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1 Johdanto 

 

Vuonna 2003 perustin työskentelemässäni yrityksessä yksikön sisäisen tiedonjako-

foorumin, jonka tarkoituksena oli ideoiden ja tiedon jakaminen sekä kaikenlaisen työ-

hön ja työympäristöön liittyvän keskustelun herättäminen. Yksikössä työskenteli n. 

100 IT alan asiantuntijaa. Toimin foorumin isäntänä syöttäen sinne informaatiota, tie-

dotteita sekä erilaisia keskustelunavauksia. Foorumi eli hyvin pienellä liekillä noin 2 

vuotta, kunnes annoin periksi ja foorumin elo lakkasi perusidean toimimattomuuteen; 

yhteistä kieltä ja innostusta ei syntynyt. Ideointi ja rikas tiedon jako jäi puuttumaan. 

Itseni lisäksi foorumin keskusteluihin osallistui jonkinlaisella aktiivisuudella ainoas-

taan 4-5 henkilöä. Ainut hetki, kun foorumi roihahti todella liekkeihin, oli bonuksien 

jaosta herännyt keskustelu.  

 

Tämän jälkeen olen seurannut erinäisiä Internetin yleisiä keskustelufoorumeita ja 

huomannut, että monesti palstoilla ovat tietyt ”kellokkaat”, jotka innokkaasti ja asian-

tuntevasti jakavat tietoa sekä kommentoivat keskusteluita. Näillä henkilöillä on palo 

osallistua ja auttaa. Kenties he ovat samanlaisia ”fyysisessä” maailmassakin, mutta 

voi olla, että monelle heistä nimenomaan Internet on väylä, jossa he haluavat toimia 

ja ovat omimmillaan. Heitä ei häiritse se, että he tuntevat toisista foorumille osallistu-

jista vain nimimerkin. Kaikki arvostus foorumeilla ansaitaan osallistumisella, mielipi-

teiden asiallisuudella, avuliaisuudella sekä osallistujan kirjoituksiinsa siirtämällä tie-

tämyksellä ja osaamisella.  

 

Kuvittelin yksikön tiedonjakofoorumia perustaessani luovani paikan innovatiivisuudel-

le ja innostavalle yhteisöllisyydelle. Oletin, että yhdessä kehittäisimme pienistä aja-

tuksista isoja ideoita. Paremmalla agitoinnilla foorumin keskustelu olisi saattanut olla 

runsaampaa ja syvempää, mutta peilatessani yksikön foorumin epäonnistumista mo-

nien yleisten foorumien onnistumisiin, olen vahvasti alkanut epäilemään, että virtuaa-

linen yhteisö avoimine keskusteluineen ja tiedon jakamisineen ei sovi kaikille. Tarvi-

taan erilainen halu ja luonteenpiirre – nettisosiaalisuus - toimia Internetissä. Tämä 

edellyttää toimijalta luottamusta heittäytyä avoimeksi ja osallistuvaksi. Tarvitaan 
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myös luonteenpiirrettä, joka innostuu uudesta teknisestä mahdollisuudesta pitää yhtä 

ajasta ja paikasta riippumatta kasvottomien henkilöiden kesken. Näiden lisäksi täytyy 

olla halua jakaa tietoa ja osaamista luottaen ja uskoen siihen, että yhdessä saadaan 

aikaan jotain uutta ja mielenkiintoista.  

 

Kokemukseni ei hävittänyt, vaan paremminkin kasvatti haluani selvittää, mitä virtuaa-

liyhteisöllisyys todella on ja miten saada synnytettyä toimiva virtuaaliyhteisö. Perus-

ajatuksenani on yhä se, että virtuaaliyhteisö voisi parhaimmillaan tarjota luovuudelle 

ja innovatiivisuudelle mainion alustan. Millainen tuollaisen virtuaaliyhteisön olisi olta-

va? 

 

1.1 Tavoite, tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella teoreettisesti, millaiset edellytykset tu-

kevat innovatiivisen virtuaaliyhteisön syntyä ja miten virtuaaliyhteisön luovuutta ja in-

novatiivisuutta voidaan vahvistaa sisäisesti ja ulkoisesti. Tutkimuksessa virtuaaliyh-

teisöä tarkastellaan ennen kaikkea positiivisesta näkökulmasta, uudenlaisen kom-

munikaatiotavan mahdollistavana ja hyödyntävänä yhteisönä, jossa elekielen ja fyy-

sisen kontaktin puuttuminen on toimintaa tukeva asia. Tutkimuksessa käydään läpi 

virtuaaliyhteisöjen perusteita sekä pyritään löytämään niitä tekijöitä, jotka synnyttävät 

”kuumia ryhmiä” virtuaalimaailmassa. Jatkotutkimusta silmälläpitäen on myös mie-

lenkiintoista pohtia sitä, voiko innovatiivista virtuaaliyhteisöä synnyttää keinotekoises-

ti valitsemalla itse toimijat vai syntyykö aito innovatiivinen virtuaaliyhteisö itseorgani-

soitumalla ja attraktiivisesti. 

 

Tutkimusongelmana on: 

Millainen on innovatiivinen virtuaaliyhteisö?  
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Innovatiivisella virtuaaliyhteisöllä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan yhteisöä, jonka 

toiminta keskittyy uusien ideoiden löytämiseen ja erilaisten ongelmien ratkaisemi-

seen. Kaiken keskipiste on yhteisön oma Internetiin perustettu keskustelufoorumi, 

jossa kommunikoidaan ja jaetaan tietoa. Tutkittava, kuvitteellinen yhteisö erottuu In-

ternetin yleisistä virtuaaliyhteisöistä siinä, että toimijoiden määrä on rajattu ja yhtei-

sön tavoite on yhteisön koordinoijan taholta määrätty. Tutkimuksen keskeinen fokus 

on innovatiivisuuden ja luovuuden kehittäminen kuvitteellisessa virtuaaliympäristös-

sä, jossa jäsenyys perustuu nimenomaan sisäiseen motivaatioon ja halukkuuteen 

työskennellä virtuaaliorganisaatiossa.  

 

Tutkimuksessa ei käsitellä sinänsä tärkeää yksilöiden tai organisaation oppimista, 

vaikka innovaatioprosessi perustuukin siihen suurimmalta osaltaan. Tutkimus ei 

myöskään käsittele yksityiskohtaisesti virtuaalisuuden mahdollistavia tekniikoita tai 

ohjelmistoja. Perusteena tähän on, että tutkimuksen kohteena olevan yhteisön työvä-

line, Internetin keskustelufoorumi, on toteutettavissa lukuisin keinoin.  

 

1.2 Yhteisö, virtuaalisuus ja virtuaaliyhteisö 

 

Virtuaaliyhteisö on uuden tekniikan myötä mahdollistunut erilainen organisaatio. Sitä 

tulee hyödyntää tarkoituksiin, joihin se on ideologialtaan sopivin – luovuuden vapaut-

tamiseen, innovointiin ja tiedon jakoon. "Vaikka virtuaalinen verkosto särkee moder-

nin organisaation pysyvyyden tavoittelun jo lähtökohtaisesti, ei ole selvää, että jous-

tavuuteen ja dekonstruktion leikkiin pyrkivä, verkostokommunikaatiolle perustuva ih-

misryhmä muodostaisi sellaisen organisaation, kun mitä me olemme tunteneet. Tä-

mä on haaste koko organisaatioajattelulle. Saattaa olla, että koko organisaatioajatte-

lun on muututtava virtuaalisten organisaatioiden myötä". (Juuti, 2001, 180.) 

 

Yhteisö käsitteenä voidaan määritellä sosiaaliseksi, itsenäiseksi kokonaisuudeksi, 

jolle on ominaista mieltymykseen perustuvien, usein ristikkäisten, toisiaan vahvistavi-

en suhteiden verkko yhteisön jäsenten välillä. Yhteisön käsitteeseen liittyy myös si-
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toutuminen yhteisiin arvoihin, normeihin ja merkityksiin, sekä jaettu historia ja identi-

teetti. Yhteisön ei tarvitse olla paikallinen, mutta sillä on oltava kulttuuri ja keskinäiset 

tunnesiteet. (Etzioni. 2003, 85-86.)  

 

Virtuaaliyhteisöllä tarkoitetaan puolestaan sosiaalista ryhmittymää, joka syntyy ihmis-

ten keskustellessa verkon välityksellä. Keskustelua on niin paljon, että toimijoiden vä-

lille kehittyy henkilökohtaisia tunnesiteitä ja suhteita. Suhteet ovat löyhiä tai vahvoja. 

Toimijat tekevät virtuaaliyhteisöissä toimiessaan samoja asioita kuin elämässä 

yleensä. Erona on fyysisen yhteyden puuttuminen, virtuaalisuus (Rheingold 2000.) 

Virtuaalisuus on samaan aikaan näkymätöntä ja silti läsnä, joten sen vastakohtana 

on pikemmin ”konkreettinen” kuin ”todellinen”. Virtuaalisuudella viitataan ilmiöihin ja 

asioihin, jotka ilmenevät eri tavalla kuin konkreettinen maailma (Shields 2003, 20-22.) 
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2 Virtuaaliyhteisö 

 

Kuva 1 Virtuaaliyhteisön konteksti tässä tutkimuksessa 

 

2.1 Mitä virtuaalisuus mahdollistaa? 

 

Virtuaalisuuden suurin vahvuus on maantieteellisestä paikasta riippumattomuus. Vir-

tuaaliyhteisön jäsenet voivat osallistua yhteisön toimintaan mistä tahansa maailman 

kolkasta, jossa on verkkoyhteys ja päätelaite ohjelmistoineen. Teknisen edistyksen 

myötä näitä paikkoja on hyvin runsaasti kaikissa kehittyneissä maissa. Virtuaaliyhtei-

söllä ei tarvitse olla palavereita käytettäessä keskustelufoorumeita yhteisön tiedon 

jakamisen ja mielipiteiden esittämisen alustana. Keskustelut käydään kunkin toimijan 

omilla ehdoilla ja aikataululla. Virtuaaliyhteisössä ei tarvitse matkustaa mihinkään ei-

kä sopia yhteisiä aikoja tapaamisille.  
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Toinen suuri virtuaalisuuden vahvuus on ajasta riippumattomuus. Idean tai kommen-

tin voi tuottaa foorumille silloin kuin ne syntyvät ja vastakommentit tai halutut viestit 

saa halutessaan itselleen välittömästi, kun joku toinen toimija ne tuottaa. Parhaimmil-

laan virtuaalisuus vapauttaa työajoista ja fyysisestä työpaikasta suoden toimijalle 

täyden vapauden siinä, missä ideoitaan ja mielipiteitään parhaiten synnyttää.  

