkoon suunniteltu. 
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Blogitoiminnallisuuden foorumille saa käyttöön NillaBlog-lisäosalla. Tämä ei kuitenkaan 

lisää blogia käyttäjätilille, vaan blogiviesteille valitaan oma viestikategoria lisäosan 

asetuksista. Kun kategoria on valittu, näkyvät kyseisen kategorian viestit 

kokonaisuudessaan kun käyttäjä valitsee kyseisen kategorian. Lisäosan asetuksista 

voidaan myös muokata, kuinka monta blogiviestiä per sivu näytetään. Toiminnallisuus ei 

ole välttämättä kovin optimaalinen, sillä tietyn käyttäjän blogiviestien seuraaminen voi olla 

hankalaa. Myös uudemmat blogit heikentävät vanhempien blogiviestien näkyvyyttä, sillä 

ne joko siirtyvät seuraavalle sivulle tai uudemman blogiviestin alle. Blogien toiminnallisuus 

on näin ollen hyvin lähellä ihan tavallisia viestejä, sillä poikkeuksella että käyttäjät näkevät 

koko viestin sisällön ilman viestin avaamista erikseen.  

Flagging-lisäosa lisää viesteihin Ilmianna-linkin, jonka avulla käyttäjät voivat ilmoittaa 

valvojille ja ylläpidolle asiaankuulumattomasta sisällöstä. Kun käyttäjä haluaa ilmoittaa 

viestistä, Ilmianna-linkki aukaisee hänelle uuden ikkunan, jonne käyttäjä voi tarkentaa 

vapaasti vielä syytä viestin ilmiantamiseen. Tämän jälkeen viestistä lähtee ilmoitus 

ylläpidon ja valvojien hallintapaneelista löytyvään Foorumi/Raportoidut viestit -valikkoon, 

josta he voivat käydä tarkastamassa ilmiannetut viestit. Viestit listataan jonoon, jossa on 

linkki viestiin, raportoijan käyttäjänimi ja ilmiannon aika sekä syy. Valvojalla ja ylläpitäjällä 

on kaksi nappia: Ohita, joka poistaa viestin jonosta, sekä Valitse toiminto, joka avaa 

viestin. Kun valvoja tai ylläpitäjä on itse viestissä, voi hän suorittaa haluamansa 

toimenpiteet osoittamalla viestiä, jolloin viestin oikeaan ylänurkkaan tulee rattaan kuvake, 

jonka valikosta mahdolliset toiminnot voi valita. Yksittäisille viesteille ja kokonaisille 

viestiketjuille toiminnot ovat erilaiset ja näitä käydään läpi tarkemmin myöhemmin. 

Discussion Polls -lisäosa mahdollistaa äänestyksien luomisen keskustelualueella. 

Äänestykset voidaan luoda uusien viestiketjujen aloitusviesteihin. Äänestyksiä voidaan 

luoda melko monipuolisesti, sillä ne voivat käsittää useampia kysymyksiä per aloitusviesti. 

Kysymyksille voidaan myös luoda vapaasti useampia vaihtoehtoja. Lisäosan asetuksista 

voidaan mahdollistaa äänestystulosten tarkastelu ilman äänestystä sekä ottaa 

äänestysten otsikointi pois käytöstä. Äänestykset eivät välttämättä tarvitse omaa otsikkoa, 

sillä käyttäjien tulee joka tapauksessa kirjoittaa aloitusviestiin oma otsikko, sekä 

tekstikenttään sisältö, jolla voidaan mahdollisesti pohjustaa äänestystä. Äänestämiseen 

liittyvät oikeudet voidaan asettaa ylläpidon hallintapaneelista, jota käydään työssä läpi 

myöhemmin. 

Sosiaalisen median kirjautumisen osalta Twitter ja Google+ on toteutettu mukana tulevien 

lisäosien avulla ja Facebookin tapauksessa erillistä lisäosaa ei tarvita. Kaikki palvelut 
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vaativat keskustelualueen rekisteröimistä palveluun. Google+:n käyttö vaatii Google-tilin, 

jolla käyttäjä kirjautuu Googlen palveluun, luo projektin, jolle luodaan ClientID-tunnus ja 

syötetään pyydetyt tiedot, valitaan Web Application tyypiksi, syötetään keskustelualueen 

osoite ja uudelleenohjausosoite (Vanilla Forums, 2017b). Tämän jälkeen käyttäjä saa 

Client ID-tunnuksen ja Client secret-avaimen, joiden avulla Google+:n käyttäjien on 

mahdollista tunnistautua keskustelualueelle (Vanilla Forums, 2017b). Toimenpiteet ovat 

melko pitkälti vastaavat myös Twitterille ja Facebookille, eli käyttäjän tulee rekisteröidä 

keskustelualueen osoite palveluihin, joista käyttäjä saa avaimet, joilla keskustelualue 

tunnistetaan. Palvelut tarjoavat myös erilaisia lisäominaisuuksia. Facebookin tapauksessa 

voidaan käyttää Facebook-tunnuksia käyttäjäniminä, asettaa Tervetuloa-sähköposti 

lähetettäväksi käyttäjille, ottaa kirjautumisen lisäksi käyttöön sosiaaliset reaktiot (engl. 

Social Reactions) ja automaattiset sosiaaliset jaot (engl. Social Share). Sosiaaliset 

reaktiot ja sosiaaliset jaot ovat mahdollisia kytkeä päälle myös Google+:ssa, sekä 

mahdollisuus käyttää Google+:n käyttäjäkuvakkeita ja tehdä Google+:sta 

oletuskirjautumistapa. Ylläpidon on myös mahdollista lisätä Steam- tai Disquis-palvelut 

kirjautumisvaihtoehdot erikseen ladattavilla lisäosilla. Tässä työssä sosiaalisen median 

kirjautumispalveluita ei ole otettu käyttöön, koska foorumi toimii paikallisesti eikä ole 

internetissä tarjolla. 

Pelillistäminen oli olennainen osa keskustelualueen vaatimuksissa. Vanilla Forumsiin on 

saatavilla Yet Another Gamification Application, lyhennettynä Yaga-laajennus, joka lisää 

oman Gamification-valikon ylläpidon hallintapaneeliin. Asetuksista ylläpitäjä voi ottaa 

käyttöön seuraavat ominaisuudet: reaktiot, kunniamerkit, arvoasteikot, kunniamerkkilinkki 

keskustelualueelle ja tulostaulukon. Lisäksi asetuksista voi määrittää tulostaulukon 

listauksen maksimimäärän, sekä viedä ja tuoda pelillistämislaajennuksen asetukset. 

Huomion arvoista on todeta, että Yaga-laajennuksen osia on hyvin vähän käännetty 

suomeksi. Onkin suositeltavaa tehdä nämä asetukset kieliasetusten ollessa englanniksi, 

sillä suomeksi monet ohjeet näyttävät vain muuttujan, jolla ohjeeseen viitataan, eikä itse 

englanninkielistä viestiä. Ylläpitäjä voi myös kääntää tekstejä itse lisäämällä käännökset 

locales hakemistossa olevassa kielipaketissa olevaan dash_core.php tiedostoon. 

Reaktiot käsittävät viestien pisteytykset. Yagassa on oletuksena kuusi englanninkielistä 

reaktiota. Ylläpitäjä voi kuitenkin vapaasti muokata ja luoda uusia reaktioita. Luodut 

reaktiot näkyvät keskustelualueella viestien yhteydessä kun hiiren osoitin on viestin 

kohdalla. Uusia reaktioita luodessa tai vanhoja muokatessa käyttäjä luo reaktiolle nimen, 

valitsee kuvakkeen 80 valmiin kuvakkeen joukosta, lisää kuvauksen, ilmoitusalueen 

viestin sekä pistemäärän. Näiden lisäksi ylläpitäjä voi määrittää reaktiolle tietyn CSS-
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luokan (engl. Cascading Style Sheets) ja määritellä tietyn oikeuden reaktion käyttöön. 

Oikeuksien määrittäminen mahdollistaa eri käyttäjäprofiileille erilaisia reaktioita. Tässä 

työssä reaktiot ovat suunnitteluvaiheessakin esitetyt argumentointi, näkökulma, 

avuliaisuus, informatiivisuus sekä tykkääminen, ja kaikki ovat yhden pisteen arvoisia. 

Oikeuksien määrittelyn ansiosta on kuitenkin mahdollista luoda käyttäjäryhmiä, joilla on 

oikeudet käyttää reaktioita, jotka antavat enemmän pisteitä. Tällöin esimerkiksi viralliset 

tahot pystyisivät antamaan muille käyttäjille enemmän pisteitä hyvästä viestistä, joka 

kannustaisi aktiivisempaan vuorovaikutukseen. 

Kunniamerkit mahdollistavat useampia erilaisia toimintoja. Kuten reaktiot, myös 

kunniamerkkejä on mahdollista muokata ja lisätä ylläpidon toimesta. Kunniamerkit 

käsittävät kuvan, nimen, kuvauksen, säännön, jonka perusteella merkki annetaan, merkin 

arvon sekä asetuksen annetaanko merkki automaattisesti säännön perusteella vai ei. 

Kunniamerkit näkyvät käyttäjien profiilissa mutta tätä toimintoa voidaan muokata lisää 

lisäosilla. YagaDiscussionHeaderBadges-lisäosa mahdollistaa kunniamerkkien 

näyttämisen käyttäjien viestien yhteydessä käyttäjänimen vieressä. Tämän ansiosta 

ylläpitäjä voi luoda omia kunniamerkkejä esimerkiksi virallisille tahoille, joilla nämä 

erottuvat muista käyttäjistä. Oletuskuvat kunniamerkeissä on tarkkuudeltaan niin suuria, 

että nämä rikkovat viestejä katsellessa tyylirakennetta mutta kuvien muokkaamisella tai 

omien kuvien luomisella tämä ongelma on melko helposti ratkaistavissa. Kuvassa 7 on 

esimerkki käyttäjäprofiiliin liitetystä itse tehdystä kunniamerkistä. 

 

Kuva 7: Kunniamerkki käyttäjäprofiilissa viestin yhteydessä 

 

Arvoasteikot ovat ominaisuus, joilla käyttäjiä voidaan palkita tilin iän, kerääntyneiden 

pisteiden ja viestien määrän perusteella. Kuten aiemmat pelillistämisen ominaisuudet, 

myös arvoasteikkoja voidaan lisätä ja muokata. Arvoasteikko käsittää nimen, kuvauksen, 

vaaditun piste- ja viestimäärän, tilin iän sekä myönnetäänkö arvo automaattisesti. Tämän 
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lisäksi arvoon voidaan liittää etuja: uusi rooli, viestien editoinnin määrittely, sisällön 

kuratointia, allekirjoituksen mahdollistaminen, tagien käyttämisen mahdollistaminen, 

hymiöiden ja /me-toimintojen mahdollistaminen. Arvoasteikkoja voidaan siis käyttää 

pelkästään palkitsemisen lisäksi myös hallinnollisiin toimiin, kuten antamaan käyttäjille 

lisää ominaisuuksia asteittain. Muutamat eduista ovat tarpeettomia, sillä nämä voidaan 

säätää myös suoraan käyttäjien rooleihin, joka voidaan muuttaa eri arvot saavutettaessa. 

Yaga-laajennuksen asetuksista voi myös lisätä käyttäjille näkyviin kunniamerkki- ja 

arvoasteikkolinkit keskustelualueen sivuille. Tällöin käyttäjät voivat katsoa mitä 

kunniamerkkejä ja arvoja keskustelualueella on käytössä, sekä mitä kunniamerkkejä he 

ovat suorittaneet ja millä arvoasteikolla he ovat. Lisäksi molemmilla sivuilla näkyy 

kyseisen viikon ja kokoaikainen pistetilanne käyttäjien osalta. Nämä tilastot voidaan myös 

laittaa näkyviin käyttäjien aktiviteettisyötteeseen Yagan asetuksista. 

