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As technology evolves, different platforms will become increasingly important, en-

abling networked collaboration independently of organizations. As the operating 

environment changes, it is increasingly important to understand the factors asso-

ciated with virtual platforms as a place for collaboration. 

In platform-mediated cooperation, the participants' activity is influenced by the par-
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find out what are the benefits of a virtual collaboration platform, what are their 

conditions and how can they be promoted. The study was carried out as a case 
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1. Johdanto 

Käsillä oleva pro gradu -työ tarkastelee virtuaalisen yhteistyöalustan hyötyjä; tä-

män tutkielman johdantoluku käy läpi työn taustan ja tavoitteet. Ensimmäinen ala-

luku esittelee tutkimuksen pääkysymyksen sekä kolme alakysymystä. Tämän jäl-

keen johdantoluku esittelee aihepiirin kannalta keskeistä aikaisempaa tutkimusta, 

perustelee sekä teoreettista että toiminnallista tarvetta tutkimukselle ja perustelee 

tehdyt menetelmälliset valinnat. Viimeinen alaluku listaa keskeiset käytetyt käsit-

teet, jotta niihin on helppo työtä lukiessa palata.   

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoite 

Toimintaympäristön muuttuessa virtuaalinen työskentely ja organisaatiorajat ylittä-

vä verkostomainen toimintatapa yleistyvät. Tekniikka, tekniset innovaatiot ja verkot 

mahdollistavat uudenlaisia työtapoja ja vanhojen tapojen tehostamista. Maailman-

laajuisesti tuotettu data tuplaantuu puolentoista vuoden välein, ja sen määrä kas-

vaa eksponentiaalisesti. Digitaalinen vallankumous on jo nyt johtanut uusiin tapoi-

hin harjoittaa liiketoimintaa. Digitalisaatiokehitystä on verrattu merkitykseltään jopa 

teolliseen vallankumoukseen. (Kemppainen ym., 2017) Internetin kehitys, tietoko-

neiden laskentatehon kasvu ja ohjelmistoinnovaatiot ovat mahdollistaneet virtuaa-

listen alustojen hyödyntämisen uudella tavalla (Hautamäki & Oksanen, 2018, s. 

94). Alustojen merkitys on kasvanut merkittäväksi, ja alustatalouden liiketoiminta-

malleja voidaan pitää jopa vakiintuneiden liiketoimintamallien haastajina. (Parker 

ym., 2017; Wirtz ym., 2019.) 

Tietomarkkinat kasvavat, ja datan vaihdannasta on tullut yksi uusi liiketoiminnan 

muoto (Iwasa ym., 2019; Trabucchi & Buganza, 2019). Keskeistä on sen huo-

maaminen, että data itsessään ei edes analytiikan avulla ratkaise ongelmia, ja sen 

tehoton hyödyntäminen voidaan nähdä jopa strategisena riskinä (Edwards & 

Taborda, 2016). Hyvin hoidetulla tietojohtamisella voidaan vaikuttaa esimerkiksi 

organisaation suorituskykyyn ja saada aikaan sekä epäsuoraa että suoraa tuotta-

vuuden kasvua (López-Nicolás & Merono-Cerdán, 2011). Tiedon kollektiivisen 

luonteen vuoksi käytännöistä on etsittävä uusia toimintatapoja avoimeen tiedon-

vaihtoon ja kollektiivisen ulottuvuuden hyödyntämiseen (Razmerita ym., 2014).  
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Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatioiden on kyettävä uudis-

tumaan nopeasti (Bălău & Utz, 2017) ja kyettävä käyttämään käytettävissä olevaa 

tietoa (Huarnga ym., 2018). Onnistumista määrittelee yhä enemmän organisaa-

tioiden kyky tehdä tuloksellista yhteistyötä, jossa tietoa ja kyvykkyyksiä hyödynne-

tään yhteisesti (Moeini ym., 2013). Yhteisessä kehittymisessä korostuu tietoteknii-

kan merkitys ja yhteinen arvonmuodostus. Innovaatiot syntyvät yhä harvemmin 

organisaatioiden sisällä ja yhä useammin verkostomaisen toiminnan tuloksena. 

(Lusch & Nambisan, 2015.)  