 

Virtuaalisen yhteisön toiminta keskustelufoorumin kautta jättää kaikesta mielipiteiden 

ja tiedon vaihdosta dokumentin. Palstoilla voidaan säilyttää kaikki se keskusteluhisto-

ria, jota yhteisössä on käyty. Tämä auttaa uusien jäsenten oppimista sekä tukee 

myöhempiäkin keskusteluita mahdollistamalla jo ennestään jaettuun tietoon palaami-

sen.  

 

Virtuaaliyhteisö on nopea rakentaa, kevyt organisaatioltaan ja helposti purettavissa, 

kun se on tehtävänsä tehnyt. Teknisesti yhteisö voidaan perustaa Internetiin valmis-

ohjelmistojen pohjalta, kunhan on valittu palveluntarjoaja, jonka palvelimille sivustot 

perustetaan. Toimijoille annetaan käyttöoikeudet ja toiminta voi alkaa. Yhteisöllä on 

todennäköisesti koordinaattori, joka ohjaa keskustelua, asettaa päämäärät, motivoi ja 

kannustaa sekä poimii aikanaan tulokset.  

 

Virtuaalisuus tarjoaa mahdollisuuden joustavaan yhteisökokoon ja siten tarvittaessa 

moninkertaistaa erilaisuuden kohtaamisen todennäköisyyden (Juuti, 2001, 175). Tar-

vittaessa voidaan koota isompi ryhmä, mikäli kaivataan paljon uusia ajatuksia ja tarvi-

taan runsaasti uutta tietoa. Jossain toisessa tilanteessa voi olla tehokkaampaa kasa-

ta muutaman toimijan joukko, joka tehokkaasti haarukoi ratkaisun johonkin ongel-

maan. Yhteisön koko on asia, jonka koordinaattori joutuu miettimään kulloisenkin 

päämäärän mukaan. Pieni yhteisö voi olla tehokas, mutta mahdollisesti käsittelee 

asiaa suppeammin. Isossa joukossa on enemmän potentiaalia löytää uusia ratkaisu-

ja, mutta toisaalta sen toiminta saattaa olla sekavaa, rönsyilevää ja aikaa vievää. 

(Preece, 2000, 91, 171.) 
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Teknisen kehityksen myötä virtuaalisen yhteisön toiminta tulee yhä helpottumaan. 

Uudet päätelaitteet langattomine laajakaistayhteyksineen vapauttavat toimijat pöytä-

koneen äärestä ideoimaan ja virtuaalikeskustelemaan vaikkapa rantakalliolle. Kaiken 

aikaa mukana kulkeva mobiililaite mahdollistaa viestien lähettämien ja välittömän lu-

kemisen aikaan ja paikkaan sitoutumatta.  

 

Virtuaaliyhteisössä työskenteleminen mahdollistaa toimijalle aivan uuden tavan ra-

kentaa työpäivänsä. Kunkin toimijan panos yhteisölle määräytyy hänen omien mieli-

piteidensä, osaamisen ja aktiivisuuden perusteella, eikä sen mukaan kuinka kauan 

hän on päätteensä ääressä tai mihin aikaan hän keskusteluun osallistuu. Toisaalta 

toimija vapautuu 8–16 työpäivistä ja toisaalta hän on aina töissä. Ideat ja halu kom-

mentoida voivat herätä vaikka saunan lauteilla tai marketin kassajonossa. Innostunut 

ja motivoitunut yhteisön toimija syöttää mielipiteensä keskustelufoorumille heti kun se 

on mahdollista odottaen kuumeisesti muiden palautetta ajatuksilleen. Jos yhteisö ta-

voittaa ”flown”, ei keskustelua rajoita kellonaika, viikonpäivä tai toimijan sijainti.  

 

2.2 Virtuaaliyhteisön haasteet 

 

Virtuaaliyhteisössä jää puuttumaan toimijoiden väliset fyysiset kontaktit ja sen myötä 

keskustelusta jää pois elekielen merkitys. Perinteiset sosiaaliset mekanismit jäävät 

vajavaisiksi tai kokonaan puuttumaan. Myöskään toimijan sosiaalinen tai asiantunti-

juusstatus ei pääse esiin. Virtuaaliyhteisössä kaikki informaatio ja välitettävän sano-

man tarkoitus on osattava pukea tekstiksi. Väärinkäsityksiä sattuu helposti ja toimi-

joiden ajatuksia voidaan tulkita vikaan. (Kayworth et al., 2000, 10.) Kokenut virtuaa-

liyhteisön toimija osaa muodostaa viestinsä selkeästi ja osaa karttaa vaikeasti tulkit-

tavia ilmaisuja. Yhteisössä toimijan on ymmärrettävä elekielen puuttumisen merkitys 

ja pyrkiä esim. olemaan rakentamatta negatiivisia merkityksiä asioille, joita toinen 

toimija ei selkeästi ole negatiivisiksi tarkoittanut. 
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Henttonen (2004, 21) luettelee useita tekijöitä, jotka vaikuttavat virtuaalisen yhteisön 

toimivuuteen. Sisäisiä tekijöitä ovat sosiaalinen kanssakäyminen (luottamus, välittä-

minen ja huolenpito, tuki), tarkoitukset, tavoitteet ja johtaminen. Ulkoisia tekijöitä ovat 

motivaatio ja palkitseminen, yhteydenpitotekniikat sekä organisaatio- ja kulttuurierot. 

Virtuaaliyhteisö ei toimi, jolleivät toimijat innostu ajatuksesta. Jos toimijoiden välille ei 

synny luottamusta ja halua tiedon jakamiseen sekä yhteisen päämäärän vilpittömään 

saavuttamiseen, tukehtuu keskustelu ja mitään uutta ei synny. Luottamusta lähde-

tään rakentamaan ensimmäisistä viesteistä lähtien. Muista yhteisön toimijoista muo-

dostetaan kuva sen perusteella, mitä he tuottavat yhteisölle. Yhteisön keskustelun 

laiminlyönti luo epäilyksiä tällaista toimijaa kohtaan ja toistuessaan aiheuttaa toimijan 

karttamisen keskusteluiden jäsenenä. (Henttonen, 2004, 131.)  

 

Virtuaaliyhteisön toimijat ovat ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita ja tavoitteita yhteisöä 

kohtaan, kuten missä tahansa työpaikassa. Heillä on myös omat tyylinsä esittää asi-

oita ja persoonalliset luonteenpiirteensä, kuten kellä tahansa ihmisellä. Kaikki nämä 

piirteet välittyvät jossain määrin myös keskusteluiden välityksellä. Kuten fyysisessä 

maailmassa, myös virtuaalisessa yhteisössä jonkun toimijan olemus voi alkaa ärsyt-

tämään toisia ja saa aikaan sulkeutuneisuutta ja pidättyvyyttä kommentoinnissa. Vir-

tuaalisessakin yhteisössä tulee toimijat valita harkiten ja pyrkiä löytämään toimiva 

kokoonpano. Tietyt säännöt yhteisössä toimimiseen voivat myös olla paikallaan.  

 

Yhteisön toimijat ovat erilaisia myös osaamiseltaan, kokemukseltaan ja kyvyltään 

tuoda ajatuksiaan esiin. Toimivassa yhteisössä ei lasketa tietyn toimijan yksittäisten 

viestien määrää tai arvioida niiden laatua, vaan luotetaan siihen, että joissain tilan-

teissa toisilla on enemmän annettavaa ja toisenlaisissa ongelmissa jotkut muut pys-

tyvät viemään asiaa eteenpäin. Jokainen toimija joutuu lunastamaan arvostuksensa 

osallistumisensa perusteella, mutta ei voida olettaa, että kaikki olisivat aina yhtä te-

hokkaita tai aktiivisia, vaan todennäköisesti jotkut yksilöt erottuvat toisista kykyjensä 

ja innokkuutensa perusteella. Yhteisöön saattaa syntyä rakenne, jossa jotkut toimijat 

ovat tiedon hakijoita ja toiset luovia ideanikkareita. Uhkana on, että roolit sitovat toi-

mijat tiettyihin ajattelutapoihin ja sitä kautta yhteisön näkemyksien rikkaus ja luovuus 

kärsivät.  
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2.3 Nettisosiaalisuus 

 

Nykysukupolven jäsenet ovat tottuneita NetMeetingien, Messengerien ja keskustelu-

palstojen käyttäjiä. Nykytekniikka, ja etenkin jo lähitulevaisuudessa julkaistavat mobii-

litekniikat, mahdollistavat aivan uudenlaisen aktiivisuuden virtuaalisessa kanssakäy-

misessä. Etenkin nuoret ovat ottaneet virtuaalisen kommunikoinnin ja virtuaaliyhtei-

söt omikseen. Heille virtuaalisessa yhteydenpidossa tarvittava tekniikka ei ole pelot-

tavaa ja heidän asenteensa virtuaalisuuteen on hyväksyvä. (Rheingold, 2003.) En-

nakkoluulottomuus nykytekniikan suomia uusia kommunikointitekniikoita kohtaan on 

perusta yksilön kyvylle ja halulle toimia virtuaaliyhteisöissä. Henkilöt, jotka kokevat 

teknologian pelottavana, eivät ole potentiaalisia virtuaaliyhteisön aktiivijäseniä 

(Kayworth et al., 2000, 10). 

 

Perinteisen sosiaalisuuden rinnalla puhutaan myös nettisosiaalisuudesta tai verk-

kososiaalisuudesta. Tällä tarkoitetaan kykyä ja erityisesti halua toimia kasvottomasti, 

jopa anonyymisti, virtuaaliympäristöissä. Tässä tutkimuksessa käytettyä nettisosiaali-

suustermiä selittää Waltherin (1996) kehittämä ”Hyperpersonalisation theory”. Tämän 

teorian mukaan elekielen, ilmeiden yms. puute ei estä onnistunutta kommunikointia 

verkon ylitse. Joillekin toimijoille nimenomaan näiden ulkoisten piirteiden puute saat-

taa olla etu ja se virtuaalisuuden miellyttävä puoli, joka edesauttaa kommunikointia. 

Samaisen teorian mukaan virtuaaliyhteisön toimijat pystyvät luomaan oman sosiaali-

sen identiteettinsä virtuaaliyhteisössä, vaikkakin identiteetin rakentuminen voi kestää 

kauemmin kuin fyysisessä maailmassa. Virtuaaliyhteisöissä voi ilmetä jopa enemmän 

sosiaalista keskustelua ja keskustelun syvyyttä kuin kasvokkain kohtaavissa ryhmis-

sä. Tämä toteutuu myös maantieteellisesti ja kulttuurillisesti hajanaisissa virtuaali-

ryhmissä, jotka eivät koskaan ole kohdanneet kasvotusten (Järvenpää et al., 1998a). 