Käyttäjien rekisteröityminen ja roolit 

Ylläpitäjä voi valita erilaisia tapoja, joilla käyttäjät voivat rekisteröityä foorumille. Perus-

tavalla käyttäjät voivat itsenäisesti rekisteröityä lomakkeen kautta ja pääsevät 

kirjautumaan keskustelualueelle heti kun he ovat vahvistaneet sähköpostinsa. Tämä tapa 

vaatii Googlen CAPTCHA-palvelun (engl. Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart) käyttöä, joka vaatii keskustelualueen rekisteröimistä 

Googlen palveluun. Ylläpitäjän on mahdollista ottaa sähköpostiosoitteiden vahvistus pois 

käytöstä. Ylläpitäjä voi myös valita Hyväksyntä-mallin, jossa ylläpitäjän täytyy erikseen 

hyväksyä ja vahvistaa rekisteröityneet käyttäjät. Tämä mahdollistaa paremman käyttäjien 

hallinnan rekisteröitymisen osalta keskustelualueella mutta vaatii myös CAPTCHA-

palvelun käyttöä. Kolmas vaihtoehto on Kutsu-malli, jossa keskustelufoorumille jo 

rekisteröityneet käyttäjät voivat lähettää muille kutsuja sähköpostitse. Ylläpitäjä voi 

muokata kutsujen voimassaoloaikaa, sekä mitkä käyttäjäroolit voivat lähettää kutsuja sekä 

rajata kutsujen määrää näin halutessaan. Viimeisenä vaihtoehtona ylläpitäjä voi rajata 

kirjautumisvaihtoehdoksi Yhdistä, jolloin vain SSO-lisäosat (engl. Single Sign On), jotka 

ylläpitäjä on ottanut käyttöön, ovat ainoa mahdollisuus rekisteröityä palveluun. Näitä 

valmiita palveluita ovat Facebook, Google+ ja Twitter. 

Roolit määrittelevät keskustelualueella kaikki oikeudet toimintoihin. Vanilla Forums 

käsittää kuusi valmista roolia keskustelualueelle ja ylläpitäjä voi luoda rooleja lisää 

tarpeiden mukaan. Valmiita rooleja ovat Vieras, Vahvistamaton, Hakija, Jäsen, Valvoja ja 

Ylläpitäjä. Ylläpitäjä voi muokata näitä rooleja mutta muokkausmahdollisuuksista Vieras 

poikkeaa muista. Vieras on rooli, joka on tarkoitettu keskustelualuetta ilman tunnuksia 
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käyttäville, ja tälle roolille voi lisätä tai poistaa vain lukuoikeuksia. Kuvassa 8 näkyy roolien 

hallinnointiin liittyvä näkymä.  

 

Kuva 8: Vanilla Forums oikeuksien hallinta 
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Syöte käsittää käyttäjien aktiviteettisyötteet, joihin listataan kun käyttäjä saa esimerkiksi 

kunniamerkin sekä miten paljon pisteitä käyttäjä on saanut reaktioista. Poisto-oikeus on 

koko keskustelualueen kattava, joten tämä tulisi antaa vain ylläpidolle ja valvojille. 

Advanced Notifications antaa ilmoituksen jokaisesta uudesta viestistä. Tämä ei 

välttämättä ole hyödyllinen ominaisuus, sillä suurilla viestimäärillä myös ilmoitusten määrä 

on suuri mutta ominaisuutta voi mahdollisesti käyttää pienemmillä keskustelualueilla. 

Yhteisön hallinnointioikeuksilla voidaan antaa oikeudet sivuston mainospalkkiin, 

kategorioihin ja reaktioihin. Kuratoinnin hallinnalla voidaan antaa käyttäjälle ”Promote” 

reaktio, jolla voidaan antaa käyttäjälle 5 pistettä. Sähköpostin katseluoikeus mahdollistaa 

sähköposti-ilmoitusten lähettämisen. Asetus ei kuitenkaan paljasta käyttäjien 

sähköpostiosoitteita muilla kyseisen asetuksen omaaville rooleille. Moderoinnin hallinta 

antaa oikeudet valvojan työkaluihin, kuten raportoitujen viestien tarkastus. Yksityistietojen 

katseluoikeus mahdollistaa sähköpostiosoitteen ja IP-osoitteen (engl. Internet Protocol) 

näyttämisen käyttäjien profiilissa. Profiilien katselu- ja muokkausoikeudet antavat nimensä 

mukaisesti oikeudet katsella ja muokata profiilien tietoja. Muokkausoikeus ei kuitenkaan 

mahdollista muiden käyttäjäprofiilien muokaamista. Asetusten muokkaus ja katselu antaa 

oikeudet hallintopaneelin katseluun ja asetusten muokkaamiseen. Kirjautumisoikeudella 

voidaan tietyltä ryhmältä poistaa oikeus kirjautua palveluun. Jäsenien lisäysoikeus 

mahdollistaa uusien jäsenien lisäämisen hallintapaneelissa. Jäsenien hyväksyminen sallii 

jäsenien hyväksymisen, mikäli foorumille rekisteröitymisessä vaaditaan vahvistus. 

Jäsenien poistaminen oikeuttaa käyttäjätilin poistamisen hallintapaneelin kautta ja 

muokkausoikeus sallii muiden käyttäjien profiilien muokkaamisen. (Vanilla Forums, 2017c) 

Keskustelu-kategorian keskustelujen lisäysoikeus mahdollistaa yksityisviestit käyttäjien 

kesken ja hallinnointi mahdollistaa ylläpitäjän ja valvojien nähdä ja hallita käyttäjien välillä 

lähetettyjä yksityisviestejä. Vanilla-kategorian hyväksynnän vaatiminen mahdollistaa 

vahvistamattomien käyttäjien viestien hyväksymisen ennen kuin ne lisätään 

keskustelualueelle. Kuvassa 8 näkyvä Viestejä yhteensä, on oletettavasti käännösvirhe 

englanninkielisestä Comments-sanasta. Asetus kuitenkin mahdollistaa käyttäjien käyttää 

/me -toimintoa. Yaga-kategorian asetukset liittyvät pelillistämisen toimintoihin. Lisääminen 

antaa oikeuden lisätä käyttäjille kunniamerkkejä, arvoja tai reaktioita. Reaktioiden osalta 

lisääminen on oltava käytössä peruskäyttäjilläkin, jos näille haluaa antaa oikeuden 

pisteyttää viestejä. Hallinnointioikeus antaa roolille oikeudet muokata ja luoda uusia 

reaktioita, kunniamerkkejä ja arvoja. Katseluoikeus antaa nimensä mukaan käyttäjille 

oikeuden nähdä reaktiot, kunniamerkit ja arvot. Lisäosien osalta oikeudet voivat vaihdella 

lisäosan toiminnan mukaisesti mutta myös lisäosien oikeuksia voidaan hallinnoida 
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roolikohtaisesti hallintapaneelista, mikäli lisäosa on tämän mahdollistanut. 

Peruskategorian oletusoikeudet käsittävät keskusteluihin liittyviä oikeuksia, ja kuten 

aiemmassakin kategoriassa, Comments-sana on virheellisesti käännetty Viestejä 

yhteensä, vaikka tällä tarkoitetaan keskusteluiden aloitusviestin jälkeisiä viestejä. 

Lisääminen ja katselu ovat luonnollisesti tärkeä osa keskustelualuetta, jotta peruskäyttäjät 

voivat tuottaa foorumille sisältöä. Viisi keskimmäistä asetusta, Aseta huomioitaviin, Sulje, 

Poista, Muokkaus ja Upota, ovat enemmän ylläpidon ja valvojien työkaluja, joilla voidaan 

kiinnittää viesti keskustelualueelle ensimmäiseksi, sulkea viestiketju, poistaa joko ketju tai 

viesti, muokata ketjun aloitusviestiä tai yksittäistä viestiä, tai siirtää viesti viimeiseksi. 

(Vanilla Forums, 2017c; Vanilla Forums, 2017d) 

Sisältö 

Sisällön osalta keskustelualue vaatii luonnollisesti keskustelijoita. Keskustelualueen 

kategoriat ovat tärkeä visuaalinen tuki vierailijoille ja käyttäjille foorumin potentiaalista ja 

mahdollisuuksista. Ylläpitäjä voi luoda keskustelualueelle kategoriat hallintapaneelin 

Foorumi/Kategoriat-valikosta. Keskustelualueelta on myös mahdollista ottaa kategoriat 

pois käytöstä. Tämä ominaisuus on oletettavasti tarkoitettu enemmän hyvin spesifisen 

keskustelualueen käyttöön, jolloin aihealueiden kategorisointi ei välttämättä ole tarpeen. 

Asetuksista voi myös määritellä, kuinka alakategoriat näytetään; kun ne ovat 1-3 tasoa 

päätasosta, voidaan alakategoriat erotella pilkulla toisistaan näin halutessa. Lisäksi 

pääkategorioita voidaan kohdella vain otsikkoina, jolloin suoraan pääkategorian alle ei 

voida luoda keskusteluita vaan näiden alle on luotava alakategoriat. Myös kategorioiden 

listaus keskustelualueen näkymän vasemmasta reunasta voidaan piilottaa asetuksista. 

Uusia kategorioita luodessa ylläpitäjän tulee antaa kategorialle nimi, halutessaan hän voi 

muokata erikseen kategorian osoitetta, antaa kategorialle kuvauksen, määrittää CSS-

tyylin luokan, liittää kategoriaan kuvan sekä määrittää eri rooleille oikeudet kategorian 

katseluun ja sisällön tuottamiseen ja mahdollisesti myös hallintaan. Olemassa olevien 

kategorioiden muokkaus mahdollistaa myös kategorian piilottamisen viimeaikaisista 

keskusteluista ja arkistoida kategoria aiempien toimintojen lisäksi. 

Kategorioiden valintaan vaikuttaa se, mitä keskustelualueelta halutaan. 

Kansalaisvaikuttamisen osalta kaivataan kansalaisten näkemyksiä aiheista mutta myös 

kehitysideoita ja mahdollisesti lisäinformaatiota aiheiden analyyttistä tarkastelua varten. 

Vaikka näitä varten on keskustelualueelle pelillistämisessä luotu pisteytyksiä tukemaan 

toimintoja, aihealueet itsessään tulisi olla myös sellaisia, että ne kiinnostavat käyttäjiä. 

Sisällön tuottamista ohjaamaan luotuja pääkategorioita ovat Tapahtumat, Lappeenrannan 
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hallinto, Palvelut, Uutiset, Yleinen keskustelu ja Blogit. Lisäksi käyttäjiä ohjaamaan ja 

tukemaan on luotu keskustelualueen Säännöt ja ohjeet kategoria. 

Tapahtumat-kategorialla pyritään luomaan yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi järjestöt pystyisivät 

hyödyntämään keskustelualuetta tapahtumien järjestämisessä siten, että 

keskustelualueelta voidaan pyytää kehitysideoita tai vaikka talkoolaisia tapahtumaan. 

Lappeenrannan hallinto voisi olla Lappeenrannan kaupunkiin ja sen hallintoon liittyvistä 

aiheista. Tätä kautta käyttäjät saisivat kaupungilta virallista tietoa ja pystyisivät antamaan 

omia näkemyksiään, ideoitaan ja mahdollisesti lisää informaatiota päätösten tueksi. Tämä 

toimisi molemmansuuntaisena kanavana kaupungin ja asukkaiden välillä, joka hyödyttäisi 

molempia osapuolia ja olisi hyvä vapaamuotoisempaa vuorovaikutusta tukeva osa e-

demokratiaa. Palvelut olisi myös yhteisöllisempi alue, jossa käyttäjät voisivat keskustella 

palveluista. Palveluntarjoajille voitaisiin myös luoda mahdollisuus tarjota henkilökohtaista 

vuorovaikutuskanavaa oman viestiketjun muodossa, jolloin palveluntarjoaja voisi saada 

ideoita ja ehdotuksia käyttäjiltä ja vuorovaikutteisesti käyttäjät pystyisivät kysymään 

palveluntarjoajalta kysymyksiä suoraan. Uutiset omana kategorianaan on tarkoitus 

mahdollistaa ajankohtaisiin aiheisiin liittyvä keskustelu, joissa käytetään uutisia 

pohjustuksena. Uutiset voivat monesti toimia aktivoijana keskusteluissa, joka on havaittu 

myös monilla uutissivustoilla, joilla on omat kommentointiosiot uutisiin liitettynä. Mikäli 

keskustelualue onnistuu profiloitumaan sopivasti, on uutisista saatavat kommentit ja 

analyysit mahdollisesti hyödyllisiä esimerkiksi medialle jatkoartikkeleiden näkökulmina ja 

mikäli aiheet ovat esimerkiksi hallintoon liittyviä, vaihtoehtojen analysoinnissa. Yleinen 

keskustelu pitäisi sisällään viestiketjut, jotka eivät oikein sovellu mihinkään valmiiksi 

luotuun kategoriaan. Tällöin potentiaaliset viestiketjut eivät jäisi kirjoittamatta vaan niille 

olisi kuitenkin oma alueensa. Blogit oli Vanilla Forumsin blogi-lisäosan rajoittuneisuuden 

takia luotu oma osionsa, jonne käyttäjät voisivat luoda omia blogiviestejä, jotka eivät 

välttämättä ole tarkoitettu viestiketjun aloittamiseen vaan enemmän henkilökohtaisten 

kokemusten esilletuomiseen.  