Etenkin tietointensiivisillä aloilla työn tekemistä on alettu organisoida uusilla, inno-

vatiivisilla tavoilla (Hunnes Blakstad, 2015). Työtä tehdään yhä enemmän erilaisis-

sa projekteissa tai nopeasti tapauskohtaisesti kootuissa tiimeissä (Bakker ym., 

2013).  Innovatiiviset työskentely- ja yhteistyötavat eivät ole ainoastaan liiketoi-

minnan kiinnostuksen kohteena, vaan myös julkisella sektorilla toimintaa kehite-

tään yhä enemmän avoimen yhteistyön suuntaan. Suomessa valtiovarainministe-

riön johtama Työ 2.0. on ”työympäristöjen, toimintatapojen ja palvelujen kehittämi-

sen kokonaisuus”, jossa valtionhallinnon työtapoja kehitetään vastaamaan yhä 

nopeammin muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Modernin valtiohallinnon 

toiminnan tueksi kehitetään virtuaalisia työtapoja, alustoja ja työkaluja yhteiseen 

käyttöön. Tavoitteena on myös verkottaa eri toimijoita keskenään. ”Hierarkkisten 

rakenteiden sijaan ja rinnalle tarvitaan kehittäjäyhteisöjä ja kumppanuuksia.” 

(Valtiovarainministeriö, 2020.)  

Tietotaloudessa keskeistä on sen ymmärtäminen, miten tiedon jakaminen ja inno-

vointi saadaan yhteiseksi asiaksi ja kaikkien osallisten hyödyksi (Bălău & Utz, 

2017, s. 589). Toimijat osallistuvat jaettujen virtuaalisten ympäristöjen toimintoihin 

silloin, kun he kokevat hyötyvänsä osallistumisesta jollain tapaa. Yhteistyöalustan 

ylläpitäjän keskeinen tehtävä on kehittää ja ylläpitää virtuaalista ympäristöä siten, 

että osallistujalla on mahdollisuus kokea saavansa osallistumisestaan jotain hyö-

tyä. Jos hyötyjen saamista ei edistetä, oletettavissa on, että osallistumisaktiviteetti 

heikkenee tai pahimmillaan yksilön motivaatio osallistua toimintaan häviää koko-

naan. (Nambisan & Baron, 2009, s. 403.) Alustan tulee tuottaa toimijalle jotain sel-

laista, mitä vaille hän voisi jäädä ilman alustaa. Tietojohtamisen keinoilla alustaa 

voidaan kehittää sellaiseksi, että se tuottaa enemmän hyötyjä siinä toimiville ta-



9 
 

hoille. Keskeistä on ensin ymmärtää, mitä nämä hyödyt toimijoille voivat ideaaliti-

lanteessa olla. 

Tämän työn tavoitteena on kartoittaa niitä hyötyjä, joita alusta voi tuottaa siihen 

osallistuville tahoille. Tapaustutkimuksen tutkimuskohteena on julkisin varoin yllä-

pidettävä turvallisuustoimijoille suunnattu tietoportaali TUOVI. Tutkimuksessa kar-

toitetaan TUOVI-alustasta saatavia hyötyjä, ideaalitilanteessa yhteistyöalustasta 

saatavia hyötyjä sekä keinoja, joilla hyötyjen saatavuutta voidaan edistää. Työn 

käytännöllisenä tavoitteena on tuottaa TUOVIN ylläpitäjälle materiaalia TUOVI-

portaalin kehittämisen tueksi.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata virtuaalista alustaa yhteistyön paikkana. 

Tutkimuksen keskiössä on yhteistyöalusta, jonka ympärille yhteistyöhön osallistu-

vat kokoontuvat verkostomaisiin rakenteisiin. Teoriaosuus käy läpi alustoista, osal-

listumisesta ja saatavista hyödyistä tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Empiirinen 

haastatteluaineisto selvittää alustasta saatuja kokemuksia ja siinä nähtäviä mah-

dollisuuksia sekä hyötyjen edistämiskeinoja.  

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä esitetään seuraava:  

1. Mitä hyötyjä hyvin toimiva virtuaalinen yhteistyöalusta tuottaa siinä toimiville 

tahoille? 

Tutkimuksen alakysymyksinä esitetään seuraavat:  

1. Mitä hyötyjä TUOVI-portaalin käyttäjät kokevat saavansa? 

2. Mistä tekijöistä alustan hyödyt koostuvat? 

3. Millä edellytyksillä hyötyjä syntyy ja miten niiden syntymistä voidaan tieto-

johtamisen keinoin edistää? 

Tutkimuskysymykset on esitetty aikajanalla kuviossa 1 siten, että ensimmäiseksi 

tarkastellaan saatuja hyötyjä, toisena hyödyn tekijöitä, kolmantena hyötyjen edelly-

tyksiä ja keinoja niiden lisäämiseksi ja lopuksi kootaan ne hyödyt, joita hyvin toimi-

va alusta ideaalitilanteessa tuottaa siinä toimiville tahoille. Kantavana ajatuksena 

on, että nykytilasta voidaan edetä ideaalitilanteeseen huomioimalla hyötyjä edistä-

vät tekijät ja keskittymällä niihin toimiin, joilla hyötyjä voidaan edistää.  
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Kuvio 1. Kolme alatutkimuskysymystä sekä tutkimuksen pääkysymys 