 

Hyperpersoonallinen viestintä kuvaa verkon taipumusta luoda toisinaan kommuni-

kaatiota, joka on sosiaalisempaa kuin kasvokkain käytävä viestintä. Waltherin mu-

kaan on neljä anonyymiyteen perustuvaa selittävää tekijää, joiden takia verkossa voi 
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samaistua helposti keskustelukumppaniin. Nämä ovat idealisoituva käsitys vastaan-

ottajasta, mahdollisuus optimoida tapaa jolla esittää itsensä, asynkronisuuden tuoma 

mahdollisuus kontrolloida tulevaa ja lähtevää informaatiota sekä palautteen kehä, jo-

ka mahdollistaa keskustelun intensiivisyyden kasvattamisen vaikka sosiaaliset vihjeet 

ovatkin minimissään. (Walther, 1996, 17-33.) 

 

Viestein ylläpidetyssä kommunikaatiossa yhteisön jäsenet saattavat luoda toisista 

toimijoista idealistisemman kuvan, kuin mitä todellisuus on. Ihmisillä on taipumus ha-

luta kommunikoida itsensä kanssa samanhenkisten toimijoiden kanssa, jolloin virtu-

aaliyhteisö suo mahdollisuuden muokata mielikuvaa toisista toimijoista oman halutun 

mielikuvan mukaiseksi. (Järvenpää et al., 1998a.) Tämä johtaa keskustelukumppa-

niin samaistumiseen ja siten viestintään, joka voi olla esimerkiksi luottavaisempaa tai 

intiimimpää kuin tavanomainen kasvokkain käytävä viestintä (Warisse Turner et al., 

2001, 232-233). Keskustelukumppanista luotavan kuvan epärealistisuutta pystytään 

haluttaessa vähentämään fyysisillä kohtaamisilla tai vaikka valokuvien käytöllä 

(Walther et al., 2001). Yhteisössä voidaan haluttaessa muodostaa oma keskustelu-

alueensa henkilökohtaiselle tutustumiselle tai esim. pyytää toimijoita luomaan omat 

web-sivunsa itsensä esittelyyn (Duarte et al., 1999, 99). On kuitenkin syytä pohtia, 

onko toimijoiden välistä, toimijaa itseään miellyttävää, epärealistisuutta tarpeen pois-

taa, jos se ainoastaan edesauttaa kommunikointia.  

 

Virtuaaliyhteisön tekninen käyttö ei ole merkittävä ongelma, mutta silti monet eivät 

tunne virtuaalista ympäristöä omakseen. Osansa tähän saattaa olla tottumuksella ja 

virtuaalisuuteen oppimisella, mutta on myös yksilöitä, jotka eivät luonteenpiirteidensä 

takia halua toimia virtuaalisesti. Toiset haluavat jakaa näkemyksiään ja kokemuksi-

aan laajalle, toiset pitävät tietonsa omanaan niin fyysisessä kuin virtuaalisessa maa-

ilmassakin. Virtuaalisuus antaa uuden mahdollisuuden kommunikointiin sekä tiedon 

jakamiseen ja voi parhaimmillaan olla tulokseltaan rikkaampi kuin fyysinen kohtaami-

nen (Walther & Burgoon, 1992). 
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2.4 Kommunikointi 

 

Verkossa käytävä keskustelu eroaa kasvokkain käytävästä keskustelusta monella 

tapaa. Elekielen esilletulo, keskusteluiden tallennus, keskustelun runsaus, keskuste-

lun asiallisuus sekä anonymiteetti ovat esimerkkejä näistä eroavaisuuksista. Keskus-

telua käydään siitä, tekevätkö nuo erot keskusteluista enemmän vai vähemmän per-

soonallisia riippuen kommunikointitavasta. Huomioitavaa on, että niin virtuaalisessa 

kuin kasvokkain käytävässä keskusteluissakin, alkuvaiheessa keskustelu on yleensä 

muodollista ja vähemmän persoonallista. (Walther & Burgoon, 1992.) 

 

Elekielen puute nähdään merkittävimpänä erona virtuaalisen ja kasvokkain käytävän 

kommunikoinnin välillä. Ilmeiden, käytöksen, äänenpainojen ja ulkonäön vaikutus sa-

noman ymmärtämiseen on tunnustettua ja nämä ulottuvuudet jäävät puuttumaan vir-

tuaalisessa kommunikoinnissa. Tämä johtaa pinnalliseen keskusteluun ja lisäksi kes-

kustelukumppanin kasvottomuus aiheuttaa sen, että keskusteluun ei sitouduta riittä-

västi. Ei ole painetta vastata toisen kysymykseen tai ottaa kantaa toisen väitteeseen. 

Kasvottomuus saattaa aiheuttaa myös mielipiteiden jyrkkyyttä tai jopa asiatonta 

kommentointia. Keskustelijoiden ammatillisella asemalla ei ole merkitystä, joka roh-

kaisee toimijoita esittämään niin mielipiteensä kuin syytöksensäkin hierarkioita pel-

käämättä. (Walther & Burgoon, 1992, 53.) Tämä saattaa johtaa ristiriitaisiin suhtei-

siin, joissa luottamus on heikkoa ja keskustelu ei pääse syventymään (Ibid, 58 & 62). 

 

Tutkimusten mukaan edellä mainitut negatiiviset seikat virtuaalisessa kommunikoin-

nissa ovat kuitenkin vain virtuaaliyhteisön alkutaipaleen ongelmia. Yhteisön eläessä 

pitempään monet noista negatiivisista piirteistä häviävät, kun yhteisössä on käyty riit-

tävästi keskustelua. Virtuaaliyhteisöt kehittyvät positiiviseen suuntaan kunhan niille 

annetaan aikaa kehittyä. (Walther & Burgoon, 1992, 76-77.) Luottamus kasvaa yh-

teisten kokemuksien myötä ja luottamuksen kasvaessa yhteisö muuttuu yhä sosiaali-

semmaksi. Keskusteluista tulee välittömämpiä, toisten virheisiin ei kiinnitetä huomiota 

ja persoonalliset tyylit hyväksytään paremmin. Keskusteluiden sävy muuttuu ren-

nommaksi, mutta myös syvemmäksi. Keskusteluiden määrä kasvaa toimijoiden tunti-
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essa olonsa yhteisössä vapautuneemmaksi ja tätä myötä keskusteluihin tuodaan uu-

sia mielenkiintoisia näkemyksiä ja syvällistä pohdintaa. (Ibid, 56-57.)  

 

On huomattu, että virtuaalinen keskustelu saattaa yhteisön tai ryhmän toiminnan al-

kuvaiheessa olla jopa kasvokkain käytävää keskustelua syvällisempää ja persoonal-

lisempaa. Virtuaalikeskustelussa toimijoiden ei tarvitse kiinnittää huomiota siihen, 

minkälaisen vaikutuksen he tekevät toisiin toimijoihin ja anonymiteetti antaa vapau-

den ilmaista itseään haluamallaan tavalla. (Walther & Burgoon, 1992, 60.) Virtuaa-

liyhteisössä toimija voi tuoda itsestään esiin niitä luonteenpiirteitä, joita hän haluaa 

korostaa, jolloin henkilön ulkoiset piirteet eivät haittaa kommunikointia. Tietyissä tilan-

teissa toimija voi ottaa uuden roolin, jonka hän kokee tuossa tilanteessa olevan itsel-

leen ja ajatuksilleen sopivamman. (Spears & Lee, 1994, 441.) Kuitenkin, jos toimija 

on omaksunut henkilökohtaisen tyylin ilmaista itseään, ei kommunikointiväline, virtu-

aalinen tai kasvotusten käytävä, välttämättä muuta hänen käytöstään (Ibid., 437).   

 

Virtuaaliyhteisön toimijalla on runsaasti aikaa miettiä, minkälaisia vastauksia tai 

kommentteja hän kirjoittaa ja siten harkita tarkoin sanomaansa. Virtuaalikeskustelun 

luonteesta johtuen sanoman välitys toiselle toimijalle on huomattavasti hitaampaa 

kuin kasvokkain käytävässä keskustelussa. On paljon nopeampi kertoa viestinsä, 

kuin kirjoittaa sitä.  (Walther & Burgoon, 1992, 55 & 79.)  

 

Virtuaalisessa kommunikaatiossa toimijat keskittyvät aluksi paremmin tehtäväänsä 

kuin kasvokkain käytävässä kommunikaatiossa. Tämä johtuu siitä, että koska virtu-

aalisessa kommunikaatiossa tutustuminen toisiin toimijoihin ottaa aikansa, on aluksi 

helpointa keskittyä suoraan asiaan. (Walther & Burgoon, 1992, 62.) Vaikka viestin-

nän tehtäväorientoituneisuus nähdään usein haittana, Waltherin (1996, 6-7) mukaan 

siitä on hyötyäkin. Persoonattomassa viestinnässä monet haitalliset tekijät minimoi-

tuvat. Näitä ovat esimerkiksi joidenkin ryhmäläisten dominoiva suhde muihin ryhmä-

läisiin, ryhmän luomat konformisuuspaineet sekä statuksessa alempien ryhmäläisten 

vaientaminen. Waltherin mukaan persoonaton viestintä jättää myös enemmän aikaa 

itse työskentelylle. 
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Virtuaalisessa ympäristössä konsensuksen hakeminen ja löytäminen vaikeutuu, kos-

ka sosioemotionaalisen viestinnän (ja siten esimerkiksi ryhmäpaineen) heikentymi-

nen mahdollistaa eriävistä mielipiteistä kiinni pitämisen loppuun asti (Walther 1996, 

14-16). Toisaalta virtuaalisessa kommunikaatiossa voimakkaat johtajat eivät pääse 

ajamaan omaan asiaansa, koska keskustelut ovat tasa-arvoisempia kuin kasvokkain 

käytävässä kommunikaatiossa. Kaikilla on sama mahdollisuus osallistua keskuste-

luun eikä kukaan pääse puhumaan toisensa päälle. (Walther & Burgoon, 1992, 52.) 

Vaikka yhteisymmärryksen saavuttaminen voikin olla hankalaa, erilaisten mielipitei-

den runsauden positiivisena tuloksena voivat olla innovatiivisemmat ja vähemmän 

perinteiset ideat (Spears & Lea, 1994, 448).  