Säännöt ja ohjeet ovat erittäin tärkeä osa keskustelualuetta. Alueen politisoituneen 

profiilin takia on tärkeää, että käyttäjät tietävät vuorovaikuttamisen säännöt siten, ettei 

alue ole kenellekään ahdistava paikka vaan tarkoituksena on edistää tiedon keräämistä ja 

jalostamista yhteisöä hyödyttäväksi. Ohjeet ovat liitetty sääntöjen kanssa samaan, sillä 

nämä ovat lähes yhtä tärkeä osa kuin säännöt. Koska keskustelualueen kohderyhmänä 

on tavalliset kansalaiset kaikista väestöryhmistä, on foorumin käyttämisen kynnys 

tarkoitus pitää mahdollisimman matalana. Tämä tarkoittaa selkeitä, yksinkertaisia ja 

yksiselitteisiä ohjeita kuinka keskustelualueen toiminta käytetään. Ohjeet pitäisi myös olla 
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niin helposti löydettävissä, ettei se vaadi erillistä hakemista tai tietoteknisiä taitoja, vaan 

aivan perus tietokonetaidoilla käyttäjä löytää ohjeet ja pystyy ne lukemaan ja 

ymmärtämään.  

4.5 Oman alustan analysointi 

Työssä tuotettiin esimerkkialusta, joka on suunnattu Lappeenrannan kaupunkia varten. 

Alustasta luotiin vaatimusmäärittely, joka ohjasi suunnittelua. Työssä käytiin myös läpi 

olemassa olevia foorumialustoja, joita voitaisiin hyödyntää omaa foorumia luodessa. 

Erilaisia keskustelufoorumialustoja onkin hyvin paljon ja tarjolla on sekä ilmaisia itse 

ylläpidettäviä että maksullisia palveluina tarjottuja alustoja. Maksullisuus rajasi työssä 

palvelumalliset tarjonnat pois. Suomen kielen tuki oli myös ehdoton rajoite alustalle. 

Rajoitteeksi oli asetettu myös hieman subjektiivisempi asentamisen helppous, koska työn 

osalta järjestelmän ylläpitämiseen liittyvät taidot rajoittavat valintaa. Ylläpitäminen ei 

myöskään ole välttämättä olennainen osa alustan luonnin kannalta, sillä maksulliset 

palvelut tarjoavat yleensä tukea ongelmatapauksissa ja jos järjestelmä aiotaan ottaa 

käyttöön itse, organisaatiosta todennäköisesti löytyy järjestelmien ylläpitämiseen 

perehtynyttä henkilöstöä. 

Alustojen ominaisuuksien ja rajoitteiden osalta valinta tapahtui lähinnä Discoursen ja 

Vanilla Forumsin kesken. Discoursella alustan paikalliseen asentamiseen ei löytynyt 

selkeitä ohjeita, ja vaaditut ohjelmistot eivät olleet yhtä tutut kuin Vanilla Forumsilla. Näin 

ollen Vanilla Forums valikoitui testialustaksi työhön. Vanilla Forums ei kuitenkaan 

osoittautunut välttämättä niin yksinkertaiseksi asentaa kuin olisi toivonut. Alustan 

vaatimien ohjelmistojen asetuksia joutui muokkaamaan mutta vaadittuja muokkauksia ei 

ollut dokumentoitu asennusohjeisiin juuri mitenkään. Ongelmat ovat voineet johtua myös 

kokemattomuudesta järjestelmien ylläpitämisen suhteen mutta työssä käytetyn 

tietokannan uusimman version käskyjen käsittelyyn liittyvän moodin vaihtaminen aiheutti 

pään vaivaa, johon sai etsiä vastausta Vanilla Forumsin keskustelualueelta. Myös 

internet-palvelinohjelmiston linkkien käsittelyyn liittyviä asetuksia joutui muokkaamaan 

eikä tätä ollut dokumentoitu erityisemmin. Oman ongelmansa toi myös itse 

keskustelualueen tiedostojen ja hakemistojen oikeudet, joita ei ollut myöskään 

dokumentoitu erityisen tarkasti muutamat hakemistot poislukien. 

Keskustelufoorumi itsessään vaikutti suhteellisen hyvältä perustoimintojen osalta ja 

alustalle tarjottiin melko hyvin erilaisia lisäosia ja laajennuksia, joilla toimintoja pystyi 

lisäämään. Nämä olivatkin oleellisia kun keskustelualuetta lopulta asennettiin käyttöön, 

sillä toimintojen osalta alustoista yleensä oli tarjolla vain maksullisten versioiden 
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ominaisuudet. Vanilla Forumsin tapauksessa ilmaisen version toiminnot oli toteutettu 

lisäosilla ja laajennuksilla, joista osa oli asennettu valmiiksi ja osa oli asennettava itse. 

Toivotut ominaisuudet saatiin kuitenkin pääsääntöisesti toimimaan ja testattua. Lisäosat 

toivat kuitenkin esiin puutteita käännöksissä. Jotkin lisäosat tai laajennokset puuttuivat 

käännöksien osalta ja näitä joutui kääntämään itse. Prosessina kääntäminen ei sinällään 

ole hankala mutta tuotantoon tarkoitetun alustan osalta käännöspuutteet ja -virheet 

vaatisivat keskustelualueen perusteellista tarkastusta kun tarvittavat toiminnot on otettu 

käyttöön. Ylläpidon hallintapaneelin osalta käännöspuutteet eivät välttämättä ole kovin 

merkittävät mutta jos peruskäyttäjien käyttöliittymässä näkyy puutteita, voi se helposti 

aiheuttaa englantia osaamattomissa käyttäjissä haluttomuutta käyttää foorumia. 

Kaikkia keskustelualueen ominaisuuksia ei työssä pystytty käytännössä testaamaan, sillä 

osa toiminnoista olisi vaatinut alustan viemistä internetiin ja rekisteröimistä kolmansien 

osapuolien palveluihin mutta näiden ominaisuuksien osalta ohjeet ja dokumentoinnit 

antoivat melko selkeän kuvan, kuinka toiminnot toimisivat käytännössä ja kuinka ne tulisi 

ottaa käyttöön. Isoa osaa lisäosista pystyttiin kuitenkin testaamaan ja ne toimivat 

pääsääntöisesti toivotulla tavalla. Esimerkiksi pelillistämislaajennuksen tapauksessa 

yhdellä laajennuksella pystyttäisiin toteuttamaan jopa useampia eri tavoitteita; käyttäjien 

viestien pisteytykset olivat selvä pelillistämisen ominaisuus mutta laajennus yhdistettynä 

erilliseen lisäosaan mahdollisti käyttäjille liitetyt ylläpidon luomat bannerit, jota ei 

välttämättä ollut tarkoitettu pelillistämisominaisuudeksi. 

Kaikesta huolimatta, työssä tuotettua keskustelualuetta ei tämän työn ohjeilla välttämättä 

voi suositella suoraan tuotantoon, vaan ehkä enemmänkin suljettuun testaukseen. 

Käännöspuutteet ja asetusten säätäminen vaatisivat vielä tarkempaa tarkastelua ennen 

suoranaista käyttöönottoa. Työssä on myös ehdotettu sisällön ja ulkoasun suhteen yhtä 

mallia mutta nämä ovat myös osa-alueita, joita varmasti voisi vielä kehittää. Työssä ei 

myöskään ole perehdytty erityisemmin tuotannossa olevan keskustelualueen 

hallinnointiin, eli jatkuvaan ylläpitämiseen, valvontaan, sääntöihin ja ohjeisiin. Nämä ovat 

kuitenkin tärkeitä osia keskustelualueen toiminnan kannalta ja näihin tulisi perehtyä 

erityisellä huolellisuudella ennen tuotantoon ottamista. Etenkin säännöt ja ohjeet ovat 

käytännön toiminnan kannalta tärkeät. 

  



 

61 
 

5. Johtopäätökset 

Tässä luvussa käydään läpi työn merkitystä ja tutkimuskysymyksiin vastaamista, 

pohditaan työtä kokonaisuudessaan ja esitetään mahdollisia jatkotutkimuskohteita. 

5.1 Tutkimuskysymykset ja työn merkitys 

Työn ensimmäinen tutkimuskysymys oli selvittää, mitä e-hallinnosta on tutkittu ja mitä sen 

eteen on tehty Suomessa ja maailmalla. Tähän kysymykseen vastauksia tarjoaa työn 

toinen luku, johon on kerätty tutkimuspapereita projekteista maailmalta ja avattu näiden 

lähtökohtia, tavoitteita ja tuloksia. Esimerkit digitaalisen hallinnon edistämisestä 

vaihtelevat hyvinkin paljon Skotlannin kansalaisaloitejärjestelmästä Shanghain 

hybridimalliin, jossa järjestelmä oli kehitetty fyysisen palvelukeskuksen toimintaa 

tukemaan. Projektien teemana monesti oli manuaalisten toimintojen automatisointi. 

Vaikka nämä monesti helpottavat palveluiden saatavuutta ja seurantaa, uudistamisen ja 

kehityksen tarkoituksena usein on hallinnon kuluissa säästäminen. 

Työn kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi myös julkisten e-palveluiden kehittämistä 

käyttäjien osallistumista hyödyntäen, poliittisen keskustelun laadun parantamista, 

vaikutuskanavien valintaa ja pelillistämistä. Näillä on jo enemmän kohdennettuja 

tarkoituksia työn osalta. Voitaisiinko kansalaisia hyödyntää helposti alustan kehityksessä? 

Tutkimuksen perusteella tämä olisi mahdollisesti haastavaa ja vaatisi kansalaisilta 

asiantuntemusta sekä järjestelmäkehityksestä ja tietotekniikasta että hallinnon 

toiminnoista. Poliittisen keskustelun laadun parantamisen osalta toivottuja tuloksia oli 

saatu yllättävän yksinkertaisesti toteutettavalla tavalla; iskulauseita sisältävien 

mainospalkkien lisääminen foorumille. Tämä onkin suhteellisen helppo toteutettava ja 

auttaa luomaan vierailijoille toivottua mielikuvaa keskustelualueesta, ja tämän lisäksi sillä 

oli positiivisia vaikutuksia sisällön laatuun ja määrään. Vaikutuskanavien valinnan osalta 

tutkimuksessa saatiin hieman kuvaa siitä, miksi ihmiset valitsevat tiettyjä 

vuorovaikutuskanavia. Tutkimus nosti muutamien muiden työssä esiteltyjen tutkimusten 

tapaan esille tietokonetaitojen merkityksen, joilla oli merkittävä vaikutus 

vuorovaikutuskanavia valittaessa. Pelillistämisen osalta työssä oli alusta alkaen miettiä, 

olisiko työssä tuotetussa alustassa mahdollista hyödyntää pelillistämistä. Tämän takia 

pelillistämisestä oli syytä selvittää hieman, mitä siitä on kerrottu. Työssä esitetty 

ensimmäinen tutkimus pelillistämisestä antoi hieman kuvaa, mitä pelillistäminen 

perimmiltään on toteutuksen kannalta, eli järjestelmän tilastojen hyödyntämistä. Tutkimus 

ei kuitenkaan tuottanut erityisempiä tuloksia toteutuksesta aiheutuneiden ennalta 

määrättyjen rajoitusten takia. Deterdingin kokoama artikkeli toisaalta antoi hyvinkin 
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mielenkiintoisia näkökulmia pelillistämiseen. Artikkeliin oli koottu kolmen eri henkilön 

näkemyksiä pelillistämisestä, jotka toivat esiin tärkeitä huomioita pelillistämistä 

pohdittaessa. Syvimpänä olemuksena artikkelissa on se, ettei pelillistäminen itsessään ole 

tarkoitus vaan sen on tarkoitus motivoida ja kannustaa ja se itse tuotettu tulos on tärkein 

palkinto. On kuitenkin tärkeää ymmärtää halutut tavoitteet, jotta pelillistäminen voidaan 

onnistuneesti toteuttaa. 

Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa käytiin läpi Suomen tilannetta kansalaisvaikuttamisen 

osalta. Suomen valtio oli valtiovarainministeriön toimesta toteuttanut sähköisen asioinnin 

ja demokratian vauhdittamisohjelman, jonka tarkoituksena on ollut edistää kansalaisten 

sähköistä asiointia. Ohjelma on ollut laaja ja käsittänyt paljon erilaisia palveluita ja niiden 

sähköistämistä. Työn kannalta oleellinen osa ohjelmaa on ollut osallistumisympäristö-

hanke, jonka tarkoituksena on ollut tuottaa avoimia kommunikointikanavia kansalaisten ja 

päättäjien välille. Hanke tuotti useita palveluita kansalaisille, joista yksi on työssäkin 

tutustuttu otakantaa.fi. Lisäksi työssä perehdyttiin hieman Suomen lakiin, koska tämä on 

monesti suomalaisessa yhteiskunnassa perustana monelle toiminnalle. Katsaus ei 

välttämättä ole kovin laaja mutta tulkinnallisesti mielenkiintoinen, sillä tietyt sanamuodot 

saavat mahdollisesti hyvinkin erilaisia merkityksiä riippuen aikakautta, jossa niitä 

pohditaan. Vuonna 1995 yksilön mahdollisuuksien edistäminen voi olla hyvinkin erilaista, 

verrattuna mitä tämä tarkoittaisi vuonna 2015 kun teknologia on kehittynyt ja levinnyt. 

Työn toinen tutkimuskysymys oli pohtia millainen kaupunkikehityksen digitaalinen 

järjestelmä olisi sopiva Lappeenrannalle kaupungille. Tätä varten työssä perehdyttiin 

Lappeenrannan tämänhetkiseen tilanteeseen.  Kaupungilla on asukkaille paljon erilaisia 

palveluita kotisivuillaan. Nämä ovat kuitenkin melko yksisuuntaisia ja suljettuja tapoja 

kommunikoida kaupungin kanssa. Lisäksi palveluita löytyy laaja kirjo, jolloin sopivan 

kommunikointitavan löytäminenkin voi olla haastavaa. Avoimempia kontaktitapoja ovat 

sosiaalisen median tilit ja otakantaa.fi mutta näidenkin hyödyntäminen on tietyssä 

mielessä rajoittunutta. Sosiaalinen media vaikuttaa olevan kaupungille lähinnä 

markkinointi ja imagon luontiin tarkoitettu kanava. Otakantaa.fi palvelu taas on askel 

oikeaan suuntaan. Kaupunki on hyödyntänyt sivustoa Lappeenrannan länsialueen 

uudistuksessa, jossa asukkailta pyydettiin mielipiteitä ja näkemyksiä uudistamiseen. Tämä 

on kaupungilta selkeä osoitus kiinnostuksesta hyödyntää asukkaita kaupunkikehityksessä. 

Tietyssä mielessä tämä kuitenkin on yhä rajoittunutta. Aihealue on ollut rajattu 

länsialueeseen ja sen uudistukseen, jolloin ideointi ja palaute ovat rajoittuneet juurikin 

tähän aiheeseen. Työssä toteutettiinkin kysely, jolla oli tarkoitus selvittää kokemuksia 

otakantaa.fi sivuston käytöstä. Kyselyn vastaajamäärä jäi pieneksi, 13 henkeä, jolloin 
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kyselyn tilastollista merkitystä on hyvin vaikea arvioida. Toisaalta kyselyn avoimien 

vastauskenttien avulla löytyi epäkohtia, joita on hyvä huomioida otakantaa.fi sivuston 

käytön jatkoa arvioitaessa ja tämän työn osalta Lappeenrannan kaupungille tarkoitetun 

alustan suunnittelussa. 

Lappeenrannan kaupungin tilannetta arvioitaessa, työssä tultiin tulokseen, että 

keskustelualue olisi mahdollisesti hyvä lisä kaupunkikehityksen kannalta. Tämä tarjoaisi 

avoimen ja molemmansuuntaisen vuorovaikutuskanavan kaupungin eri sidosryhmille. 

Foorumi mahdollistaisi useiden eri sidosryhmien tuomisen yhteen; asukkaat, yritykset, 

palveluntarjoajat, järjestöt, oppilaitokset, kaupungin hallinto ja media pystyisivät kaikki 

saamaan lisäarvoa keskustelualueesta. Foorumi olisi avoin ympäristö, jossa käyttäjät 

pystyisivät vuorovaikuttamaan keskenään. Työssä on tuotu esiin hyötyjä, joita erilaiset 

osallistujat pystyisivät keskustelualueesta saamaan. Tämä ei kuitenkaan ole niin 

yksinkertaista, kuin pelkkä keskustelualueen pystyttäminen, vaan vaatii osapuolilta 

sitoutumista. Kaupunki olisi luonnollinen ylläpitävä taho, koska sillä on viranomaisasema 

ja selkeä etu saavutettavissa alustan hyödyistä. Keskustelualue vaatii kuitenkin myös 

muita aktiivisia käyttäjiä, jotta se toimisi foorumina. Alueelle tulisi tuoda selkeää ja hyvää 

informaatiota, jonka pohjalta voidaan aloittaa keskusteluja. Kirjallisuuskatsauksessa 

Skotlannista oli saatu hyviä tuloksia kansalaisvaikuttamisesta, koska toiminta oli 

läpinäkyvää, ohjeet olivat yksinkertaisia ja selväsanaisia, käytettävyys oli hyvä ja 

toimintojen seuranta lisäsi luottamusta järjestelmään ja sen vaikutukseen politiikassa. 

Toinen esimerkki hieman epäonnisemmasta tapauksesta on Euroopan unionin 

kansalaisaloitejärjestelmä, jossa oli jätetty liian suuri osa tehtävää kansalaisten itsensä 

tehtäväksi, jolloin käyttöönotto oli rajoittunutta eikä välttämättä tuottanut toivottua tulosta. 

Sitoutuminen onkin tärkeä osa keskustelualueen toimivuutta. 

Kolmas tutkimuskysymys oli pelillistämisen hyödyntäminen kaupunkikehitysjärjestelmässä 

kansalaisten aktivoimiseksi. Tähän vastaa osittain kirjallisuuskatsauksessakin käydyt 

tutkimuspaperi ja artikkeli. Tärkeää on siis ymmärtää konteksti, jossa pelillistämistä 

toteutetaan. Keskustelualueen poliittinen luonne vaatii tietyssä mielessä omaa 

arvokkuutta, jota liiallinen erilaisten palkintojen käyttäminen ei välttämättä tue. 

Pelillistämisen toimintojen tulisikin lähinnä motivoida kansalaisia osallistumaan 

keskustelualueen toimintoihin mutta itse palkinto olisi vaikuttaminen reaalimaailmaan. 

Oman alustan suunnittelussa ja toteutuksessa on annettu esimerkkejä siitä, kuinka 

pelillistämistä olisi mahdollista hyödyntää kannustimena. On kuitenkin hyvä edetä 

varovasti, ettei keskustelualue jää ihmisten mieleen vain pelinä, josta saa pisteitä ja 
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kunniamerkkejä. Keskustelualueen on tarkoitus toimia oikeana vaikuttamisen kanavana, 

jolla voidaan vaikuttaa omaan ympäristöön. 

5.2 Työn pohdinta 

Työn tekoa voi sanoa vähintäänkin haastavaksi. Työtä aloittaessa on luonnollisesti 

jonkinlainen visio siitä, mitä työltä toivoisi. Tässä tapauksessa johdanto toimii hieman 

johdatuksena tähän suurempaan kuvaan, mitä työltä toivoisi. Teknologia mahdollistaisi 

enemmän suoraa demokratiaa mutta koska työhön käytettävä aika on rajallinen, on visiota 

pienennettävä. Tässä tapauksessa koko demokratian muokkaaminen kutistettiin 

kaupunkikehitykseen kehittämiseen. Visio on kuitenkin taustalla ja työssä on ollut hieman 

tavoitteena, että työn tuloksia pystyttäisiin hyödyntämään myös suuremmassa 

mittakaavassa kuin yksi kaupunki. Tulosten skaalautuvuus on kuitenkin vaikea arvioitava 

mutta toivottavasti visio demokratian suuremmasta muutoksesta avautuu lukijoille 

johdannon avulla. 

Kirjallisuuskatsaus työssä olisi mahdollisesti pitänyt ottaa jatkuvampana prosessina. 

Vaikka kirjallisuuskatsaus on jo nyt suhteellisen iso osa työtä, jälkikäteen ajatellen olisi 

siihen voinut pyrkiä valitsemaan entistä kohdennetumpaa tutkimusta keskustelualueista, 

niiden pelillistämisestä ja etenkin poliittisista keskustelualueista. Toisaalta työssä esitetyn 

kirjallisuuden monipuolisuus toi paljon hyödynnettävää tietoutta, joka ei välttämättä 

suoranaisesti liity keskustelualueiden kehittämiseen. Tämä toivon mukaan tuotti enemmän 

”laatikon ulkopuolista” ajattelua mutta toisaalta tekee työn suhteuttamisen olemassa 

olevaan tutkimukseen haastavaksi. Työssä esitettyjen tutkimusten näkökulmasta 

digitaalista hallintoa kehitetään lähinnä hallinnon tarpeita kattamaan, kun taas työssä 

tuotettu alusta olisi enemmän mahdollisuus kansalaisille tuottaa vaikuttavaa materiaalia 

hallinnolle ja ympäristölleen. Hyöty olisi kuitenkin tarkoitus olla molemmin puolinen. 

Oman haasteensa työlle on tuonut sen tekeminen pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi 

otakantaa.fi palvelu on kerinnyt uudistaa palveluaan kokonaan, ja uudistuksen yhteydessä 

työssä käytetty vanhan sivuston materiaali on julkisesta jaosta hävitetty. Tämän 

seurauksena materiaalia on pyydetty Lappeenrannan kaupungin yhteyshenkilöltä, joka on 

ylläpitänyt kaupungin otakantaa.fi sivun sisältöä, jotta työn kannalta oleellista analyysia on 

voitu tuottaa. Tämä on myös johtanut siihen, että osaa työn sisällöstä on pitänyt arvioida 

uudelleen sen suhteen, mikä sen merkitys on uudistuksen jälkeen. 

Työn rakenteen kannalta valintojen tekeminen on myös ollut paikoitellen haastavaa. Työn 

on tarkoitus olla akateeminen tutkielma, jolloin tavoitteena on siihen liittyvä rakenne. 

Tällöin johdannon jälkeen tulee kirjallisuuskatsaus, ja tämän jälkeen tutkimusmenetelmät. 
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Toisaalta kirjallisuuskatsaus on oleellinen osa tutkimusta. Tämä aiheuttaakin laajemmissa 

töissä hieman ristiriitaisuutta. Lukija on periaatteessa perehtynyt jo osuuteen 

tutkimuksesta ilman, että tällä on välttämättä kovin selkeää yhteyttä tutkimuksen 

tavoitteisiin. Tutkimuspapereissa tämä rakenne on sinällään ymmärrettävä koska nämä 

ovat yleensä aiheensa ja tavoitteiden osalta selkeämpiä ja yleensä suppeampia 

kohdennettuja tutkimuksia. Laajemmassa työssä saman rakenteen käyttäminen on 

haastavaa ja tämä varmasti kaipaisikin tämän työn osalta enemmän asiakokonaisuuksien 

ja rakenteen pohdintaa. Toisaalta työssä on pyritty tuomaan esiin kaikki oleellinen, niin 

että se on myös muiden kuin akateemisia tutkimuksia lukevien helposti omaksuttavissa. 

Liitteiden osalta työssä toteutetun kyselyn tulokset on liitteenä, koska se ei sovellu 

rakenteeltaan työhön. Työn toinen liite, vaatimusmäärittelydokumentti, on tarkoitettu 

enemmän tekniseksi dokumentaatioksi, ja on tästä syystä liitteenä työssä, eikä osa 

alustan suunnitteluun liittyvää osiota, vaikka dokumentti onkin oleellinen osa suunnittelua 

ja eri alustojen arviointia.  

Vaatimusmäärittely on myös ollut hieman haastava osuus työssä. Aihepiiri on kuitenkin 

melko laaja sen suhteen, mitä näin suurelta foorumilta pitäisi voida odottaa. Määrittelyssä 

onkin keskitytty enemmän teknisiin osiin vaikka siihen liittyy paljon muutakin. 