 

1.2 Aikaisempi tutkimus ja tarve tutkimukselle 

Tietojohtamisen tavoitteena on auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa, 

esimerkiksi voittamaan kilpailijat markkinoilla (Alavi & Leidner, 2001). Blomqvist ja 

Kianto totesivat vuonna 2007, että organisaatiot, jotka rohkeasti etulinjassa hyö-

dyntävät tietojohtamisen oppeja, tulevat hyötymään tietojohtoisuuden arvon ym-

märtämisestä (Blomqvist & Kianto, 2007). Tietojohtaminen on ollut vuosien varrella 

muutoksessa. Resurssiperustaisen teorian myötä oivallettiin kyvykkyydessä ole-

van kyse myös organisaatiossa olevasta tiedosta ja tunnistettiin tiedon käsittelyyn 

ja hyväksikäyttöön liittyviä kysymyksiä sekä todettiin, ettei tietojohtaminen liity ai-

noastaan teknologiaan, mutta ei myöskään pelkästään ihmisiin. Tietojohtamisessa 

on useita näiden kahden tekijän välisiä yhteyksiä. Kolme merkittävää kehitysvai-

hetta tietojohtamisen kehittymisessä ovat sirpaloituminen (fragmentation), yhdis-

tyminen (integration) ja sulautuminen (fusion). Tietojohtamisen suuntauksissa on 

tulevaisuudessa nähtävissä vaiheet laajentuminen (extension), erikoistuminen 

(specialitzation) ja uudelleen konseptointi (reconceptualization). Ensimmäiset kak-

si ovat aiempien tietojohtamisen mallien uudistamista, mutta kolmas voi tarkoittaa 

jopa vallankumousta tulevaisuuden tietojohtamisen tulkinnoissa. Nykyisen tietojoh-

tamisen voidaan nähdä syntyneen resurssiperusteisen teorian jälkipohdinnoissa ja 

sen tunnistamisesta, ettei tietojohtaminen liity aikaisempien suuntauksien mukaan 

ainoastaan tietoon ja teknologiaan (tietoperusteinen näkemys) tai ihmisiin (resurs-
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siperustainen näkemys), vaan siinä on kyse näiden kahden tekijän välisistä yh-

teyksistä. (Handzic, 2017.) 

Tietojohtaminen on nuori tieteenala, jonka parissa ei yrityksistä huolimatta vallitse 

täyttä yhteisymmärrystä siitä, miten se tulisi määritellä. Nyt vallalla olevan näke-

myksen mukaan tietojohtaminen sulautuu yhä enemmän muihin tieteenaloihin. 

Tietojohtamisella on yhteyksiä esimerkiksi liiketoimintajohtamiseen, viestintäjoh-

tamiseen ja projektinhallintaan. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää e-oppimista, 

joka edustaa tietojohtamisen fuusiota opetuksen kanssa, tai asiakassuhteiden hal-

linnan oppeja, jotka taas edustavat tietojohtamisen soveltamista 

markkinointiin. (Handzic, 2017.) 

Alustaa voidaan tutkimuksellisesti lähestyä esimerkiksi yksilön toiminnan näkö-

kulmasta tai tiedon luomisen näkökulmasta. Bălău ja Utz (2017) ovat tutkineet, 

mikä saa tietointensiivisessä tietotaloudessa ihmiset jakamaan tietoa. Buunk ym. 

(2019) ovat tutkineet hiljaisen tiedon jakamiseen liittyviä tekijöitä virtuaalisissa ym-

päristöissä. Tutkimuksen kohteena on ollut tiedon jakaminen verkossa (online) 

julkisen sektorin asiantuntijoiden välillä. (Buunk ym., 2019.) Spindeldreher ym. 

(2018) puolestaan tutkivat, mitkä tekijät jakamistaloudessa estävät jakamista 

(Spindeldreher ym., 2018). 

Toinen suosittu tietojohtamisen näkökulma on organisaation oppimisen ja suori-

tuskyvyn kehittäminen. Tiedon siirtymistä mallintaneet Nonaka ja Takeuchi ovat 

todenneet tiedon siirtämisen parantavan organisaation suorituskykyä. (Nonaka & 

Takeuchi, 1995.) Malhotra (2005) selvitti, kuinka liiketoimintaprosessit saadaan 

tietojohtamisen järjestelmien myötävaikutuksella tuottamaan liiketoimintavoittoa. 

Strategiavetoiset mallit (strategy-pull) haastavat aikaisemmat teknologiaan pohjau-

tuvat (teknology-push) tietojohtamisen mallit, ja tutkimustulokset antavat viitteitä 

strategiavetoisten mallien ylivoimaisuudesta vanhoihin malleihin verrattuna. 