 

Viestin kirjoittaminen on hyvin erilaista kommunikointia kuin puhe. Vaikka viesti olisi 

kirjoitettu puheenomaisesti, vapaamuotoisesti ja lyhyesti, on sen kirjoittamiseen käy-

tetty silti aikaa paljon enemmän kuin mitä sen tuottaminen puheena olisi vienyt. Kir-

joittaessa kirjoittaja on joutunut harkitsemaan sanomaansa. Viestiin pystyy liittämään 

hyvin rajallisesti muuta merkitystä, kuin mitä viestin sanat kertovat. Taitavat kirjoittajat 

osaavat muotoilla viestinsä sellaiseksi, että vastaanottaja osaa lukea jotain myös ”ri-

vien välistä”, mutta viestin lähettäjä ei voi olla koskaan varma, että vastaanottaja 

ymmärtää mitään muuta, kuin sen mitä viestiin on sanoin kirjoitettu. (Rich & Love 

1987, 87-89.) Se, että viestintä ilman elekieltä on rajoittavaa, voidaan kokea joko 

kommunikointia vaikeuttavaksi tai helpottavaksi. Hyvin sosiaalinen, vilkas ja ulospäin 

suuntautunut henkilö voi tuntea viestien välityksellä kommunikoinnin epämiellyttä-

väksi. Hän ei kenties saa mielestään oikeanlaista ymmärtämystä ajatuksilleen. Har-

kintaa ja rauhaa kaipaava mietiskelijä voi kokea pystyvänsä nimenomaan viestiin si-

sällyttämään sen, mitä hän on halunnutkin kertoa. Hän pystyy ilmaisemaan itseään 

lyhyesti, selkeästi ja juuri haluttua asiaa painottaen.  

 

Se, että yksilö pystyy ja haluaa toimia virtuaaliympäristössä, ei poista tarvetta roh-

keudelle ja itsensä likoon laittamiselle. Ajatuksen tuottaminen viestiin on henkilön 

oma kannanotto. Hän ilmaisee mielipiteensä ja näkökantansa, joka sisältää hänen 

tietoaan ja osaamistaan. Fyysisessä keskustelussa sanottu huolimaton ajatus unoh-
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tuu ja mitätöityy paljon helpommin, kuin viestiin kirjoitettu, foorumeille arkistoitu mieli-

pide. Virtuaalisessa ympäristössä toimiminen vaatii luottamusta itseensä. Yksilö tar-

vitsee itsevarmuutta ilmaista ajatuksensa, joka jää mahdollisesti lukemattomalle 

määrälle muita yksilöitä puntaroitavaksi. Virtuaaliympäristöjen mahdollistama 

anonymiteetti mataloittaa huomattavasti kynnystä kannanottoihin niin positiivisessa 

kuin negatiivisessa mielessä.  

 

2.5 Luottamus 

 

Luottamus ymmärretään yleisesti tärkeäksi tekijäksi virtuaalisessa kanssakäymises-

sä. Luottamuksen määritelmä kuitenkin vaihtelee riippuen asiayhteydestä. (Hentto-

nen, 2004, 6.) Tässä tutkimuksessa käytetään Blomqvistin (2002) esittämää määri-

telmää. Luottamus määritellään siinä ”tulevaisuutta koskevaksi odotukseksi toisen 

osapuolen vakaasta identiteetistä, kyvykkyydestä, hyvästä tahdosta ja molempia 

osapuolia hyödyttävästä toiminnasta riskialttiissa tilanteessa”. Tästä määritelmästä 

erityisesti virtuaaliyhteisöä koskee odotus kyvykkyydestä ja hyvästä tahdosta. Virtu-

aaliympäristössä toimija ansaitsee arvostuksensa osaamisellaan ja osallistumisel-

laan. Virtuaaliyhteisöissä luottamus ei perustu toimijoiden tutustumiseen fyysisten ta-

paamisten kautta, jolloin mahdollisuus tulkita toisen toimijan elekieltä jää pois. Luot-

tamuksen täytyy rakentua toisista toimijoista luotuun mielikuvaan, jonka perusta on 

kunkin toimijan halu osallistua yhteisön toimintaan ja omalla panoksellaan auttaa yh-

teisöä päämääränsä saavuttamisessa. (Kayworth et al., 2000, 9.)  

 

Luottamusta synnyttävät tekijät voidaan luokitella seuraavasti: hyvä tahto, käyttäyty-

minen, identiteetti ja kyvykkyys (Blomqvist, 2002). Normaalisti luottamuksen kehittä-

minen vie aikaa ja sen on nähty syntyvän asteittain perinteisissä tiimeissä. Luottamus 

pitää ansaita (Jones et al., 1998, 535). Virtuaalitiimeissä luottamus näyttää kehittyvän 

hieman eri tavalla kuin perinteisissä tiimeissä. Luottamuksen tulee olla nopeampaa ja 

se tulee synnyttää virtuaaliyhteisön synnyttämisen rinnalla. Ensimmäisillä kokemuk-

silla yhteisössä on tärkeä merkitys luottamuksen syntymisen kannalta. (Henttonen, 

2004, 41.)  
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Blomqvistin esittämässä luokittelussa hyvän tahdon alle sijoittuvat virtuaaliyhteisöissä 

huolehtivaisuus ja henkilökohtaiset keskustelut, jotka sisältävät esimerkiksi kerto-

mukset lomamatkoista yms. Nämä korvaavat perinteisiä tapoja suhteiden luomises-

sa. (Holton, 2001, 36.) Käyttäytymisluokan alle sijoittuu virtuaaliyhteisön syvällinen 

keskustelu. Luottamusta synnyttävää keskustelua on esim. huolista ja murheista se-

kä muista varsinaisesta tehtävästä irrallisista aiheista kirjoittaminen. Holtonin mukaan 

mitä paremmin ja syvällisemmin toimijat toisensa tuntevat, sitä helpompi heidän on 

toimia keskenään ja jakaa ideoita sekä tietoa. (Ibid, 38.) 

 

Identiteetti virtuaaliyhteisössä sisältää toimijan johdonmukaisuuden toimissaan. Vies-

teistä rakentuu mielikuva sekä toisista toimijoista että koko yhteisön arvoista. Jokai-

nen yhteisön toimija arvioi onko yhteisö sellainen, jossa toimija haluaa vaikuttaa ja 

ovatko yhteisön arvot toimijan arvojen mukaiset. Toimijan luottamus yhteisöä koh-

taan kasvaa, mikäli yhteisössä käyty keskustelu vie asioita siihen suuntaan, kuin toi-

mija toivoo niiden menevän. (Duarte et al., 1999, 142.) Kyvykkyys on virtuaaliyhtei-

sössä merkittävä luottamuksen synnyttäjä. Kun fyysistä kontaktia toimijoiden välillä ei 

ole, täytyy toimijoiden muodostaa toisistaan mielikuva kunkin toimijan tuottaman in-

formaation perusteella. Osaavat, innokkaat ja mielipiderikkaat toimijat luovat itses-

tään nopeasti luotettavan mielikuvan. (Ibid, 140.) Virtuaaliyhteisössä toimijoilla ei ole 

juurikaan muita keinoja luottamuksen kasvattamiseen, kuin oman osaamisen ja toi-

minnan kautta. Luottamuksen voidaankin sanoa virtuaaliyhteisössä olevan toiminta-

lähtöistä. (Henttonen, 2004, 130.) 

 

Virtuaaliyhteisön toimintaan osallistuva nettisosiaalinen yksilö on perusominaisuudel-

taan luottavainen. Virtuaaliyhteisössä ilmenee nopeata luottamusta (swift trust, fast 

trust). Se tarkoittaa sitä, että yhteisön toimijalla ei ole aikaa eikä mahdollisuutta ra-

kentaa luottamusta perinteisellä tavalla tutustumalla. Toimijan on luotava luottamus 

jo ensivaikutelmasta, joka saattaa olla toisen toimijan lähettämä ensimmäinen viesti.  

(Mayerson et al., 1996, 167.) Mayerson esittää myös, että nopea luottamus perustuu 

selkeästi määriteltyihin rooleihin, joissa yhteisön jäsenet ovat erikoistuneet tiettyihin 

tehtäviin.  
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Järvenpää et al. (1998b) toisaalta epäilee, että virtuaaliyhteisössä roolien ja ammatti-

taidon merkitys luottamukselle ei kuitenkaan ole erityisen merkittävä, koska yhteisöt 

eivät välttämättä ole tarkoin tiettyyn tehtävään määriteltyjä. Blomqvistin (2002, 188) 

mukailee edellistä näkemystä, koska hänen mukaansa ympäristöissä, joissa vaadi-

taan joustavuutta, luovuutta ja avointa mieltä, kuten tämän tutkimuksen innovatiivi-

sessa virtuaaliyhteisössä, roolit eivät ole tärkeitä.  

 

Aluksi virtuaaliset tiimit rakentavat luottamusta sosiaalisen kommunikoinnin kautta. 

Kommunikointi voi sisältää aiheita, joissa käsitellään harrastuksia, huomionosoituksia 

sekä henkilökohtaisia asioita. Myöhemmässä vaiheessa alkaa vaikuttaa yhdessä te-

kemisen kautta syntyvä luottamus. Sosiaalisen kommunikoinnin kautta syntynyt luot-

tamus ei kuitenkaan häviä mihinkään. (Kimble et al., 2000.) Meyerson et al. (1996) 

mukaan luottamusta ylläpidetään yhteisössä hyvin aktiivisen, ennakoivan ja innostu-

neen toiminnan kautta. Toiminta vahvistaa luottamusta ja luo varmuutta siitä, että yh-

teisö pärjää epävarmoissa ja haasteellisissa tilanteissa. Kun yhteisön toimijat ylittävät 

toistensa odotukset kyvykkyydessä ja halussa osallistua yhdessä tekemiseen, luot-

tamus vahvistuu entisestään. (Järvenpää, 1998a.) Tässä on yhteys käsitteeseen 

”flow”, jossa yhteisen päämäärän tavoittelu innostuneessa ja sitoutuneessa ryhmäs-

sä tuottaa mielentilan, joka sisältää luottamusta ja yhdessä tekemisen halua.  

 

2.6 Anonymiteetti 

 

Wellmanin (1997, 189-190) mukaan virtuaaliyhteisöissä luotetaan voimakkaasti puoli-

tuttuihin ja tuntemattomiin. Tuntemattomien auttamista rohkaistaan ja apuun yleensä 

myös luotetaan, vaikka viestin lähettäjä olisi anonyymi. Anonyymiys voi olla nimen-

omaan syy heikkojen sosiaalisten siteiden toimivuuteen; rotuun, asemaan, ikään, su-

kupuoleen tai muuhun liittyvät sosiaaliset esteet eivät estä viestintää. 
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Virtuaaliyhteisön mahdollistama anonyymi keskustelu suo toimijalle vapauden tietys-

tä roolista ja asemasta. Toimijalle syntyy täysi ajattelemisen ja sanomisen vapaus, 

jota ei rajoita ulkoapäin tulevat odotukset tietynlaisesta käyttäytymisestä. Vapaus en-

nakkoasetelmista mahdollistaa suuremman avoimuuden ja saattaa generoida luo-

vempaa ja idearikkaampaa keskustelua. (Walther & Burgoon, 1992, 60.) 

 

Anonymiteetilla on sekä hyvät että huonot puolensa. Olemalla pelkkä reaalimaail-

maan yhdistymätön nimimerkki, on toimijan kynnys julkaista mielipide hyvin matala. 