Vaatimusmäärittelyn tekeminen itsenäisesti on myös haastavaa, sillä yleensä määrittelyjä 

tehdessä hyödynnetään erilaisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä, jolloin näiltä saadaan 

arvokasta näkemystä toiminnallisuuksista ja tarpeista. Toisaalta vaatimusmäärittelyssä 

pyrittiin ehkä hieman liiankin yksityiskohtaisiin toiminnallisuuksiin, jotka valmiita alustoja 

käytettäessä eivät olisi niin oleellisia avattavaksi. Nämä kuitenkin ovat tietyssä mielessä 

erittäin tärkeitä toimintoja, jos foorumin tekisi kokonaisuudessaan itse ilman valmiita 

alustoja. 

5.3 Jatkotutkimus 

Työtä tehdessä on mieleen tullut paljon erilaisia jatkotutkimusmahdollisuuksia tai työn 

osalta laajemmin tutkittavia osa-alueita. Yksi selkeä osa-alue, mitä voisi tutkia laajemmin 

on poliittiset keskustelualueet. Olisi hyvä selvittää laajemmin, millaisia toimivia avoimia 

poliittisia foorumeita on olemassa sekä selvittää näiden laadullisuutta. Näihin liittyen voisi 

myös tutkia pelillistämistä ja poliittisia foorumeita, sekä onko näitä toteutettu ja millä 

menestyksellä. Jos tutkittavaksi löytyisi poliittinen keskustelualue, joka olisi valmis 

yhteistyöhön, olisi keskustelun laadun kehittämisen osalta mielenkiintoista tehdä 

käytännön tutkimusta. Olemassa olevien poliittisten foorumien osalta myös sääntöjen ja 

valvonnan jatkotutkiminen olisi varmasti hyödyllistä. Tämän osalta voisi selvittää, 

minkälaisia sääntöjä keskustelualueilla on, ja analysoida sitä, miten ne vaikuttavat 
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keskusteluihin foorumilla. Haasteena jatkotutkimuksissa voi olla erilaiset kulttuurierot, sillä 

suomalaiset voivat olla hyvin varautuneita tuntemattomien kanssa, jolloin muissa maissa 

toteutetut keskustelualueet voi olla hankala suhteuttaa Suomeen. Tämä voisikin olla 

mahdollinen jatkotutkimusaihe myös; kuinka suomalainen poliittisen vaikuttamisen 

kulttuuri vertautuu eri maihin ja kuinka muiden maiden tutkimuksia aiheesta voitaisiin 

suhteuttaa Suomeen. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Lappeenrannan länsialueen uudistus -kysely 

 

1. Ikäsi? 
Vastaajien määrä: 13 
Ikäsi? 
0-14 
(N=0) 

15-24 
(N=1) 

25-44 
(N=9) 

45-64 
(N=2) 

65- 
(N=1) 

0-14  0  0  0  0  0 
15-24  0  1  0  0  0 
25-44  0  0  9  0  0 
45-64  0  0  0  2  0 
65-  0  0  0  0  1 
 

2. Sukupuolesi? 
Vastaajien määrä: 13 
Ikäsi? 
0-14 
(N=0) 

15-24 
(N=1) 

25-44 
(N=9) 

45-64 
(N=2) 

65- 
(N=1) 

Mies  0  0  4  0  0 
Nainen  0  1  5  2  1 
 

3. Asuinalueesi? 
Vastaajien määrä: 13 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=1) 
25-44 

(N=9) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=1) 
Kourula  0  0  0  0  0 
Kuusimäki  0  0  0  0  0 
Lavola  0  0  0  0  0 
Ruoholampi  0  0  0  0  0 
Rutola  0  0  0  0  0 
Sammonlahti  0  0  3  0  0 
Skinnarila  0  1  2  0  0 
Uus-Lavola  0  0  2  2  1 
Muu  0  0  2  0  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: Muu 

Keskusta 

Keskusta 
--- -- 
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4. Oletko kiinnostunut kuinka Lappeenrannan kaupunki uudistaa Länsialueen 

palveluverkkoa? 
Palveluverkko kattaa päiväkotien ja koulujen lisäksi myös muut kaupungin palvelut, kuten nuorisotilat, kirjastot ja liikuntapaikat. 

Vastaajien määrä: 13 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=1) 
25-44 

(N=9) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=1) 
Kyllä  0  1  6  2  1 
En (miksi?)  0  0  3  0  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: En (miksi?) 

En oikeastaan enää käytä kyseisiä palveluita. 

En asu siellä 

wat 

5. Oletko kuullut Lappeenrannan Länsialueen palveluverkkouudistuksesta? 
Vastaajien määrä: 13 
Ikäsi? 
0-14 
(N=0) 

15-24 
(N=1) 

25-44 
(N=9) 

45-64 
(N=2) 

65- 
(N=1) 

Kyllä  0  0  6  2  1 
En  0  1  3  0  0 
 

6. Mistä olet kuullut aiheesta? 
Vastaajien määrä: 9 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=6) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=1) 
Lehti  0  0  2  1  1 
Televisio  0  0  0  0  0 
Radio  0  0  0  0  0 
Tutut  0  0  2  0  0 
Tiedotustilaisuus  0  0  0  1  0 
Internet (mistä?)  0  0  2  0  0 
Muu (mistä?)  0  0  0  0  0 
En muista  0  0  0  0  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: Internet (mistä?) 

Facebook, esaimaa 

Facebook 
7. Oletko keskustellut Länsialueen palveluverkkouudistuksesta kenenkään kanssa? 
Vastaajien määrä: 9 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=6) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=1) 
Kasvokkain  0  0  4  2  1 
Internetissä  0  0  1  0  0 
Sähköpostilla  0  0  0  0  0 
Muuten (miten?)  0  0  0  0  0 
En ole  0  0  1  0  0 
 

8. Oletko kuullut otakantaa.fi-sivustosta? 
Vastaajien määrä: 9 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=6) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=1) 
Kyllä  0  0  6  2  0 
En  0  0  0  0  1 
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9. Oletko käynyt Länsialueen palveluverkkouudistuksen otakantaa.fi-sivustolla? 
Vastaajien määrä: 8 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=6) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  4  2  0 
En  0  0  2  0  0 
 

10. Löydätkö sinua kiinnostavat aiheet helposti Länsialueen palveluverkko 2015-2028 

otakantaa.fisivustolta? 
Tässä linkki Länsialueen palveluverkko 2015-2028 otakantaa.fi-sivustolle, joka avautuu uudelle sivulle, jotta voit halutessasi selata 
sivustoa samalla 

kun vastaat kysymyksiin. 

Vastaajien määrä: 6 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=4) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  1  1  0 
En  0  0  2  1  0 
 

Ei kiinnostavia aiheita  0  0  1  0  0 
En osaa sanoa  0  0  0  0  0 
 

11. Löydätkö sinua kiinnostavaa aihetta yksityiskohtaisemmin käsittelevät tiedot helposti? 
Vastaajien määrä: 5 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=3) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  0  1  0 
En  0  0  3  1  0 
En osaa sanoa  0  0  0  0  0 
 

12. Sinua kiinnostavien aiheiden tietojen ymmärrettävyys? 
Vastaajien määrä: 5 
Ikäsi? 
0-14 
(N=0) 

15-24 
(N=0) 

25-44 
(N=3) 

45-64 
(N=2) 

65- 
(N=0) 

Hyvä  0  0  1  2  0 
Heikko  0  0  2  0  0 
En osaa sanoa  0  0  0  0  0 
 

13. Sinua kiinnostavien aiheiden tieto on tarpeeksi kattavaa? 
Vastaajien määrä: 5 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=3) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  0  1  0 
Ei  0  0  2  0  0 
En osaa sanoa  0  0  1  1  0 
 

 
-- - --- -- - 
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14. Oletko lukenut keskusteluja? 
Vastaajien määrä: 6 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=4) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  2  1  0 
En (miksi?)  0  0  2  1  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: En (miksi?) 

- 

ei aikaa 

Ikäsi?: 45-64: En (miksi?) 

silloin kun siellä kävin, kommentteja tai keskusteluja ei ollut. Nyt sivustolla häiriö, en pääse testaamaan 

15. Oletko osallistunut keskusteluihin? 
Vastaajien määrä: 6 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=4) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  1  0  0 
En (miksi?)  0  0  3  2  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: En (miksi?) 

Ne olivat suljettuja 

- 

ei aikaa 

Ikäsi?: 45-64: En (miksi?) 

Jotta pystyi kommentoimaan, piti kirjautua. Yritin sitä kolme kertaa. Ei onnistunut. 

Ei aihetta 

16. Oletko osallistunut gallupeihin? 
Vastaajien määrä: 6 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=4) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  1  0  0 
En (miksi?)  0  0  3  2  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: En (miksi?) 

Ei ollut avoimia galluppeja. 
-- -- -- - --- - 

- 

Koska ne on ajastettu ja en ole voinut täyttää niitä silloin kun olen vieraillut sivuilla 

Ikäsi?: 45-64: En (miksi?) 

Oli tehty vaikeaksi 

Ei ollut aikaa 

 

  



                                                                                                         (liite 1 jatkoa) 

                                                                                                         (jatkuu) 

17. Toimiiko palveluverkkouudistuksen otakantaa.fi-sivuston keskustelut sinun mielestäsi? 
Vastaajien määrä: 6 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=4) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=0) 
Kyllä (miksi?)  0  0  0  0  0 
Ei (miksi?)  0  0  2  1  0 
En osaa sanoa  0  0  2  1  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: Ei (miksi?) 

Keskustelut on ajallisesti liian rajattuja. 

Niihin pitää rekisteröityä ja ne on ajastettu 

Ikäsi?: 45-64: Ei (miksi?) 

Päättelin, että kommentteja ei haluta, koska kommentointi oli tehty niin vaikeaksi. Kirjautumisen vielä 

ymmärrän, mutten sitä, että sen jälkeenkään kommentointi ei onnistunut! 

18. Jos keskusteluun saataisiin mukaan paikallisia yrityksiä, järjestöjä ja oppilaitoksia, 

haluaisitko 

sivustolle heidän toimijoita tai edustajia osallistumaan? 
Haluaisitko esimerkiksi keskustella paikallisen kuntosaliyrittäjän kanssa jostain kehitysideasta, keskustella lähikaupan tuotevalikoimasta 

kauppiaan 
kanssa, tai sinulla olisi tapahtumaidea paikalliselle järjestölle. 

Vastaajien määrä: 6 
Ikäsi? 
0-14 
(N=0) 

15-24 
(N=0) 

25-44 
(N=4) 

45-64 
(N=2) 

65- 
(N=0) 

Kyllä (ketä?)  0  0  3  1  0 
En  0  0  0  1  0 
En osaa sanoa  0  0  1  0  0 
 
Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: Kyllä (ketä?) 

Esimerkiksi kauppiaan kanssa kyllä. 

päiväkodin ja koulun työntekijöitä 

Päiväkoti, koulut 

Ikäsi?: 45-64: Kyllä (ketä?) 