(Malhotra, 2005.)  

Tietopääomaa ja aineettomia resursseja sekä niistä saatavia hyötyjä ja niiden 

merkitystä on tutkittu erityisesti organisaatioiden ja johtamisen näkökulmasta. 

Alves ym. (2016) ovat tutkineet asiakkaan aineettomien resurssien vaikutuksia 

tehokkuuteen, sosiaalisen pääoman ja asiakasosaamisen yhdistämistä yritysten 
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kanssa ja asiakkaiden tästä kokemaa hyötyä. Tutkimuksen keskiössä on yhteinen 

arvonmuodostus. Viimeaikaisessa tutkimuksessa huomiota on kiinnitetty myös 

yhteiskehittämisen ja aineettoman pääoman välisiä yhteyksiin. (Alves ym., 2016.) 

Dal Mas ym. (2018) ovat todenneet, että organisaation tärkein voimavara on tie-

don luomiseen liittyvä inhimillinen pääoma (Dal Mas ym., 2018). 

Digitaalisia alustoja voidaan lähestyä esimerkiksi tekniikan ja infrastruktuurin nä-

kökulmasta, rakenteellisesta, toiminnallisesta tai organisaation näkökulmasta 

(Klievink ym., 2015). Varhaisempi alustoihin kohdistunut tutkimus on ollut kiinnos-

tunut digitaalisista alustoista nimenomaan teknisen kehittämisen näkökulmasta 

(ks. esim. Ceccagnoli ym., 2012; Ceccagnoli ym., 2014; Lusch & Nambisan, 

2015). Esimerkiksi Bresnahan ja Greenstein ovat tutkineet tietotekniikka-alan alus-

tojen ostajien ja myyjien yhteisiä tavoitteita ja West on määritellyt alustaa siihen 

liittyvien standardien ja arkkitehtuurin pohjalta (Bresnahan & Greenstein, 1999; 

West, 2003). 

Liiketoiminnan näkökulmasta alustoihin liittyvän tutkimuksen kohteena on ollut 

myös dataan liittyvän kilpailun hallinta ja hallinnan arkkitehtoninen suunnittelu 

(Gawer & Cusumano, 2014). Datan avaamista ja vaihdantaa tutkineet Iwasa ym. 

(2019) ovatkin todenneet, että tietotaloudessa datasta on tullut jo itsessään arvo-

kasta. Massadata (big data), keinoäly, esineiden internet ja pilviteknologia ovat 

tuoneet tiedon käsittelyyn uuden ulottuvuuden ja muuttavat innovaatioteknologian 

luonnetta. Nykyteknologia ja kasvanut tiedon merkitys ovat tuoneet mukanaan kä-

sityksen, ettei dataa kannata jakaa vapaasti, sillä se on arvokasta jo itsessään. 

Datan arvon määrittely on haastavaa, sillä datan omistaja ei aina pysty ylläpitä-

mään tietoa omistamansa datan sisällöstä, ja toisaalta ostaessaan dataa yritys ei 

välttämättä pysty määrittelemään sen hyötyä itselleen. Datan myynnistä on tullut 

liiketoiminnan muoto. Markkinoille on tullut jo tullut useita dataa myyviä yrityksiä, 

kuten Azure Marketplace ja Qlick DataMarket. (Iwasa ym., 2019.) 

Toiminnallisesta näkökulmasta alustaan keskittyvän tutkimuksen kohteena on ollut 

esimerkiksi palveluiden tuottaminen. Perinteisesti palvelun tarjoamisella on tarkoi-

tettu tekojen, suoritusten tai prosessien välityksellä resurssin välittämistä tuottajal-

ta kuluttajalle. Aikaisemman käsityksen mukaan tietokone ja sen ohjelmistot (soft-
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ware, hardware) tuottavat arvoa silloin, kun ne edesauttavat palvelun tarjoamista. 

(Lusch & Nambisan, 2015.) Uudempi tutkimus lähtee siitä, että palveluinnovaatiot 

ovat erilaisten resurssien yhteisvaikutuksesta syntyneitä ja ne tuottavat hyötyjä 

toimijoille kyseisessä paikassa ja ajassa. Innovaatioihin ja niiden syntymiseen liit-

tyy yhä useammin tasavertaisten toimijoiden verkosto, johon myös hyödyn saajat 

kuuluvat. Innovatiivisessa palvelutuotannossa keskiössä ovat ekosysteemit, yh-

teiskehittäminen sekä virtuaaliset alustat (Lusch & Nambisan, 2015). Alustojen 

kehittämiseen liittyvät myös kysymykset siitä, miten alustojen kehittäminen voi 

tehdä yrityksestä parhaan ja miten kehitys voi vaikuttaa kilpailudynamiikkaan tai 

innovatiivisuuteen ekosysteemitasolla (Gawer & Cusumano, 2014). 