Tällöin toimija voi esittää mielipiteitä, jotka eivät ole faktoihin perustuvia tai jotka ovat 

radikaaleja ja epäsovinnaisia. (Spears & Lea, 1994, 430.) Innovaatiota etsittäessä 

nämäkään mielipiteet eivät ole haitaksi vaan saattavat nimenomaan herättää uusia 

ajatuksia toisissa toimijoissa, elävöittää keskustelua ja johdatella prosessia ennen 

tutkimattomille poluille (Figallo, 1998, 97). Reaalimaailman ujo ja arka ajattelija voi 

olla virtuaaliyhteisön ideanikkari ilman paineita esitelmöidä ajatuksiaan työtovereil-

leen ideapalavereissa.  

 

Verkossa tapahtuvan viestinnän nimettömyys ja kasvottomuus voi vahvistaa yhteisön 

normatiivista käyttäytymistä ja yhteisön jäsenten samaistumista yhteisöön. Nimettö-

minä ja kasvottomina yhteisön jäsenillä on taipumus painottaa yhteisöä yhdistäviä 

tekijöitä sekä yhteisön eroavaisuuksia muihin yhteisöihin nähden. (Watt et al., 2002, 

66-77.) Watt et al. esittää, ettei verkkoviestintä ole yhtään sen vähemmän sosiaalista 

kuin kasvotusten käyty viestintäkään. He toteavat, että vaikka verkkoviestinnältä 

puuttuu keskitetty ohjaus ja sääntely, sitä sääntelevät monenlaiset ryhmän ja sen jä-

senten normit. Ryhmätasolla verkkoviestintä saattaa olla jopa kasvotusten käytyä 

viestintää sosiaalisesti säännellympää. (Watt et al. 2002, 77.) 

 

2.7 Yhteisöllisyys 

 

Aula & Oksanen (2000, 22-23) esittävät, että kaikki inhimillinen viestintä on yhteisölli-

syyden rakentamista, ilman että medialla on varsinaisesti väliä. Yhteisöllisyys virtuaa-
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limaailmassa tarkoittaa sitä, että yksilöillä on halu kokoontua kasvottomien toimijoi-

den kanssa tietyllä foorumilla tietyn aihealueen ympärillä. Toimijat haluavat kuulua 

yhteisöön, jonka arvot ovat itselle hyväksyttävät. Yhteisössä uskotaan saavutettavan 

jotain sellaista, jota ei yksin pysty saavuttamaan ja tunnetaan, että itsellä on jotain 

annettavaa yhteisölle tai vähintäänkin opittavaa muilta toimijoilta. Yhteisölle syntyy 

identiteetti toimijoidensa virtuaaliluonteiden pohjalta. Toiminta voi olla täsmällistä ja 

määrätietoista faktojen kautta syntyneen tiedon jalostamista tai luovuuden ja huumo-

rin kautta avautuvien polkujen läpikäymistä.   

 

Virtuaaliyhteisöt ovat yhteisöjä, koska ne synnyttävät yhteisöllisyyttä. Virtuaaliyhteisö 

on todellisuutta, jossa jäsenet luovat sen merkityksen, tilasta riippumatta. (Fernback 

1999, 209-212.) Kaikki virtuaaliset sosiaaliset joukot eivät kuitenkaan ole yhteisöjä. 

Ilman henkilökohtaista panostusta - intiimiyttä ja omistautuneisuutta - keskustelupals-

tat ovat vain tapa vaihtaa ajatuksia jonkin intressiryhmän kanssa. Virtuaaliyhteisö on 

paitsi "asia", myös jatkuvasti kehittyvä prosessi, jota uudistetaan jatkuvasti ja jolle 

myös aikaulottuvuus on keskeinen. (Fernback 1999, 216-218.) 

 

Niin fyysisessä kuin virtuaalisessa yhteisössäkin toimijoiden luonteenpiirteet erottuvat 

ajan mittaan ja joistain tulee uusien ajatusten kylväjiä, toisista tiedon hakijoita, kol-

mansista kannustajia ja hengen luojia ja neljänsistä kenties keskustelua järjesteleviä 

koordinoijia. Jotkut haluavat olla vastuunkantajia ja pitää huolta tavoiteltavasta tulok-

sesta, kun toiset haluavat olla tärkeä osa innovaatioprosessia oman luovuutensa 

kautta. Preece (2000, 83-93.) Kaikki roolit voivat sekoittua tilanteen mukaan. Kenel-

lekään ei ole valjastettu tiettyä roolia organisoinnin tai hierarkian kautta vaan roolit 

ovat otettavissa tai luovutettavissa joustavasti. (Järvenpää et al., 1998b.) Toimijan 

ottama rooli virtuaaliyhteisössä voi olla hyvin erilainen, kuin mitä se olisi fyysisessä 

ympäristössä toimiessa. Virtuaaliyhteisössä täydellistä anonymiteettiä arvostetaan, 

koska se luo mahdollisuuden kehittää vaihtoehtoisia itsen versioita sekä kokeilla 

vaihtoehtoisia vuorovaikutuksen muotoja. (Baym 1995, 153.) Nettisosiaalinen yksilö 

voi olla virtuaaliyhteisön veturi samalla kun hän on kotona viihtyvä yksinpuurtaja. Yh-

teisöllinen samanmielisyys on voimakkainta eristäytyneiden ihmisten keskuudessa 

(Bauman 1990, 93.) 
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Virtuaaliyhteisön onnistuneen ja innovatiivisen toiminnan perusteena yhteisön alku-

taipaleella on sosiaalinen kommunikointi eli esim. tunteista ja odotuksista keskustelu.  

Myös toimijoiden oma-aloitteisuus on tärkeää, jotta yhteisö lähtee elämään rikkaana 

ja toimijoitaan motivoivana. Myöhemmissä vaiheissa korostuu keskustelukumppanien 

toiminnan ennakoitavuus ja luoduissa normeissa pysyminen. Kysymyksiin vastataan 

kohtuullisessa ajassa, asioita käsitellään niihin keskittyen ja toimijoiden osallistumi-

nen on aktiivista. Sosiaalinen virtuaalikanssakäyminen nivoutuu tehtävistä suoriutu-

miseen positiivisessa hengessä ja kohdatut ongelmat ratkotaan yhteistyössä. (Jär-

venpää et al., 1998a.) Lupauksista kiinnipitäminen on virtuaaliyhteisössä samalla ta-

valla tärkeätä kuin fyysisissäkin ryhmissä. Luvatut viestit, selvitykset ja kommentit tu-

lee toimittaa ajallaan, jotta luottamus ja yhteisön toimivuus eivät kärsisi (Duarte et al., 

1999, 140). 

 

Kuvassa 2 on eroteltu yhteisön luottamuksen osatekijöitä riippuen yhteisön kypsyys-

tasosta. Kuva on vapaasti suomennettu Järvenpään (1998a) alkuperäiskuvasta.  

Luottamuksen taso voidaan rinnastaa yhteisön toiminnallisuuden tasoon ja oheisen 

kuvan perusteella voidaan tulkita niitä tekijöitä, jotka innovatiivisen yhteisön toimin-

taan ja yhteisöllisyyteen liittyvät. Kuva paljastaa haavoittuvuuden, epävarmuuden ja 

odotusten lähteet tutkituissa tiimeissä. LoLo (alkuperäisesti matala, lopuksikin mata-

la) ja HiLo tiimit olivat huonompia käsittelemään näitä tekijöitä. Tiimeille, jotka aloitti-

vat matalalta tasolta ja jäivätkin matalalle tasolle (LoLo), oli tunnusomaista epätasai-

sesti jaettu informaatio, pinnalliset ideat sekä päämäärän ja palautteen puute. Tiimit, 

jotka aloittivat matalalta, mutta päätyivät korkealle (LoHi), pystyivät siirtämään keskit-

tymisensä tehtävän suorittamiseen, ratkaisivat tekniset ongelmansa ja synnyttivät 

toimivan kommunikointitavan yhteisön kehittyessä. Ne, jotka aloittivat korkealta, mut-

ta päätyivät matalalle (HiLo), aloittivat innostuneesti, mutta eivät onnistuneet keskit-

tymään tehtävään, epäonnistuivat saamaan teknologiaa haltuun ja asettivat sellaisen 

johtajan, joka ei saanut tiimiä toimimaan. Tiimit, jotka aloittivat korkealta ja onnistuivat 

jäämäänkin korkealle (HiHi), olivat innostuneita, teknisesti neuvokkaita, dynaamisesti 

kohdensivat voimavaransa oikeisiin asioihin osaten jakaa työt oikeille henkilöille, rea-
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goivat nopeasti toistensa aloitteisiin ja olivat uppoutuneet tehtäväänsä. (Järvenpää et 

al., 1998a.) 

 

Alkuperäinen luottamuksen taso

Lopullinen
luottamuk-
sen taso

Matala
(Lo)

Matala
(Lo)

Korkea
(Hi)

Korkea
(Hi)

• Huono johtaminen
• Epäsäännöllinen kommunikointi
• Oma-aloitteisuuden puute

• Tyyni suhtautuminen kriiseihin
• Sosiaalisen ja tehtäväkeskeisen
kommunikaation tasapaino

• Säännöllinen kommunikaatio
• Asianmukainen palaute
• Oma-aloitteisuus

• Sosiaalisen tutustumisen puute
• Tekninen epävarmuus
• Innostuksen puute

• Innostuneisuus
• Sosiaalisuus

Epäselvät odotukset
Ideoiden seurannan puute

Pienistä onnistumisista 
innostuminen
Johtajan tai avainhenkilön 
lähteminen
Päätehtävään 
fokusoitumisessa epä-
onnistuminen

Epätasaisesti jaettu informaatio
Pinnalliset ideat ja 
ratkaisut
Tavoitteiden 
epäselvyys
Palautteen puute

Kiinnostus toiminta-
tapoihin
Tehtävään 
perehtyminen
Orastava johtajuus
Ammatillinen suhde 
muihin toimijoihin

Epäonnistumisien 
salliminen
Selkeät roolit
Realistiset odotukset
Aikataulut ohjeellisia, 
Läpikotainen ideoiden 
puinti
Kiireisien aikojen 
intensiteetti

Alkuperäinen luottamuksen taso

Lopullinen
luottamuk-
sen taso

Matala
(Lo)

Matala
(Lo)

Korkea
(Hi)

Korkea
(Hi)

• Huono johtaminen
• Epäsäännöllinen kommunikointi
• Oma-aloitteisuuden puute

• Tyyni suhtautuminen kriiseihin
• Sosiaalisen ja tehtäväkeskeisen
kommunikaation tasapaino

• Säännöllinen kommunikaatio
• Asianmukainen palaute
• Oma-aloitteisuus

• Sosiaalisen tutustumisen puute
• Tekninen epävarmuus
• Innostuksen puute

• Innostuneisuus
• Sosiaalisuus

Epäselvät odotukset
Ideoiden seurannan puute

Pienistä onnistumisista 
innostuminen
Johtajan tai avainhenkilön 
lähteminen
Päätehtävään 
fokusoitumisessa epä-
onnistuminen

Epätasaisesti jaettu informaatio
Pinnalliset ideat ja 
ratkaisut
Tavoitteiden 
epäselvyys
Palautteen puute

Kiinnostus toiminta-
tapoihin
Tehtävään 
perehtyminen
Orastava johtajuus
Ammatillinen suhde 
muihin toimijoihin

Epäonnistumisien 
salliminen
Selkeät roolit
Realistiset odotukset
Aikataulut ohjeellisia, 
Läpikotainen ideoiden 
puinti
Kiireisien aikojen 
intensiteetti  

Kuva 2 Yhteisön luottamuksen osatekijät (Muokattu Järvenpää et al., 1998a) 

 

Tiimeissä, jotka aloittivat toimintansa matalalta tasolta, oli tunnusomaista sosiaalisen 

tutustumisen puute, huoli teknisestä kyvykkyydestä ja innostuksen puute. Korkealta 

tasolta aloittaneissa tiimeissä sen sijaan oli korkea innostuneisuus ja rikas sosiaali-

nen keskustelu. Ne tiimit, jotka lopuksi päätyivät matalaan tasoon kärsivät huonosta 

johtamisesta, aloitteellisuuden puutteesta ja epäsäännöllisestä kommunikoinnista. 