JOS alusta toimisi, mikä ettei 
19. Yleisarvosana sivuston käytettävyydestä kouluasteikolla. 
Vastaajien määrä: 6 
Ikäsi? 
0-14 
(N=0) 

15-24 
(N=0) 

25-44 
(N=4) 

45-64 
(N=2) 

65- 
(N=0) 

10  0  0  0  0  0 
9  0  0  0  0  0 
8  0  0  1  0  0 
7  0  0  1  1  0 
6  0  0  0  0  0 
5  0  0  2  0  0 
4  0  0  0  1  0 
 

20. Haluaisitko tutustua Lappeenrannan Länsialueen palveluverkko 2015 - 2028 

otakantaa.fisivustoon nyt ja antaa palautetta? 
Vastaajien määrä: 7 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=1) 
25-44 

(N=5) 
45-64 

(N=0) 
65- 

(N=1) 
Kyllä (linkki seuraavalla sivulla)  0  0  3  0  0 
En  0  1  2  0  1 
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21. Löydätkö sinua kiinnostavat aiheet helposti Länsialueen palveluverkko 2015-2028 

otakantaa.fisivustolta? 
Vastaajien määrä: 3 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=3) 
45-64 

(N=0) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  0  0  0 
En  0  0  3  0  0 
Ei kiinnostavia aiheita  0  0  0  0  0 
En osaa sanoa  0  0  0  0  0 
 

 

22. Löydätkö sinua kiinnostavaa aihetta yksityiskohtaisemmin käsittelevät tiedot helposti? 
Vastaajien määrä: 3 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=3) 
45-64 

(N=0) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  0  0  0 
En  0  0  2  0  0 
En osaa sanoa  0  0  1  0  0 
 

23. Sinua kiinnostavien aiheiden tietojen ymmärrettävyys? 
Vastaajien määrä: 3 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=3) 
45-64 

(N=0) 
65- 

(N=0) 
Hyvä  0  0  1  0  0 
Heikko  0  0  1  0  0 
En osaa sanoa  0  0  1  0  0 
 

24. Sinua kiinnostavien aiheiden tieto on tarpeeksi kattavaa? 
Vastaajien määrä: 3 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=3) 
45-64 

(N=0) 
65- 

(N=0) 
Kyllä  0  0  1  0  0 
Ei  0  0  1  0  0 
En osaa sanoa  0  0  1  0  0 
 

25. Jos keskusteluun saataisiin mukaan paikallisia yrityksiä, järjestöjä ja oppilaitoksia, 

haluaisitko 

sivustolle heidän toimijoita tai edustajia osallistumaan? 
Haluaisitko esimerkiksi keskustella paikallisen kuntosaliyrittäjän kanssa jostain kehitysideasta, keskustella lähikaupan tuotevalikoimasta 

kauppiaan 

kanssa, tai sinulla olisi tapahtumaidea paikalliselle järjestölle. 

Vastaajien määrä: 3 
Ikäsi? 
0-14 
(N=0) 

15-24 
(N=0) 

25-44 
(N=3) 

45-64 
(N=0) 

65- 
(N=0) 

Kyllä (ketä?)  0  0  2  0  0 
En  0  0  0  0  0 
En osaa sanoa  0  0  1  0  0 
 

 
-- 

Avoimet vastaukset: 

Ikäsi?: 25-44: Kyllä (ketä?) 

Kaikki mahdolliset tahot, joita lapsiperhe voisi hyödyntää (kirkko, kirjasto, neuvola, ravintolayrittäjät yms.) 

lut, amk, technopoliksen firmat 
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26. Yleisarvosana sivuston käytettävyydestä kouluasteikolla. 
Vastaajien määrä: 3 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=0) 
25-44 

(N=3) 
45-64 

(N=0) 
65- 

(N=0) 
10  0  0  0  0  0 
9  0  0  0  0  0 
8  0  0  1  0  0 
7  0  0  1  0  0 
6  0  0  0  0  0 
5  0  0  1  0  0 
4  0  0  0  0  0 
 

27. Olisitko kiinnostunut osallistumaan internetissä keskusteluihin paikallisista aiheista 

asukkaiden, kaupungin, yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa? 
Esimerkiksi kehitysideoista paikallisen kuntosaliyrittäjän kanssa, lähikaupan tuotevalikoimasta paikallisen kauppiaan kanssa, 
tapahtumaideasta 

paikallisen järjestön kanssa, tai esimerkiksi kaupungin uudistusideoista kaupungin henkilöstön kanssa. 

Vastaajien määrä: 4 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=1) 
25-44 

(N=2) 
45-64 

(N=0) 
65- 

(N=1) 
Kyllä (ketkä?)  0  0  0  0  0 
Ei  0  0  1  0  0 
En osaa sanoa  0  1  1  0  1 
 

 
- -- - ---- - - ------ - - 

28. Miten tiedottaisit ihmisiä Lappeenrannan Länsialueen kehittämisestä? 
Vastaajien määrä: 10 

0-14 

15-24 
Paikallislehdissä, Lappeenrannan verkkosivuilla, virallisilla (?) some-kanavilla 

25-44 
Mainos/artikkeli Etelä-Saimaaseen tai ilmaisjakelulehteen. 

Vaikka laittamalla isot mainokset Sammonlahdenkadun ja Skinnarilankadun risteykseen sekä jakamalla 

postin 

mukana jonkinlaista infoa (edes lappunen, jossa lukee, mistä lisätiedot löytää) 

Perinteinen paperimedia lienee paikallaan, mutta myös esim. Facebookin Lappeenranta-ryhmässä (vaikka sen 

onkin pääasiassa täynnä ikäviä kommentoijia). Kyllä asia sieltä näkyisin kuitenkin. 

Oma tiedotuslehtinen kaikkiin koteihin. Alueuutiset. Ilmaisjakelulehdet. 

Ilmaisjakelulehdessä ja lappeenrannan kotisivulla 

Sanomalehtimainonnalla 

Yksinkertaiset FB-sivut (esim. Parempi Länsiväylä), asukastilaisuudet (esim. Länsimetro) 

45-64 
Lehdistön jutut ja tiedotustilaisuus ihan ok. Netissä olevan tiedon tulisi olla selkeää ja helposti 

ymmärrettävää. 

Ota kantaa -sivustolla näin ei todellakaan ollut. 

Media ja keskustelutilaisuudet 

65- 
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29. Mitä vaikutustapoja toivoisit Lappeenrannan Länsialueen uudistukselle? 
Vastaajien määrä: 8 

0-14 

15-24 

25-44 
Enemmin galluppeja. 

Julkisia kuulemisia ja messumaisia keskustelutilaisuuksia 

Nettiäänestyksiä selkeistä vaihtoehdoista. :D 

Kansanäänestys 

Matalan kynnyksen keskustelua. Sekä enemmän tietoa vaihtoehdoista hintoineen. 

En tiedä 

45-64 
Olen pitkään toivonut toimivaa netissä vaikuttamisen järjestelmää. Valitettavasti tämä ota kantaa ei 

todellakaan 

ollut helppo systeemi. 

Ottaa vastaan asukkaiden ideoita ja kuunnella käyttäjien kokemuksia 

65- 
- - - ----- - - - -- - -- - - 

30. Onko sinulla ideoita miten asukkaat saataisiin osallistumaan länsialueen kehittämiseen? 
Vastaajien määrä: 10 

0-14 

15-24 
Kunnonvanhat talkoot, kilpailut joissa voi voittaa vaikka hienoja Lappeenranta-mukeja ;) 

25-44 
Asukkaisiin pitäisi ottaa yhteyttä suoraan heidän käytössään olevista instansseista. Esimerkiksi oppilaiden 

vanhempia oppilaitoksen kautta ja kuntoilupaikkojen asiakkaita kuntopaikoilta. Heillä on suurempi 

todennäköisyys olla kiinnostuneita heitä koskevista asioista. 

Laittamalla kynnys mahdollisimman matalaksi - omat pisteet kauppoihin aina viikonlopuksi kerrallaan yms. 

jossa vastassa ihmisiä keskutelemaan asiasta ja kirjaamaan ideoita. 

- 

Hyvät palkinnot 

Kyllä, jos systeemit kuten otakantaa olisi helpompi käyttää ja kysyttäisiin ideoita reilusti ennen päätöksiä. 

Ei 

Hyvä kommunikointi ja aito mahdollisuus vaikuttaa 

45-64 
Kehittämällä nettivaikuttamistapoja. Tiedotustilaisuuksiin voisi ottaa käyttöön jonkunlaisen lappusysteemin 

(kaikki eivät halua kommentoida ääneen). Yksinkertainen systeemi voisi olla vaikka lippuäänestys (vihreä- 

oranssi-punainen) ja lisäksi vapaat kommentit lapulle (yksi idea/lappu), jotka vietäisiin seinälle kaikkien 

nähtäväksi. Niitä voidaan käydä vaikka tilaisuudessa läpi (vie aikaa), mutta jos aikaa ei ole ainakin järjestäjät 

voisivat ne lukaista läpi (ja osallistujille jäisi fiilis, että mielipidettäni arvostetaan). 

Ei 

65- 
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31. Onko sinulla ideoita miten asukkaat saataisiin osallistumaan länsialueen kehittämiseen 

internetissä? 
Vastaajien määrä: 9 

0-14 

15-24 
Matala kynnys: jos vaikka Lappeenrannalla on fb-sivuur, niin sinne kysymystä, toiveita, ehdotuksia 

25-44 
Ei. 

Tiedottamalla tehokkaammin, mistä hankkeet netistä löytyvät - olen aktiivinen vastaamaan kaikenlaisiin 

kyselyihin ja tuomaan ideoita, mutta en ollut tiennytkään tästä otakantaa.fi -sivustosta ennen kuin linkki tuli 

esiin 

tässä kyselyssä. 

En pidä Facebookista, mutta siellähän kaikki kuitenkin pyörii. Helppous on tärkeää, kun nykyihminen on niin 

kuormittunut. Ehkä jotain porkkanaa, mut ei ämpäreitä. 

Hyvät palkinnot. Paljon mainostamista. 

Kts. Edellinen. 

Voisi olla myös virtuaalikylä johon voisi hahmotella omia ideoitaan ja toteutusmalleja 

Lappeenranta fb-sivulle keskustelu käyntiin? 

45-64 
Netti"kuluttajapaneelit" olisivat mielestäni hyviä systeemejä. Halukkaat/kiinnostuneet voisivat tilata kyselyt 

tms. 

sähköpostiosoitteeseensa. Vertaa esim. s-kaupan kuluttajapaneeli. Mikäli halutaan tuloksia, mieluusti 

yksinkertaisia kysymyksiä ja valintavaihtoehtoja. Mutta myös PITÄÄ olla mahdollisuus kertoa omista 

ideoistaan 

laajemmin. 

Tällaisia ideointityökalujakin on olemassa... jossa pääsee heti ja helposti kommentoimaan toisten ehdotuksia. 
- -- -- - 

Helppokäyttöiset sivut ja linkit 

65- 

32. Vapaa sana Lappeenrannan Länsialueen uudistuksesta tai uudistuksen 

otakantaa.fisivustosta. 
Vastaajien määrä: 5 

0-14 

15-24 

25-44 
Sivusto on hankala käyttää ja asioita on sielä hankala myös löytää. Ulkoasukin on melko ankea. 

Länsialueella on sekä lapsiperheitä, nuoria opiskelijoita sekä vanhempia ihmisiä ja vanhuksia - he kaikki ovat 

yhtä kaikki länsialueen asukkaita ja heille kaikille pitäisi löytyä omat osansa. 

Otakantaa.fi ei äkkiseltään oikein auennut miulle, vähän sekava. Ehkä pitemmällä tutustumisella... 

Keep it simple.. liian monimutkaiset sovellukset ovat turhauttavia käyttäjälle.. 

45-64 
Minulla on paljon kokemusta erilaisista nettipaneeleista, -kyselyistä yms. vaikuttamisvälineistä. 

Kokemukseni 

mukaan Ota kantaa.fi oli kaukana helppokäyttöisyydestä. 

Yritin kommentoida uudistuksia Ota kantaa-sivuston kautta muistaakseni kesäkuussa, mutta silloin ei ollut 

kommentteja (tai jostain syystä en niitä nähnyt). Kommentoidakseen piti rekisteröityä. Rekisteröidyin 

kolmeen 

kertaan, mutta en kuitenkaan päässyt kommentoimaan. Nyt kun testaan uudelleen sivustoa, se vain pyörii 

ympäri (joku vika taas). 

Sivuston tulisi olla siis varma ja helppokäyttöinen. Tulin tulokseen, että Lappeenrannan kaupunki haluaa 

antaa 

asukkaille näennäisvaikuttamisen mahdollisuuden: sivusto on, mutta sillä vaikuttaminen on niin vaikeaa, että 

harva sen viitsii tehdä. 

Vaikka tulinkin tosi kiukkuiseksi, unohdin antaa palautetta suoraan virkamiehille. Hyvä siis, että pääsin nyt 

avautumaan tässä kyselyssä. ;) 

Valitettavasti kantani jäi antamatta. Harmi kaupungille, koska se olisi ollut uudistuksille myönteinen ;) 

65-



                                                                                                         (liite 1 jatkoa) 

 

33. Haluatko osallistua arvontaan, jossa Lappeenrannan kaupungin järjestäminä 

palkintoina on I love LPR -muki, muistitikku LPR logolla, neljä kappaletta 

uimahallilippuja ja rasiallinen Marianne makeisia Lappeenranta logolla? 
Arvonta on vapaaehtoinen, eikä osallistujien yhteystietoja käytetä mihinkään muuhun kuin palkinnon toimittamiseen. 