Alustaa voidaan lähestyä myös siihen liittyvän virtuaalisuuselementin näkökulmas-

ta. Virtuaalista työskentelyä ja virtuaalitiimejä, virtuaalitiimien innovaatiokykyä sekä 

niiden johtamista on viime vuosina tutkittu kohtalaisen paljon. (Bakker ym., 2013.) 

Virtuaalitiimeihin liittyvä tutkimus voidaan Gilsonin ym. (2015) mukaan jakaa kym-

menen teeman alle. Nämä teemat ovat tutkimuksen suunnittelu, tiimin panokset, 

tiimin virtuaalisuus, tekniset ratkaisut, globalisaatio, johtajuus, välittäjät ja mode-

raattorit, luottamus, tulokset ja tavat, joilla voidaan parantaa virtuaalisen tiimin me-

nestystä. (Gilson ym., 2015, s. 1313.)  

Virtuaalisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat olleet 

mahdollisuudet taloudellisempaan ja tehokkaampaan tuotantoon (Han, 2019). 

Työn organisointi virtuaalisia menetelmiä hyödyntäen on ollut useiden tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena, ja esimerkiksi Dulebohn ja Hoch (2017) ovat pohtineet 

virtuaalitiimin käsitettä ja määritelleet sen alun perin Bellin ja Kozlowskin (2002) 

määritelmän mukaisesti tiimiksi, jonka jäsenet ovat maantieteellisesti etäällä toisis-

taan ja jonka jäsenillä on vain rajallisesti kasvokkain tapahtuvia kontakteja. 

(Dulebohn & Hoch, 2017, s. 569.)  

Virtuaalisuuden merkitystä ovat tutkineet esimerkiksi Chamakiotis ym. (2013), joi-

den kiinnostuksen kohteena ovat olleet virtuaalisen työtavan vaikutukset luovuu-

teen. Hoch ja Lulebohn (2017) ovat tutkineet virtuaalisen tiimin kokoamiseen liitty-

vää persoonallisten tekijöiden merkityksen näkökulmasta ja Przygodzki ja Kina 

(2015) virtuaalisen yhteisön innovatiivisuutta, avoimia verkostoja ja sosiaalisen 
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pääoman merkitystä alueelliselle kehittämiselle. (Chamakiotis ym., 2013; Hoch & 

Lulebohn, 2017; Przygodzki & Kina, 2015.)  

Alustoihin liittyvä tutkimus on viime aikoina kohdistunut yhä enemmän toimijoiden 

organisoitumiseen alustan ympärille. Ekosysteemit ja verkostoissa tapahtuva in-

novointi on ollut tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Ureña ym. (2019) ovat tutki-

neet luottamuksen ja mielipiteiden muodostumista verkostoissa ja todenneet, että 

avoimilla alustoilla on taipumus kerätä ympärilleen laaja-alaisia vaikutusverkostoja 

(Ureña ym., 2019). 

Tutkijoita kiinnostaa yhä enemmän se, että liiketoimintamallit perustuvat verkos-

tomaiseen alustalla tapahtuvaan ajatteluun. Chang ym. (2019) ovat tutkineet alus-

tatalouteen perustuvia palvelumalleja, tiedon toimittajien ja sitä etsivien yhteen 

saattamista sekä verkoston arvon määrittämistä. Teknisen kehityksen myötä eri-

laiset joukkoistamismenetelmät (crowdsourcing) ovat alkaneet kiinnostaa sekä 

käytännön menetelmänä että tutkimusaiheena yhä enemmän (Hossain & 

Kauranen, 2015). Myös käytännön tarpeena on todettu, että johtajien kannattaa 

yhä enemmän olla selvillä menettelyistä, joilla voidaan hyödyntää henkilöitä, jotka 

ovat valmiita edistämään organisaation toimintaa ilmaiseksi (Brendan, 2013). 

Joukkoistamismenetelmiä pyritään hyödyntämään yhä enemmän myös politiikan 

ja toimintastrategioiden suunnittelussa myös julkisella puolella. (Taeihagh, 2017.) 

Julkiseen sektoriin keskittyvää tietojohtamista voidaan pitää omana tietojohtami-

sen alasuuntauksenaan, mutta julkiseen hallintoon kohdistuvalla tietojohtamisen 

tutkimuksella on taipumusta jäädä käytännöstä erilliseksi (Massaro ym., 2015). 