Korkealla tasolle päätyneissä tiimeissä pystyttiin kohdentamaan keskustelut tiimin 

päätehtävään hyvän ja säännöllisen kommunikaation kautta. Palaute toimijoiden 

kesken oli asianmukaista, toimijat olivat erittäin aloitteellisia ja ongelmiin suhtauduttiin 

tyynesti ylireagoimatta. (Järvenpää et al., 1998a.) 
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Edellä kuvatun Järvenpään tutkimuksen mukaan toimivan virtuaaliyhteisön tunnus-

merkkeinä voidaan nähdä seuraavat asiat: 

- Sosiaalinen kommunikointi eli toimijoiden tutustuminen toisiin toimijoihin muu-

tenkin kuin vain itse yhteisön päätehtävän kommunikoinnin kautta.  

- Innostuksen välittäminen kommunikoinnin kautta. Toisten kannustus ja oman 

innostuksen esilletuonti innostaa toisiakin toimijoita tehtävään. 

- Teknisen epävarmuuden asianmukainen käsittely. Yhteisö ei jää ihmettele-

mään ongelmia, vaan keksii kiertotiet jatkaa toimintaa.  

- Toimijoiden aloitteellisuus, joka rohkaisee muitakin toimijoita esittämään omia 

ideoitaan. Aloitteellisuus on osa avoimuutta ja rohkeutta esittää mielipiteensä.  

- Ennakoitava kommunikaatio eli toimija saa vastauksia kysymyksiinsä, kom-

mentteja aloitteisiinsa ja palautetta ideoihinsa kohtuullisen nopeasti eikä tunne 

jäävänsä yksin ajatuksineen. 

- Yhteisön jäsenten tasapuolinen osallistuminen keskusteluun. Yhteisön ei pitäi-

si korostuneesti jäädä parin aktiivisen toimijan keskinäiseksi keskustelufooru-

miksi. 

- Sosiaalisesta ja yleisestä keskustelusta sujuva siirtyminen yhteisön tavoitteita 

tukeviin keskusteluihin.  

- Positiivinen ja kannustava johtaminen. Yhteisön koordinaattorin tulee pystyä 

innostamaan ja ohjaamaan yhteisöä motivoituneesti päämääriään kohden.  

- Tyyni suhtautuminen kriiseihin. Ongelmia kohdatessa ne tulee voida käsitellä 

analyyttisesti ja kiihkoilematta sekä löytää ratkaisut kaikkia tyydyttävällä taval-

la.  

 

2.8 Yhteisön johtaminen 

 

Innovatiivisella virtuaaliyhteisöllä on tarkoitus olemassaololleen. Samoin kuin fyysi-

sen maailman tiimeillä tai yhteisöillä, tulee virtuaaliyhteisölläkin olla johtaja tai koor-

dinaattori, joka näyttää suuntaa ja asettaa päämääriä. Yhteiset selkeät päämäärät 
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kannustavat virtuaaliyhteisön jäseniä työskentelemään päämääriään kohti ja pää-

määrähakuisuus herättää luottamusta toimijoiden välillä. Yhteisön vetäjän tulee luoda 

kannustussysteemit, pystyä keräämään yhteisöön toimijat, jotka vievät asiaa eteen-

päin, luoda normit ja prosessit, minkä mukaan yhteisö toimii sekä edesauttaa toimi-

joiden välisten suhteiden syntymistä. (Henttonen, 2004, 121.) 

 

Kommunikoinnin, teknologian, aikaerojen ja kulttuurien vaikutuksesta virtuaaliyhtei-

sön johtaja kohtaa hankalampia ongelmia kuin perinteisen fyysisen tiimin vetäjä. 

Toimijoiden motivointi, laadun seuranta ja väärinkäsityksien välttäminen ovat esi-

merkkejä, joissa fyysinen kohtaaminen todennäköisesti edesauttaisi johtajaa tehtä-

vässään. Virtuaaliyhteisön erityispiirteistä johtuen tietyt johtajuusominaisuudet koros-

tuvat, joista merkittävimpänä johtajan rooli mentorina ja hänen hyvä kommunikointi-

kykynsä. (Kayworth et al., 2002.) 

 

Järvenpää et al. (1998b) mukaan parhaiten toimivissa luottavaisissa virtuaaliyhtei-

söissä johtajuus on kiertävää. Se toteutuu siten, että yhteisön johtajuus asettuu sille 

toimijalle, joka on kussakin tilanteessa osaamisensa puolesta sopivin ko. tehtävään. 

Toimija, jolla on parhaat tiedot käsillä olevasta tehtävästä ottaa johdon käsiinsä. Tä-

mä vahvistaa yhteisön sisäistä luottamusta, sillä toimijat tuntevat olevansa toisiinsa 

sidoksissa ja yhdessä organisoitumalla pystyvät suoriutumaan tehtävästään.  

 

Juuti (2001, 238-242) kirjoittaa asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta todeten, et-

tä strateginen tulevaisuudensuunnittelu, hierarkkisuus ja kontrolloiva johtaminen eivät 

ole asiantuntijaorganisaatioissa mielekkäitä. Asiantuntijan työ on ajattelemista jo si-

nänsä, eivätkä johtamisen asiantuntijat voi tuntea alaistensa erityisaloja samalla ta-

valla kuin nämä itse. Modernien suunnitteluun ja hallintaan perustuvien paradigmojen 

seuraajaksi Juuti tarjoaa postmodernia älykästä, oppivaa, luovaa ja innovatiivista or-

ganisaatiota, jossa johtajuus on kaikkien yhteinen asia. (Juuti 2001, 278-351.) 
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3 Luovuus ja innovatiivisuus 
 

Tietointensiivisessä taloudessa luovuus ja innovatiivisuus sekä näitä osa-alueita polt-

toaineekseen tarvitseva uudistumiskyvykkyys ovat tärkeimpiä elementtejä kilpailuky-

kyisille ja menestyville organisaatiolle. Virtuaaliyhteisössä nämä elementit yhdistyvät 

yhteisöllisyyden peruslähtökohdiksi. Verkostomainen toiminta luo yhteisöön riittävän 

joustavuuden ja nopeuden samoin kuin mahdollisuuden tiedon jatkuvaan integroin-

tiin, uuden luomiseen ja innovaatioiden synnyttämiseen (Ståhle & Laento, 2000, 21). 

  

Luovuus ja innovatiivisuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Termejä käytetäänkin usein 

jopa toistensa synonyymeina. Esimerkiksi Miettisen (1993, 148) mukaan moni inno-

vatiivisuuden määritelmä sopii myös luovuuden määritelmäksi erityisesti tilanteissa, 

joissa luovuus on määritelty uusien ja hyödyllisten ajatusten tuottamiseksi ja viestit-

tämiseksi eteenpäin. Miettinen (1993) näkee kuitenkin luovuuden ja innovaation eri-

tasoisina asioina. Ihminen voi olla luova, mutta innovaation syntymiseen ja toteutuk-

seen vaaditaan yleensä yhteistyötä muiden kanssa ryhmän tai organisaation tasolla. 

Luova prosessi riippuu siis sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, joka näkyy usein jo 

olemassa olevan tiedon omaksumisena ja erilaisena sosiaalisena vaihdantana. Viime 

kädessä kysymys onkin lisäarvoisten ajatusten tuottamisesta. (Csikszentmihalyi, 

1999, 456.)  

 

Luovuus voidaan myös tulkita innovointia ja innovaatioita edeltäväksi perustaksi ja 

yhdistäjäksi. Uudet ideat ja keksinnöt syntyvät yhdistämällä eri alojen tietämystä, joka 

edellyttää luovaa otetta uudistamiseen, vaatien mukana olijoiden monipuolista tieto-

tasoa eri aloilta sekä näiden alojen menettelytapojen hallintaa. Tämä vaatii lisäksi ai-

kaa ongelmien hautomiseen sekä tilaisuutta testata ideoiden toimivuutta käytännös-

sä. (Miettinen, 1993.) Luovuuden ja innovatiivisuuden yhteydessä ei voida unohtaa 

myöskään innostuneisuutta eli palavaa halua keksiä jotain uutta, olla luova. 

 

Luovuus innovaationäkökulmasta on siis kiteytettynä kykyä tuottaa uutta ja poikkea-

vaa, jolloin se ”ruumiillistuu” konkreettiseksi uudeksi tavaksi, tuotteeksi tai toiminnaksi 
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- innovaatioksi - tuottaen taloudellista hyötyä ja lisäarvoa kilpailutilanteessa (Ståhle & 

Grönroos, 1999). Myös Uusikylä (1999, 33–35) yhtyy omissa luovuustutkimuksissaan 

tähän samaan näkemykseen. Jotta innovaatio voisi olla merkittävä ja taloudellisesti 

hyödynnettävissä, sen täytyy johtaa lopputulokseen, produktiin, jolla on uutuusarvoa 

ja joka on jollakin tavoin hyödynnettävissä. Ilmeistä luovuus-innovatiivisuus tarkaste-

lussa kuitenkin on, että ilman luovuutta ei ole mahdollisuutta luoda uusia innovaatioi-

ta. 