Vastaajien määrä: 13 
Ikäsi? 
0-14 

(N=0) 
15-24 

(N=1) 
25-44 

(N=9) 
45-64 

(N=2) 
65- 

(N=1) 
Kyllä  0  1  7  2  0 
En  0  0  2  0  1 



 

                                                                                                         (jatkuu) 

Liite 2: Vaatimusmäärittely 

1. Nykytilan kuvaus 

Lappeenrannan kaupungilla on useita erilaisia sosiaalisen median tilejä. Nämä eivät 

kuitenkaan ole suunniteltu erityisemmin kaupunkikehitykseen tai kansalaisvaikuttamiseen. 

Keskusteluja voi olla vaikea kategorisoida ja tietyn aihealueen keskusteluja voi olla 

hankala löytää. Käyttö myös vaatii juuri kyseisen sosiaalisen median tilin käyttäjältä. 

Kaupungille voi myös lähettää palautetta mutta näistä ideoista keskustelu ja ideoiden 

kehittäminen on näin ollen kaupungin sisäisen organisaation vastuulla, eivätkä muut 

kaupunkilaiset ole tietoisia palautteesta tai ideasta. Palautteen antajakaan ei välttämättä 

tiedä, miten palautetta lopulta hyödynnetään tai kehitetään. 

2. Tavoitetilan kuvaus 

Kaupunkia varten pystytetään oma virallinen keskustelualue eli foorumi, jonka toimintaa 

tukee kaupunki itse. Näin ollen käyttäjille on yksi selkeä keskustelualue 

kaupunkikehittämisen ja kansalaisvaikuttamisen osalta. Foorumi on selkeästi profiloitu 

kaupungin kehittämiseen avoimesti, siten että se suosii kaikkia kaupungin sidosryhmiä 

keskustelemaan ideoista ja kehitysehdotuksista. Käyttäjien on helppo löytää eri osa-

alueilta itselleen kiinnostavaa sisältöä, saada informaatiota mielenkiintoisista aiheista ja 

antaa palautetta ja kommentteja aiheisiin.  

3. Käyttäjäryhmät 

ID Käyttäjäryhmä Kuvaus ja rooli Huomautukset 

1 Ylläpitäjä Huolehtii keskustelualueen 
hallinnollisista tehtävistä, siten 
että se palvelee käyttäjiä 

 

2 Valvoja Valvoo keskustelualueen 
sääntöjen noudattamista 
keskustelujen ohella, käy läpi 
käyttäjien raportoimia viestejä 
sääntörikkomusten osalta 

 

3 Rekisteröitynyt 
käyttäjä 

Osallistuu keskusteluun 
luomalla uusia aiheita, 
vastaamalla olemassa oleviin 
aiheisiin 

Käyttäjät voivat olla erilaisia 
vahvistettuja virallisia 
profiloituja tilejä kuten 
oppilaitoksen edustus, yritys, 
kaupungin virallinen tunnus tai 
järjestö 

4 Vierailija Voi lukea alueen viestejä  
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4. Käyttötapauskaaviot 

Ylläpitäjä Käyttäjä

VierailijaValvoja

Keskustelualue

Kirjautuminen

Rekisteröityminen

Viestin/
viestiketjun

luonti

Äänestäminen
kyselyssä

Viestin muokkaus

Viestin pisteytys

Viestien lukeminen

 

Ylläpitäjä Käyttäjä

VierailijaValvoja

Keskustelualue
Käyttäjänimen
vaihtaminen

Tilin oikeuksien
muuttaminen

Salasanan
vaihtaminen/palautus

Tilin sulkeminen

Sähköpostiosoitteen
 vaihtaminen

Viestin poistaminen

Viestin raportointi

Bannerin lisäys
tiliin

Viestiketjun
sulkeminen
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5. Rajoitteet 

ID Nimi Kuvaus 

R_1 Ilmainen Tämän työn puitteissa alustan tulisi olla ilmainen, jotta 
sitä voidaan kokeilla. 

R_2 Suomenkielinen Foorumin käyttöliittymän on oltava suomenkielinen, 
koska kohderyhmä on suomenkieliset käyttäjät ja 
käyttäjäryhmä on kielitaidoiltaan erittäin vaihtelevaa.  

R_3 Helppo asentaa Työn puitteissa alusta tulisi olla helppo asentaa, siten 
että sille tarjotaan selkeät ohjeet ja se toimii yleisimmillä 
käyttöjärjestelmillä ja sovelluksilla. Lisäksi tämä käsittää 
myös alustan käyttökuntoon laittamisen alustan 
asetusten osalta. 

 

6. Olettamukset 

Vaatimuksien suhteen keskustelualueella on vähintään perustoiminnot: viestien ja 

viestiketjujen luominen, valvontaan liittyviä toimintoja, kuten viestien muokkaus, 

viestiketjujen sulkeminen ja käyttökieltojen antaminen. 

  



                                                                                                         (liite 2 jatkoa) 

                                                                                                         (jatkuu) 

 

7. Vaatimukset 

ID Nimi Kuvaus Prioriteetti 

V_1 Gallupit Foorumilla voidaan luoda gallupeja tai 
kyselyitä, joissa muut käyttäjät voivat 
äänestää vastausvaihtoehdoista 
haluamaansa. 

1 

V_2 Tagit Foorumilla voidaan lisätä viestiketjuun 
tageja, jotka helpottavat käyttäjiä 
tunnistamaan viestiketjujen aihepiirejä 
yleisluontoisesti. Tagien avulla voidaan 
myös osoittaa mitkä aihepiirit ovat 
suosituimpia. 

1 

V_3 Pisteytykset Käyttäjät voivat antaa toisilleen pisteitä 
viestien perusteella. Hyvälle viestille voi 
antaa pisteitä eri kategorioissa ja nämä 
pisteet lasketaan käyttäjän tilille.  
Pisteytykselle voi olla eri kategorioita, 
kuten hyvin perusteltu, hyvä näkökulma, 
avulias tai informatiivinen. 

2 

V_4 Blogi Käyttäjillä on mahdollisuus luoda 
henkilökohtaisia blogeja, joihin he voivat 
kirjoittaa ajatuksiaan ja näkemyksiään, niin 
ettei niitä ole välttämättä tarkoitettu 
keskustelunavaukseksi vaan enemmän 
henkilökohtaiseksi kertomukseksi. 
Mahdollisesti kommentointimahdollisuus 
muille käyttäjille. 

3 

V_5 Statistiikat Käyttäjien toiminnoista kerätään erilaisia 
tilastollisia tietoja, kuten pisin viesti, viestin 
keskimääräinen pituus, viestien määrä, 
aktiivisuus 

3 

V_6 Kirjautuminen 
muiden palveluiden 
tunnuksilla 

Foorumille voi kirjautua myös Facebook-, 
Google+- tai Twitter-tunnuksilla. 

3 

V_7 Tilien bannerit Käyttäjätileille voidaan luoda erillisiä 
bannereita, joilla osoitetaan käyttäjän 
erikoisasemaa. Tällaisia tilejä voi olla 
erilaisten yhteisöjen tai yritysten viralliset 
edustustilit.  

2 
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8. Käyttötapakuvaukset 

ID KT_1 

Nimi Rekisteröityminen 

Suorittajat Rekisteröitymätön käyttäjä 

Esiehdot Käyttäjä ei ole kirjautunut ja on kirjautumissivulla. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee ruudulta ”Luo tunnus”, joka avaa rekisteröitymissivun. 
Sivulla käyttäjältä kysytään käyttäjänimeä, sähköpostiosoitetta, salasana, 
salasanan vahvistusta sekä käyttöehtojen hyväksymistä. Kun tiedot on 
syötetty, käyttäjä siirtyy uudelle sivulle, jossa ohjeistetaan klikkaamaan 
antamastaan sähköpostista aktivointilinkki. Samalla sivulla on myös ohje 
tarkastaa roskaposti, mikäli viestiä ei näy saapuneissa viesteissä 
sähköpostissa. Käyttäjä klikkaa sähköpostin linkkiä ja ohjautuu sivulle, jossa 
ilmoitetaan tunnus aktivoiduksi ja pyydetään klikkaamaan linkkiä, joka vie 
kirjautumissivulle. 

Poikkeukset Jos käyttäjänimi on jo olemassa, pyydetään valitsemaan uusi käyttäjänimi. 
Jos salasanat eivät ole samat, pyydetään syöttämään molemmat salasanat 
uudelleen. Jos käyttöehtoja ei ole hyväksytty, pyydetään hyväksymään 
käyttöehdot. Puuttuvista tiedoista tulee ilmoitus, jossa pyydetään 
syöttämään puuttuva tieto. 
Jos käyttäjä ei saa sähköpostiinsa viestiä, ohjesivustolla on linkki, joka 
lähettää aktivointiviestin uudelleen. 

Lopputulos Käyttäjälle on luotu uusi tunnus, jolla hän pystyy kirjautumaan foorumille. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_2 

Nimi Kirjautuminen 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä ei ole kirjautunut ja on kirjautumissivulla. 

Kuvaus Käyttäjä syöttää sähköpostiosoitteensa ja salasanansa. Tämän jälkeen 
käyttäjä klikkaa ”Kirjaudu” ja hänet ohjataan valitsemalleen aloitussivulle 
(oletus: foorumin aloitussivu, jossa on aihealueet). 

Poikkeukset Mikäli sähköpostiosoite ja/tai salasana eivät ole oikein, ilmoitetaan etteivät 
tunnukset ole oikein. 
Mikäli käyttäjä ei muista salasanaa, katso KT_3. 
Mikäli jokin syöte puuttuu, ilmoitetaan käyttäjälle puuttuvasta tiedosta. 

Lopputulos  

Muut vaatimukset  

 

ID KT_3 

Nimi Salasanan palautus 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä ei ole kirjautunut mutta on kirjautumissivulla eikä muista 
salasanaansa. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee sivulta ”En muista salasanaa”, jolloin hänet ohjataan 
uudelle sivulle, missä häneltä pyydetään sähköpostiosoitetta. Mikäli syötetty 
sähköpostiosoite löytyy tietokannasta, lähetetään sinne uusi satunnaisesti 
luotu salasana ja ilmoitetaan käyttäjälle että sähköpostiin on lähetetty uusi 
salasana. Käyttäjä katsoo sähköpostista uuden salasanansa ja kirjautuu 
sillä. 

Poikkeukset Mikäli syötettyä sähköpostiosoitetta ei ole tietokannassa, ilmoitetaan 
käyttäjälle virheellisestä sähköpostiosoitteesta. 

Lopputulos Käyttäjällä on uusi salasana, jolla hän voi kirjautua foorumille. 

Muut vaatimukset  
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ID KT_4 

Nimi Viestin luonti valmiiseen viestiketjuun 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut ja on viestiketjun sivulla, johon haluaa lisätä oman 
viestinsä. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee viestiketjun sivulta ”Luo uusi viesti ketjuun”. Tämä avaa 
hänelle viestieditorin samalle sivulle mistä hän voi katsoa aiempia viestejä, 
lainata aiempia viestejä valitsemalla lainattavan viestin kohdasta ”Lainaa”, 
jolloin viestin kirjoittaja ja viesti lisätään viestieditoriin. Käyttäjä voi kirjoittaa 
myös omaa tekstiä viestieditoriin. [HUOM EDITOINTIMAHDOLLISUUKSIA?] 
Kun viesti on valmis, käyttäjä valitsee ”Lähetä viesti”, jolloin hänen luomansa 
viesti lisätään viestiketjuun ja editori suljetaan. 

Poikkeukset Mikäli viestieditori on tyhjä kun käyttäjä yrittää lähettää viestiä, tulee siitä 
virheilmoitus käyttäjälle, jossa pyydetään kirjoittamaan viesti. 

Lopputulos Käyttäjä on lisännyt valmiiseen viestiketjuun uuden viestin. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_5 

Nimi Äänestäminen kyselyssä 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut ja on viestiketjussa, jossa on äänestys. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee äänestyksestä haluamansa vaihtoehdon ja valitsee 
”Äänestä”. Tämän jälkeen sivu paljastaa äänestyksen senhetkisen tuloksen. 

Poikkeukset Mikäli käyttäjä valitsee ”Äänestä” ilman valintaa, pyydetään käyttäjää 
tekemään valinta. 

Lopputulos Käyttäjä on äänestänyt kyselyssä. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_6 

Nimi Viestin muokkaus 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Viestin muokkaaja on viestiketjussa, jossa muokattava viesti on. 