Käytännössä tietojohtamisen toimenpiteet keskittyvät usein tekniikkaan, tietokan-

toihin ja tietojärjestelmiin. Myös yksityisen ja julkisen sektorin tiedonvaihdon edis-

tämiseen tähtäävä projekti lähtee yleensä liikkeelle teknisenä projektina. Tietojoh-

taminen voidaan mieltää ainoastaan synonyyminä wiki- tai SharePoint-alustojen 

ylläpidolle. (Ks. esim. Winne ym., 2011; Klievink ym., 2015.) Nykyaikaisessa tie-

tointensiivisessä toimintaympäristössä on keskeistä selvittää niitä tekijöitä, jotka 

saavat ihmiset jakamaan tietoa. (Bălău & Utz, 2017, s. 589.)  

Alustat mahdollistavat myös julkiselle sektorille uudenlaisia toimintatapoja. Virtuaa-

lisuus, ekosysteemit ja verkostot eivät ole ainoastaan liiketoimintaa tarkastelevan 
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tutkimuksen kohteena. Quinn ym. (2014) ovat tutkineet verkossa olevia tiedonvaih-

toportaaleja terveydenhuollon mahdollisuuksien näkökulmasta ja Klievink ym. 

(2015) julkisten arvojen ja liiketoiminnan tavoitteiden yhdistämistä tietoalustoilla. 

Alustoja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden mahdollistajana on tutkittu 

vielä toistaiseksi vähän (Klievink ym., 2015). Suomessa valtiollisten toimijoiden 

alustoja ja Suomi.fi-alustan hyödyntämistä joukkoistamiseen tutkineet Hautamäki 

ja Oksanen (2018) toteavatkin, että siitä huolimatta, että valtiollisilla toimijoilla on 

esimerkiksi tietoturvaan, saavutettavuuteen ja edullisuuteen liittyviä erityistarpeita, 

myös Suomessa on yhä kasvava tarve kehittää alustojen hyödyntämistä julkisen 

sektorin toiminnassa. Siitä huolimatta, että alustatalous ja alustat muuttavat tällä 

hetkellä myös julkisen sektorin toimintatapoja, valtiollisten toimijoiden avoimiin 

alustoihin tehtyä tutkimusta on toistaiseksi tehty vähän ja siihen liittyvää tutkimusta 

tarvitaan lisää. (Hautamäki & Oksanen, 2018, s. 106.) 

Verkostomaisessa ja virtuaalisuutta hyödyntävässä vähemmän byrokraattisiin ra-

kenteisiin nojaavassa työympäristössä perinteiset kannustimet toimivat huonosti. 

Muutoksen johtaminen edellyttää muutoksen mekaniikan ymmärtämistä ja myös 

johtajuuden mukautumista muutokseen. (Blomqvist & Kianto, 2007.) Alustoihin ja 

niiden välityksellä tapahtuvaan verkostoitumiseen, uusiin toiminnan muotoihin ja 

tiedon välitykseen keskittyvä tutkimus on ajankohtaisempaa kuin koskaan (Iwasa 

ym., 2019).  

Tutkimusta julkisin varoin ylläpidettävistä yhteistyöalustoista ja hyödyistä siihen 

osallistuville tahoille on vielä vähän. Tämä tietojohtamisen alaan kuuluva tutkimus 

lähestyy virtuaalista alustaa osallistumisen näkökulmasta ja selvittää, mitä hyötyä 

yhteistyöalustalla toimimisesta voi olla siinä toimiville tahoille, ja täyttää siten osal-

taan alustoista ja uudenlaisiin toiminnan muotoihin liittyvää tutkimustarvetta.  

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja teoreettinen viitekehys 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan virtuaalista alustaa yhteistyön paikkana ja alus-

tan tuottamia hyötyjä siinä toimiville tahoille. Tässä tutkimuksessa ei siis tarkastel-

la alustaa itsessään, selvitetä teknisiä toiminnallisuusvaatimuksia tai tehdä vaati-

musmäärittelyä alustalle. Tutkimuskohteena eivät ole myöskään digitaalinen infra-



16 
 

struktuuri, arkkitehtoniset kysymykset tai toiminnan lainsäädännöllinen tai muu 

sääntely.  

Tutkimusasetelman oletuksena on, että toiminta hyvin ylläpidetyllä ja hoidetulla 

alustalla voi tuottaa hyötyjä, joilla on positiivisia vaikutuksia sekä osallistujiin että 

muihin verkoston ympärillä toimiviin jäseniin. Alustatalouden nousu ja alustojen 

määrän lisääntyminen saattavat nostaa esiin monimutkaisia kysymyksiä, jotka liit-

tyvät sosiaaliseen hyvinvointiin, ja sillä voi olla esimerkiksi kilpailua estäviä kieltei-

siä vaikutuksia. (Gawer & Cusumano, 2014.) Alustoihin voi liittyä myös taloudelli-

sia kysymyksiä. Lisäksi esimerkiksi datan maksullisuuteen ja myyntiin (Iwasa ym., 

2019) sekä immateriaalisiin oikeuksiin (Al-Bloush & Solemon, 2017) voi liittyä 

kompleksisia kysymyksiä. Toiminnan mahdolliset negatiiviset vaikutukset on rajat-

tu tämän tutkimuksen ulkopuolelle, ja oletuksena on, että alusta tuottaa hyötyjä tai 

ei tuota niitä. Vaikuttavat tekijät voivat kuitenkin olla hyötyjä tuottavia tai niitä hei-

kentäviä.  