 

3.1 Luovuus   
 

Luovuuden yksiselitteinen määrittely on vaikeaa, koska luovuutta voidaan tarkastella 

niin monesta eri lähtökohdasta, näkökulmasta, intressistä sekä tieteenhaarasta kä-

sin. Luovuus on lähtökohtaisesti kuitenkin kaikkien ulottuvilla, mutta toisaalta sen 

voidaan nähdä olevan myös erityislahjakkuuksien ylin taso (Uusikylä, 1999). Luovuu-

teen kuuluu itseään syvästi tyydyttävän, uuden ja omaperäisen toiminnan tekeminen 

sekä luominen, josta mm. Csikzentmihalyi (1996) puhuu flow:na. Flow on luova tila, 

virta, optimaalinen kokemus, jossa toiminta on itsetarkoituksellista ja vie ihmistä ku-

vainnollisesti mukanaan. Flow:ta on myös kuvattu intohimoksi ja auvoksi kokemuk-

seksi, joka on hyvin tyypillistä ennen kaikkea luovassa, innostusta täynnä olevassa 

toiminnassa (Juuti, 2001). Flow-kokemuksen ydin on siinä, että ihminen sijoittaa 

omaa psyykkistä energiaansa tietoisesti itselleen arvokkaaksi kokemaansa toimin-

taan (Uusikylä, 1999, 65). Tämä on rinnastettavissa kuumien ryhmien kokemaan 

mielentilaan, jossa yhteinen haasteellinen tehtävä motivoi äärisuorituksiin (Lipman-

Blumen, 2000). 

 

Luova prosessi tuottaa myös yleensä lopputuloksen: produktin. Produktin käsite liittyy 

erityisesti luovaan prosessointiin, jonka avulla luovuutta/luovaa toimintaa voidaan ar-

vioida. Uusikylän (1999, 33–35) mukaan produktin arvo riippuu täysin yksilöistä – ei 

muiden kiitoksesta tai moitteesta. Csikzentmihalyilla (1999, 313-314) on puolestaan 

täysin päinvastainen näkemys tähän asiaan. Hänen mukaansa vasta muiden ihmis-



26 (40)  

ten ja yhteisön antama tunnustus tekee luovasta lopputuloksesta ja toiminnasta luo-

van.  

 

Usein luovuus piileskelee hyvin tavallisissa ihmisissä ja paikoissa, josta sitä ei osata 

ensimmäisenä etsiä. Kysymys ”mitä luovuus on?” pitäisikin korvata kysymyksellä 

”missä luovuus on?” (Kirton, 1991, 209–210). Eri tutkimusten mukaan erityisesti luo-

vuutta tukevalla ja mahdollistavalla toimiympäristöllä on suurempi painoarvo, kun ns. 

luovilla yksilöillä. Joukko tavallisia ihmisiä luovassa toimiympäristössä voi olla selke-

ästi luovempia ja innovatiivisempia kuin luovien yksilöiden joukko jäykässä yritysym-

päristössä (Leonard & Swap, 1999, 179). Verkostomainen, dynaaminen ja itseor-

ganisoituva toimintaympäristö rakentuukin yleensä sinne, missä toimijoilla on run-

saasti vapautta kommunikoida keskenään (Ståhle et al., 2002, 95).  

 

Tutkimusten mukaan luovuutta ei voida kuvata myöskään ilman motivaatiota (Runco 

& Sakamoto, 1999, 75–76). Ihmisen toimintoja ohjaavat motiivit, jotka muodostavat 

motivaation. Nämä motiivit voivat olla synnynnäisiä, oppimisen tulosta, tiedostettuja 

tai tiedostamattomia. Eri luovuusteorioissa onkin käsitelty motivaation vaikutusta luo-

vuuteen. Usein puhutaan, että luovalla ihmisellä on vahva sisäinen motivaatio toteut-

taa ja ilmaista itseään. Tällainen sisäisesti motivoitunut henkilö kokee toiminnan it-

sessään tärkeäksi. Hän pystyy toimimaan pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

Ulkoisella motivaatiolla ei ole samanlaista merkitystä, mutta se voidaan nähdä kei-

noksi päästä johonkin toiseen tavoitteeseen. (Koski, 2001, 107). 

 

Luovuus edellyttää myös psykologista luottamuksen ja turvallisuuden tunnetta siitä, 

että ihminen voi olla oma itsensä ilman kasvojen menettämisen pelkoa. Luovuus 

edellyttää myös vapaata ilmapiiriä, jossa ei tarvitse pelätä arvostelua. Kun yksilöä ei 

verrata toisiin, hän pystyy selvemmin arvioimaan omia sisäisiä tuntojaan. (Uusikylä, 

1999, 35–36).   
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3.2 Autoteelinen persoonallisuus  

 

Kyky uudistamiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun erottaa ihmisen eläimestä. Voi-

daankin siis ajatella, että luovuus on yksi olennainen osa ihmisenä olemista – sen 

voidaan nähdä olevan itseisarvoista ihmisenä olemiselle.  Luovuutta voidaan tarkas-

tella myös välineellisestä näkökulmasta aina kun halutaan synnyttää uudenlaista toi-

minnan muotoa. (Koski, 2001, 13.) 

 

Csikszentmihalyi (2005, 139) puhuu Flow -kirjassaan autoteelisestä persoonallisuu-

desta, jolla näkyy olevan paljon yhtymäkohtia luovuuteen, luovaan ajatteluun ja luo-

vaan toimintaan. Tällaisen autoteelisen persoonallisuuden tunnusmerkit ovat kyky 

löytää uusia mahdollisuuksia ja erilaisia vaihtoehtoja tavanomaisiin toimintoihin ja ru-

tiineihin sellaisista tilanteissa, joissa ns. tavalliset ihmiset eivät keksi mitään uutta, 

vaan suorittavat asioita päivästä toiseen samalla tavalla ja lopulta pitkästyvät. Tällai-

set autoteeliset persoonallisuudet osaavat innostua pienistä ja vaatimattomistakin 

asioista sekä ennen kaikkea iloita ja innostua pelkästään erilaisten vaihtoehtojen 

tuottamisesta. ”Autoteelinen itse” määritellään myös sellaiseksi, joka kääntää poten-

tiaaliset uhkakuvat tuottaviksi haasteiksi säilyttäen samalla sisäisen tasapainonsa. 

Henkilö, joka ei koskaan pitkästy, on harvoin levoton ja joka osallistuu ympäristönsä 

tapahtumiin sekä kokee lisäksi flowta suurimman osan ajastaan, omaa autoteelisen 

itsen. (Ibid, 139, 299.) 

 

Suhteellisen monella ihmisellä omat, sisäiset tavoitteet määräytyvät ulkoapäin. Ne 

voivat olla lähtöisin biologisista tarpeista tai sosiaalisista toimintatavoista. Autoteelis-

ten persoonallisuuksien tavoitteet syntyvät sisäisestä palosta ja omasta halusta tutkia 

asiaa. Tällä tavoin autoteelinen persoona sijoittaa psyykkistä energiaansa siihen jär-

jestelmään, jonka osana hän on, nousten koko ajan korkeammalle kompleksisuuden 

tasolle. (Csikszentmihalyi (2005, 30, 304.) 

 

Autoteelinen persoonallisuus tiedetään osittain perimän ja kasvatuksen yhteisvaiku-

tukseksi. Toisilla ihmisillä neurologinen rakenne voi yksinkertaisesti olla joustavampi 
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ja fokusoituneempi kuin toisilla. Toisaalta vanhemmat pystyvät vaikuttamaan autotee-

lisen perhekontekstin syntymiseen ja luovat näin tärkeät peruspuitteet ilolle ja luo-

vuudelle. Perheissä, joissa vallitsee autoteelinen tilanne, perheenjäsenten psyykki-

nen energiataso on korkea ja tämä puolestaan vaikuttaa siihen, että perheenjäsenet 

ovat vapaampia ohjaamaan kiinnostustaan sellaisiin toimintoihin, jotka kasvattavat 

heitä yksilöinä. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin perhetaustoistaan huolimatta mahdolli-

suus kehittää oman persoonallisuutensa kasvua autoteelisempään suuntaan. (Csiks-

zentmihalyi, 2005.) 

 

Autoteelinen persoonallisuus kykenee muuttamaan perustyötehtävän monimutkai-

seksi toiminnaksi tunnistamalla toimintamahdollisuuksia myös siellä, missä muut ei-

vät mahdollisuuksia havaitse. He kehittävät sitkeästi taitojaan, uppoutuvat täysin työ-

hönsä ja keskittyvät käsillä olevaan tehtävään sillä intensiteetillä, että työ alkaa tuot-

taa tekijälleen iloa ja syvää tyydytystä. Tällä tavoin kun ihminen sijoittaa psyykkistä 

energiaansa työhön, se alkaa tuntua myös vapaasti valitulta ja synnyttää optimaali-

sen kokemuksen - flown. (Csikszentmihalyi 2005, 137, 138, 143, 220.)  

 

3.3 Autoteelinen työskentely 

 

Termi ”autoteelinen” rakentuu kreikan kantasanoista auto ja telos. Auto tarkoittaa it-

seä ja telos puolestaan päämäärää. Yhdessä ne tarkoittavat toimintaa, joka itses-

sään on riittävää. Tehtävää, jota ei tehdä hyöty tavoitteena, vaan siksi, että tekemi-

nen ja toiminta itsessään ovat palkitsevia. Kokemus on siis autoteelinen, kun henkilö 

kiinnittää tarkkaavaisuutensa toimintaan toiminnan itsensä takia. Sitä vastoin ei-

autoteelisessa (eksoteelinen) tarkkaavaisuus kohdistuu toiminnan seurauksiin. 

Useimmat ihmisten toiminnat ovat kuitenkin sekoitus sekä autoteelisiä että eksoteeli-

siä toimintoja. (Csikszentmihalyi, 2005, 107.)       

 

Mitä enemmin työn sanotaan muistuttavan peliä (on monipuolista, sisältää haasteita 

ja selkeät toiminnalliset päämäärät sekä välittömän tavoitteen), sen paremmin sen 
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tiedetään tuottavan iloa ja optimaalista kokemusta tekijälleen. Käytännössä tämä ei 

kuitenkaan ole mahdollista, sillä pelkät ulkoiset olosuhteet eivät kuitenkaan takaa si-

tä, että ihminen kokee työssään flow:n. Optimaalisen kokemuksen saavuttaminen on 

hyvin subjektiivinen kokemus, johon vaikuttavat mm. se, millaiset toimintamahdolli-

suudet yksilö kokee itsellään olevan suhteessa ympäristöönsä sekä millaisiksi hän 

itse arvioi omat kykynsä siellä. Tämä tarkoittaa sitä, että näennäisesti suurenmoises-

sakin työssä ihminen voi kokea jatkuvasti suurta tyytymättömyyttä, koska yksilö jou-

tuu ulkoisesta pakoista suuntaamaan omaa tarkkavaisuuttaan vastentahtoisesti jo-

honkin annettuun tehtävään, josta seuraa tuntemus oman psyykkisen energian huk-

kaan heittämisestä. Tällaiseen tehtävään kanavoitu aika koetaan olevan pois koko 

elämän kokonaisajasta. (Csikszentmihalyi, 2005, 221, 224, 232.) 