Kuvaus Viestin muokkaaja osoittaa viestiä, jota haluaa muokata ja klikkaa viestin 
nurkassa näkyvää ”Muokkaa” painiketta. Tämän jälkeen viesti avautuu 
viestieditoriin, jossa käyttäjä voi tehdä haluamansa muutokset ja valitsee 
lopuksi ”Tallenna”, jolloin viestin muutokset tallennetaan ja editori sulkeutuu. 

Poikkeukset Mikäli käyttäjällä ei ole oikeuksia muokata viestiä, ei hänellä näy ”Muokkaa” 
painiketta viestin yhteydessä. Mikäli käyttäjä valitsee ”Peruuta”, viestieditori 
suljetaan, eikä viestiin tehdä muutoksia. 

Lopputulos Käyttäjä on muokannut olemassa olevaa viestiä. 

Muut vaatimukset Rekisteröityneet käyttäjät voivat muokata vain omia viestejä. Valvoja voi 
muokata rekisteröityneiden käyttäjien ja valvojien viestejä, ylläpitäjä voi 
muokata kaikkien viestejä. 
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ID KT_7 

Nimi Viestin pisteyttäminen 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä on viestiketjussa, jossa pisteytettävä viesti sijaitsee 

Kuvaus Käyttäjä osoittaa haluamaansa viestiä, jolloin pisteytysvaihtoehdot tulevat 
näkyviin. Käyttäjä joko lisää tai vähentää pisteitä haluamastaan 
kategorioista klikkaamalla kategorian kohdalla olevaa + tai - merkkiä. Viestin 
pisteytys päivitetään valinnan mukaisesti. [HUOM kategorioiden kirjoitus 
auki?] 

Poikkeukset  

Lopputulos Käyttäjä on pisteyttänyt haluamansa viestin. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_8 

Nimi Käyttäjänimen vaihtaminen 

Suorittajat Ylläpitäjä 

Esiehdot Ylläpitäjä on saanut käyttäjältä pyynnön vaihtaa käyttäjänimeä. Ylläpitäjä on 
käyttäjänimen vaihtoa haluavan käyttäjän profiilisivulla. 

Kuvaus Ylläpitäjä valitsee sivulta ”Vaihda käyttäjänimi”, jonka jälkeen käyttäjänimi 
avautuu muokattavaksi. Tämän jälkeen hän syöttää uuden käyttäjänimen, 
jonka on saanut käyttäjältä ja valitsee ”Tallenna”. 

Poikkeukset Jos toivottu käyttäjänimi on jo käytössä, tulee tästä ilmoitus ylläpitäjälle, eikä 
käyttäjänimeä vaihdeta. Ylläpitäjä ilmoittaa tästä käyttäjälle yksityisviestillä ja 
pyytää uutta käyttäjänimeä. 
Jos käyttäjänimi-kenttä on tyhjä ja ylläpitäjä valitsee tallenna, tulee tästä 
virheilmoitus, jossa pyydetään syöttämään käyttäjänimi. 

Lopputulos Käyttäjänimi on muutettu. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_9 

Nimi Salasanan vaihtaminen 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut palveluun ja on profiilisivullaan. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee profiilisivultaan ”Vaihda salasana”, jolloin hänet ohjataan 
uudelle sivulle. Uudella sivulla häneltä pyydetään vanha salasana, uusi 
salasana ja uuden salasanana varmistus. Kun kaikki on syötetty oikein, hän 
valitsee ”Vaihda salasana” ja hänelle tulee ilmoitus salasanan onnistuneesta 
vaihdosta ja käyttäjä ohjataan takaisin profiilisivulle. 

Poikkeukset Mikäli yksi tai useampi kenttä on tyhjä, tulee tästä ilmoitus, jossa pyydetään 
täyttämään puuttuvat syötteet.  
Mikäli vanha salasana ei ole oikein, tulee tästä ilmoitus ja kenttä 
tyhjennetään. 
Mikäli uuden salasanan molemmat syötteet eivät ole samat, tulee tästä 
ilmoitus ja molemmat kentät tyhjennetään. 

Lopputulos Käyttäjä on muuttanut salasanansa. 

Muut vaatimukset  

 

  



                                                                                                         (liite 2 jatkoa) 

                                                                                                         (jatkuu) 

ID KT_10 

Nimi Sähköpostiosoitteen vaihtaminen 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut sisään ja on profiilisivuillaan. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee profiilisivuiltaan ”Vaihda sähköpostiosoite”. Tämän jälkeen 
hänet ohjataan uudelle sivulle, jossa pyydetään syöttämään uusi 
sähköpostiosoite. Kun uusi osoite on syötetty, käyttäjä valitsee ”Vaihda 
sähköpostiosoite” ja häntä pyydetään vahvistamaan uusi sähköpostiosoite 
klikkaamalla uuteen osoitteeseen tulleessa viestissä olevaa vahvistuslinkkiä. 
Kun käyttäjä on klikannut linkkiä, ohjataan hänet profiilisivuille, jossa hänelle 
ilmoitetaan sähköpostiosoitteen muutoksen tapahtuneen onnistuneesti. 

Poikkeukset Mikäli sähköpostiosoitteen kenttä on tyhjä, tulee tästä virheilmoitus. 
Mikäli käyttäjä ei saa sähköpostiosoitetta, voi hän pyytää vahvistusviestiä 
uudelleen ja häntä pyydetään myös varmistamaan roskapostit. 
Mikäli käyttäjä huomaa syöttäneensä väärän osoitteet, jota ei ole 
vahvistettu, tulee hänen valita ”Peruuta vaihto”, jolloin aktivointilinkki 
lopettaa toimintansa. 
Mikäli käyttäjä huomaa syöttäneensä väärän osoitteen, joka on vahvistettu 
ja tiliin on vaihdettu uusi osoite, tulee käyttäjän ottaa välittömästi yhteyttä 
ylläpitoon sähköpostitse. 

Lopputulos Käyttäjä on muuttanut sähköpostiosoitteensa. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_11 

Nimi Viestin raportointi 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä 

Esiehdot Käyttäjä on viestiketjussa, jossa hänen haluamansa raportoitava viesti on. 

Kuvaus Käyttäjä osoittaa viestiä, jonka haluaa raportoida, jolloin viestin nurkkaan 
tulee ilmoitus ”Raportoi viesti”. Klikkaamalla tätä, käyttäjälle avautuu myös 
tekstisyöte johon käyttäjää pyydetään ilmoittamaan raportoinnin syy. 

Poikkeukset Myös tyhjä kenttä sallitaan raportoinnissa. 

Lopputulos Käyttäjä on raportoinut viestin. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_12 

Nimi Tilin sulkeminen 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä tai valvoja 

Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut ja omalla profiilisivullaan. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee profiilisivultaan ”Sulje tili” ja hänet ohjataan uudelle sivulle. 
Käyttäjää pyydetään menemään sähköpostiinsa, jonne hän on saanut 
tilinsulkemisen vahvistusviestin ja klikkaamaan viestissä olevaa sulkemisen 
vahvistavaa linkkiä. Linkkiä klikattuaan käyttäjä ohjataan sivulle, jossa 
hänelle ilmoitetaan että tili on suljettu ja hetken päästä ohjataan foorumin 
aloitussivulle. 

Poikkeukset Mikäli käyttäjä valitsee ”Peruuta tilin sulkeminen”, sähköpostiin lähetetty 
tilinsulkemislinkki lopettaa toimintansa. 
Ylläpitäjä ei voi sulkea tiliään. 

Lopputulos Käyttäjä on sulkenut tilinsä. 

Muut vaatimukset  

 

  



                                                                                                         (liite 2 jatkoa) 

                                                                                                         (jatkuu) 

ID KT_13 

Nimi Tilin oikeuksien muuttaminen 

Suorittajat Ylläpitäjä 

Esiehdot Ylläpitäjä on kirjautunut ja sen käyttäjän profiilissa, jonka käyttöoikeuksia 
hän haluaa muuttaa. 

Kuvaus Ylläpitäjä valitsee käyttäjän profiilisivulta ”Muuta oikeuksia” ja hän voi joko 
korottaa käyttäjän valvojaksi tai ylläpitäjäksi, tai ottaa valvojalta valvojan 
oikeudet pois ja muuttaa tämän tavalliseksi rekisteröityneeksi käyttäjäksi. 
Kun ylläpitäjä on tehnyt haluamansa muutokset, valitsee hän ”Tallenna” ja 
muutokset jäävät voimaan. 

Poikkeukset  

Lopputulos Ylläpitäjä on muuttanut käyttäjän oikeuksia. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_14 

Nimi Uuden viestiketjun aloitus 

Suorittajat Rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Käyttäjä on kirjautunut ja viestialueella, jonne haluaa uuden viestiketjun 
luoda. 

Kuvaus Käyttäjä valitsee ”Luo uusi viestiketju”, jonka jälkeen hänet ohjataan uudelle 
sivulle, jossa hänelle avataan viestieditori. Käyttäjä luo haluamansa 
aloitusviestin. Tämä käsittää myös mahdollisuuden luoda kyselyn 
viestiketjun alkuun, johon käyttäjä voi valita haluamansa aiheen ja 
vaihtoehdot. Lopuksi käyttäjä valitsee ”Luo uusi viestiketju”, jolloin uusi 
viestiketju luodaan keskustelualueelle ja käyttäjä ohjataan juuri luotuun 
viestiin. 

Poikkeukset Mikäli käyttäjä ei syötä viestieditorissa mitään ja valitsee ”Luo uusi viesti”, 
tulee hänelle virheilmoitus, jossa pyydetään syöttämään viestiketjulle 
vähintään otsikko ja sisältö. 

Lopputulos Käyttäjä on luonut uuden viestiketjun. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_15 

Nimi Viestin poistaminen 

Suorittajat Ylläpitäjä 

Esiehdot Ylläpitäjä on kirjautunut ja saanut käyttäjältä tai valvojalta pyynnön poistaa 
viesti ja hän on viestiketjussa, jossa poistettava viesti on. 

Kuvaus Ylläpitäjä osoittaa poistettavaa viestiä ja valitsee viestin nurkasta ”Poista”. 
Tämän jälkeen viesti poistetaan viestiketjusta ja ylläpitäjän näkymä 
viestiketjusta päivitetään. 

Poikkeukset  

Lopputulos Ylläpitäjä on poistanut viestin viestiketjusta. 

Muut vaatimukset  



                                                                                                         (liite 2 jatkoa) 

 

ID KT_16 

Nimi Bannerin lisäys tiliin 

Suorittajat Ylläpitäjä 

Esiehdot Ylläpitäjä on kirjautunut ja muokattavan profiilin profiilisivulla. 

Kuvaus Ylläpitäjä valitsee profiilisivulta ”Lisää banneri”, jonka jälkeen häneltä 
pyydetään tekstiä banneriin. Kun ylläpitäjä on syöttänyt tekstin, hän valitsee 
”Tallenna” ja profiilille on lisätty banneri. 

Poikkeukset Mikäli profiililla on jo banneri, ”Lisää banneri”:n tilalla ”Muokkaa banneria”, 
jossa bannerin tekstiä voi muokata. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, banneri 
poistuu. 

Lopputulos Ylläpitäjä on lisännyt tilille tekstibannerin. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_17 

Nimi Viestiketjun sulkeminen 

Suorittajat Valvoja tai ylläpitäjä 

Esiehdot Valvoja on kirjautunut ja siinä viestiketjussa jonka haluaa sulkea. 

Kuvaus Valvoja valitsee viestiketjun sivulta ”Lukitse viestiketju”, jonka jälkeen 
viestiketju suljetaan muokkaamiselta, paitsi ylläpidon tai valvojien toimesta. 

Poikkeukset Valvoja tai ylläpitäjä voi vielä muokata tai lisätä viestejä ketjuun. 

Lopputulos Viestiketju on suljettu. 

Muut vaatimukset  

 

ID KT_18 

Nimi Viestien lukeminen 

Suorittajat Vierailija, rekisteröitynyt käyttäjä, valvoja ja ylläpitäjä 

Esiehdot Vierailija on keskustelualueella. 

Kuvaus Vierailija voi vapaasti selata ja lukea julkisia viestejä keskustelualueella. 

Poikkeukset Keskustelualueella voi olla yksityisiä alueita esimerkiksi ylläpidolla ja 
valvojilla, jotka eivät näy kaikille käyttäjille vaan valikoiduille ryhmille. 

Lopputulos Vierailija on selannut ja lukenut viestejä.  

Muut vaatimukset  
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