Tähän työhön on valittu yhteiseen tekemiseen ja toimijoiden osallistumiseen kes-

kittyvä näkökulma. Taustaoletuksena on, että odotettavissa olevat hyödyt toimivat 

jo itsessään motivaattorina. Tutkimuksen tavoitteena on löytää toimijoita yhdistäviä 

tekijöitä ja tehdä yleistyksiä. Mielenkiintoista kysymystä liiketoimintahyötyihin täh-

täävän ja julkisen hallinnon intresseistä toimivan alustan välisistä eroista ei tarkas-

tella tässä tutkimuksessa. Myös kulttuuriin liittyvät kysymykset on rajattu tutkimuk-

sen ulkopuolelle siitäkin huolimatta, että eri toimijoiden yhteistyö ja tiedonvaihto 

ovat alttiita kulttuuristen tekijöiden vaikutuksille. Esimerkiksi hiljaista tietoa tulkitaan 

aina jossain määrin kulttuuristen tekijöiden välityksellä. (Nonaka & Konno, 1998.)  

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys (kuvio 2) koostuu virtuaalisen alustan 

ominaispiirteistä ja hyödyistä, joita se tuottaa siinä toimiville tahoille. Keskeisiä nä-

kökulmia on Buunkin ym. (2019) tutkimus tiedon siirtymisestä virtuaalisessa tilas-

sa; sen mukaan myös virtuaalisissa tiloissa tapahtuu oppimista, jaetaan asiantun-

temusta, ratkaistaan ongelmia yhteisesti sekä innovoidaan (Buunk ym., 2019). 

Toinen keskeinen teoreettinen näkökulma on toimijoiden järjestäytymistä alustan 

ympärille määrittelevä jaottelu kolmikantaan (Cennamo & Santalo, 2019) sekä 

alustan ominaisuuksiin kuuluva verkostovaikutus, jonka ansioista alustasta saata-
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vat hyödyt läikkyvät myös alustan ympärille kokoontuneiden toimijoiden verkosto-

jen jäsenille. (Han ym., 2018). Alustalla on ylläpitäjä, joka toimii vuorovaikutukses-

sa muiden toimijoiden kanssa sekä suoraan että alustan välityksellä (Klievink ym., 

2015).  

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: virtuaalinen alusta yhteistyön paikkana 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu seuraavien keskeisten kä-

sitteiden ympärille: alusta, virtuaalinen tila, verkosto ja verkostovaikutus.  

1.4 Menetelmälliset valinnat ja tutkielman rakenne 

Tämän tutkimuksen tutkimusote on laadullinen (kvalitatiivinen) ja tiedonintressi on 

ymmärtävä ja tulkitseva (praktinen). Empiirinen aineisto on kerätty kymmenellä 

teemahaastattelulla, jotka on nauhoitettu, litteroitu ja analysoitu sisällön analyysin 

menetelmällä. Päättelyn logiikka on teoriaohjaava (abduktiivinen).  

Tutkimus on tapaustutkimus, jonka empiirinen osuus tarkastelee sisäisen turvalli-

suuden tietoportaali TUOVIN käyttäjien kokemuksia alustasta ja sen hyödyistä. 

TUOVI on virtuaalinen alusta, jonka toiminnoista osa ei edellytä kirjautumista, mut-

ta erillisiin työtiloihin pääsy edellyttää kirjautumistunnuksen luomista. Aineiston 

keruu on toteutettu haastattelemalla 10:tä työtiloihin kirjautunutta käyttäjää, jotka 

on valittu alustan ylläpitäjän avustamana alustan eri työtiloista.  
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Tutkielma etenee siten, että johdannon jälkeen ensimmäisessä teorialuvussa tar-

kastellaan virtuaalisen yhteistyöalustan ominaispiirteitä. Piirteitä tarkastellaan en-

sin yleisesti, sitten julkisen sektorin ja tiedon vaihtamisen näkökulmista, ja tarkas-

tellaan toimijoiden järjestäytymistä alustan ympärille ja verkostomaiseen rakentee-

seen kiinteästi liittyvää verkostovaikutusta. Seuraavassa käsittelyluvussa tarkastel-

laan alustavälitteiseen yhteistyöhön liittyviä ominaispiirteitä. Virtuaalisen työsken-

telytavan lisäksi kuvataan osallistumishalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä, osallistu-

jien aineettoman pääoman merkitystä, yhteistoiminnasta saatavia hyötyjä sekä 

mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.   