 

Hyvän työyhteisön kriteerinä voidaan pitää sitä, että se innostaa työntekijöitä kehit-

tämän omaa potentiaaliaan mahdollisimman monipuolisesti antaen samalla yhä suu-

rempia, älyllisesti motivoivia ”haastesyöttöjä”. Samalla se mahdollistaa ja tukee yksi-

lön tietoisuuden järjestystä. Yksilö voi keskittää tarkkaavaisuutensa omien tavoitteit-

tensa mukaisesti, vapaasti ja omasta sisäisestä motivaatiostaan lähtöisin. Yksilön 

näkökulmasta lopullisella tavoitteella ei sinänsä ole muuta väliä kuin se, että itselleen 

asetettu tavoite ohjaa oman psyykkisen energian hallintaa. Tavoitteiden asettaminen 

on siten samalla tarkoituksen ja päämäärien luomista, jolla luodaan järjestystä mielen 

sisältöön integroimalla toiminta yhdeksi kokonaiseksi flow-kokemukseksi. (Csiks-

zentmihalyi, 2005, 275, 308, 309, 310.)         

 

3.4 Innovatiivisuus 

 

Ståhlen & Grönroosin (1999, 108–109) mukaan innovoinnissa on kyse organisaatioin 

herkkyydestä ja kyvykkyydestä hyödyntää itseorganisoitumista, jossa ihmiset ovat 

keskeisessä roolissa. Siksi innovaatiot voidaankin nähdä suurimmaksi osaksi sosiaa-

lisen ja luovan prosessin lopputuotteena (produktina), jossa ideat ja tuotteet kypsyvät 

lopulliseen muotoonsa hyvin monimuotoisessa verkostoyhteistyössä (Ståhle et al., 

2002, 102.)  
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Uusien innovaatioiden synnyttämisen edellytyksenä on avoin tiedon virtaus, osaami-

nen, vuorovaikutuksen dynamiikka sekä luova mieli. Yksilö voi olla yksinäänkin inno-

vatiivinen, mutta yhteisö, joka koostuu useista aktiivisista yksilöistä, on oletusarvoi-

sesti yksilöä tuottavampi innovaatioiden laadun ja määrän suhteen. Innovaatiot syn-

tyvät rajapinnoissa, jota edustaa mm. innovatiivisten yksilöiden välinen kommunikoin-

ti. Siellä missä uudet näkökannat ja ennen kohtaamattomat ajatukset törmäävät toi-

siinsa, tuloksena on uutta tietoa. Tässä tiedossa ja sen kautta tulevassa oppimisessa 

ovat ainekset uusille innovaatioille.  Kommunikoinnin runsaus edesauttaa uusien ide-

oiden syntyä ja siksi kommunikointia helpottavia välineitä ja toimintatapoja tulisi tu-

kea. (Ståhle et al., 2002, 100-107.) 

 

Epävarmuus kuuluu innovointiprosessiin, sillä koko innovointiprosessin tarkoitus on 

käsitellä tietoa siten, että saavutetaan jotain ennen tietämätöntä. Normaalisti me 

määrittelemme epävarmuuden tilana, jossa jotain tuntematonta saattaa tapahtua, 

mutta sen sijaan innovointiprosessissa epävarmuus määritellään tilaksi, jossa tie-

dämme jotain uutta tapahtuvan. Tämän takia innovointiprosessissa laskemista ja op-

timointia tärkeämpää on käsitellä uskomuksia, intituutioita sekä luovuutta. (Christen-

sen et al., 2004, 5.) 

 

Tuomi (1999) esittää, että runsaskaan määrä eksplisiittistä tietoa ei edistä innovoin-

tia, jos ei pystytä hyödyntämään tuon tiedon tulkitsemiseksi ns. hiljaista tietoa. Hänen 

mukaansa tieteellinenkin tieto on sidoksissa tiedon tulkintaan. Tulkinta edellyttää so-

siaalista kanssakäymistä ja yhteydenpitoa, joka aiheesta riippuen voi edellyttää fyy-

sistä kanssakäymistä, mutta voi sopia myös virtuaalisesti kommunikoitavaksi. Ruus-

kanen (2004, 35) kirjoittaa, että innovaatioilla on vahva sosiaalinen luonne. Ne synty-

vät sosiaalisissa verkostoissa ja sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa. Toimija-

verkostot ovat yksittäistä toimijaa herkempiä tunnistamaan ongelmia, havaitsemaan 

mahdollisuuksia ja löytämään ratkaisuja.  
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Ruuskanen (2004, 39) väittää, että sosiaalisissa suhteissa ja sosiaalisissa innovaati-

oissa on yritysten, yhteisöjen tai kansantalouksien kilpailukyvyn perusta. ”Teknologi-

sia uudistuksia on usein varsin helppoa kopioida, mutta paikallisiin sosiaalisiin suh-

teisiin ja niiden uudistuksiin liittyviä järjestelyitä on vaikea siirtää paikasta toiseen”.  

Ruuskasen mukaan sosiaalisella pääomalla viitataan sellaisiin sosiaalisiin ympäris-

töihin, jotka edistävät yhteisön jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Sosiaali-

nen pääoma voi helpottaa yksilöiden ja ryhmien vuorovaikutusta, mutta se voi myös 

sulkea joitain toimijoita kommunikaatio- ja luottamusverkostojen ulkopuolelle. Net-

tisosiaalisuutta edellyttävä virtuaaliyhteisö on esimerkki yhdenlaisesta sosiaalisuu-

desta, jonka omaksuminen rajautuu sen mukaan, kokeeko yksilö virtuaalimaailman 

omakseen.  

 

Jos haluttomat yksilöt laitetaan kehittämään innovaatioita tiettynä aikana tiettyyn 

paikkaan, on epätodennäköistä, että innovaatioita syntyy. Innovaatiota ei voi pakot-

taa syntymään. Jos innokkaat ja osaavat yksilöt voivat kommunikoida ajasta ja pai-

kasta riippumattomasti, tiedostaen tavoitteekseen kehittää yhdessä jotain uutta, ovat 

paremmat edellytykset innovoinnille olemassa. Fyysisten ideariihien tai muiden ko-

koontumisien sijaan voikin olla hyödyllistä siirtää keskustelu tutkimuksessa tarkastel-

tavaan virtuaaliseen ympäristöön, Internetiin. Internetissä sijaitsevalle, yhteisölle de-

dikoidulle keskustelufoorumille voi yhteisön jäsen tuottaa ajasta ja paikasta riippu-

mattomasti kommentteja, tietoa ja ideoita.  
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Kuva 3 Innovaatioprosessi  (http://www.ek.fi/elo/dokumentit/luottamus_Blomqvist.pdf) 

 

Blomqvist (2004) kuvaa, että innovaatioprosessi lähtee siitä, että on aikaa, luotta-

musta ja tilaa innovoida. Aika tarkoittaa kiireettömyyttä sekä vapautta aikatauluista, 

luottamus uskoa tehtävään ja tila innostavia sekä luovia olosuhteita. Kun näihin teki-

jöihin liitetään yhteistyö toisten toimijoiden kanssa sekä tiedon aktiivinen luominen 

sekä siirto, on seurauksena innovaatiota. Innovatiivisessa virtuaaliyhteisössä edellä 

kuvatuista aika, tila, yhteistyö ja tiedon hankinta ovat yhteisön suurimmat vahvuudet.  

 

4 Tutkimustulokset ja johtopäätökset 

 

Tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa oli ”Millainen on innovatiivinen virtuaaliyh-

teisö?”. Tutkimus selvitti virtuaaliyhteisön toiminnan edellytyksiä nettisosiaalisuudes-

ta, kommunikoinnin ja luottamuksen kautta yhteisöllisyyteen. Innovatiivisuutta tarkas-

teltiin painottaen luovuutta. Luovuus tulee saada esiin pyrkimällä synnyttämään yh-

teisössä flow-tila, jossa autoteeliset, itseohjautuvat ja innokkaat toimijat synnyttävät 

yhteistyössä uutta tietoa ja innovaatioita.  
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Tutkimus löysi virtuaaliyhteisöllisyyden edellytyksiksi toimijoiden nettisosiaalisen 

luonteen, innostuneisuuden, aloitteellisuuden, kriisiensietokyvyn, tehtävään keskitty-

neisyyden sekä säännöllisen ja vapautuneen kommunikaation palautteineen. Kaiken 

tämän takana on luottamus toimijoiden kesken. Parhaimmillaan näistä tekijöistä saa-

daan muodostumaan virtuaalinen kuuma ryhmä, jolla on ”flow” ja joka saa motivaati-

onsa tehtävän mahdollisimman hyvästä suorittamisesta: innovatiivisessa virtuaaliyh-

teisössä uusien innovaatioiden syntymisestä.  

 

Teoriakatsauksen innovaatio- ja luovuusosion mukaan voitiin päätellä, että virtuaa-

liyhteisöllä on edellytykset toimia innovatiivisesti ja luovasti. Virtuaaliyhteisö tarjoaa 

toimijoilleen mahdollisuuden ajankäytön vapauteen, joka on yksi luovuuden perus-

edellytys. Virtuaaliyhteisössä kunkin toimijan henkilökohtaisten mieltymysten mukai-

nen luova ympäristö on toteutettavissa, koska toimijaa ei sido paikka sen enempää 

kuin aikakaan. Innovatiivisuuden yhtenä kulmakivenä oleva yhteistyö ja tiedon jaka-

minen ovat virtuaaliyhteisön perusasioita. Kun yhteisö on koottu toimijoista, jotka 

omaavat autoteelisia taipumuksia, kyetään saavuttamaan flow-tila, ja parhaimmillaan 

saadaan syntymään luova ja innovatiivinen virtuaaliyhteisö. Tutkimus antaa aiheen 

olettaa, että virtuaaliyhteisö voi perusideallaan tukea mainiosti luovuutta ja innovatii-

visuutta.  

 

Tutkijaa jäi erityisesti kiinnostamaan virtuaaliyhteisön yhteisöllisyyden syntymeka-

nismit. Kuinka flow synnytetään yhteisöön ja millaiset toimijat tulisi yhteisöön houku-

tella, jotta luovuus ja innovatiivisuus saadaan nousemaan ylivertaiselle tasolle. Mitkä 

tekijät yksilöivät nettisosiaalisen, autoteelisen toimijan ja millä edellytyksillä kyseiset 

toimijat saadaan innostumaan innovatiivisesta virtuaaliyhteisöstä. Jatkotutkimukses-

sa tutkija tullee paneutumaan virtuaaliyhteisön toimijoiden ominaisuuksiin ja flown 

syntymisen mekanismeihin virtuaaliympäristössä.  
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