Tutkimusmenetelmäluvussa käydään läpi tutkimuksen strategiset valinnat, tutki-

musaineiston hankinta sekä aineiston analyysi ja arvioidaan tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tutkimustuloksista kertovassa luvussa käydään läpi haastattelututkimuk-

sella selvitetyt seikat, joita yhteenveto ja johtopäätökset -luvussa verrataan edellä 

käsiteltyyn aikaisempaan tutkimukseen. Yhteenveto ja johtopäätökset -luvussa 

annetaan myös vastaukset tutkimuskysymyksiin ja käytännön suositukset TUOVI-

portaalin kehittämiseksi sekä esitetään tutkimusta rajoittavia seikkoja ja ehdote-

taan mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

1.5 Keskeisten käsitteiden määritelmät 

Tutkielman keskeiset käsitteet esitetään tässä luettelonomaisesti ja määritellään 

siten kuin ne tässä tutkimuksessa ymmärretään. Käsitteisiin palataan käsittelylu-

vuissa 2 ja 3 esitellen niiden sisältöä kattavammin.  

ALUSTA on digitaalinen, osista koostuva rakenne, joka sisältää aineellisia ja ai-

neettomia resursseja ja jonka tehtävänä on helpottaa toimijoiden välistä vuorovai-

kutusta (Lusch & Nambisan, 2015, 155). Toimijat järjestäytyvät alustan ympärille 

verkostomaisesti, siten, että käyttäjillä on yhteyksiä toisiinsa sekä suoraan että 

alustan ylläpitäjän välityksellä. (Klievink ym., 2015, 69; Han ym., 2018, 10-11) 

VIRTUAALISUUS on toimimista sähköisten viestintävälineiden avulla toisista 

riippumattomasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Virtuaalinen toimintatapa 

yhdistää työntekijöitä toisiinsa ajasta ja paikasta riippumattomasti, ja sen tavoit-

teena on säästää vaivaa. (Dulebohn & Hoch, 2017, s. 569.)  
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VIRTUAALINEN TILA on alustalla paikka, jossa eri toimijat ovat voivat olla vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Virtuaalinen tila voi olla tiedon luomisen kannalta mer-

kittävä paikka, jossa myös uutta tietoa ja innovaatioita voidaan luoda. Tapahtumat 

virtuaalisissa tiloissa voidaan tiivistää neljään keskeiseen teemaan: oppimiseen, 

asiantuntemuksen jakamiseen, yhteiseen ongelmanratkaisuun ja innovointiin. 

(Buunk ym., 2019, s. 1142.) 

VERKOSTO on itsenäisten toimijoiden yleensä maantieteellisesti hajaantunut yh-

teenliittymä, jossa toimitaan yhteisten päämäärien eteen osallisten kulttuurin, sosi-

aalisen pääoman ja toimintaympäristön rajoissa. Verkosto voi hyödyntää teknistä 

alustaa saavuttaakseen yhteisen päämääränsä tehokkaammin kuin itsenäisinä 

toimijoina. (Romero & Molina, 2011, s. 447-449; Phelps ym., 2012, s. 1155.) Ver-

kostojen yhteenliittymistä voi muodostua symbioottisesti toimiva ekosysteemi eli 

useista toimijoista koostuva avoimen yhteistyön metaorganisaatio (Cennamo & 

Santalo, 2019, s. 617). Ekosysteemi voi synnyttää yhteisellä kehittämisellä jotain, 

mikä on enemmän kuin osiensa summa (Almpanopoulou, 2019, s. 30–31; Lusch & 

Nambisan 2015, s. 155).  

VERKOSTOVAIKUTUS saa hyödyt ”läikkymään yli” verkostossa siten, että pelkäs-

tään verkostoon kuuluminen lisää käyttäjien saamia hyötyjä. Verkostovaikutuksen 

ansiosta alustalla ympärillä olevan verkoston arvo voi kasvaa kumulatiivisesti. Mitä 

enemmän hyötyjä alustasta syntyy, sitä enemmän se luo arvoa alustalle ja sen 

käyttäjille.  (Gawer & Hendersson, 2007, s. 421; Gawer & Cusumano, 2014, s. 

423; Cennamo & Santalo, 2019, s. 620–622.) 

YHTEINEN ARVONLUONTI tulee esiin, kun verkostomaista toimintatapaa hyö-

dyntävät toimijat tuottavat jotain, mikä hyödyntää kaikkia. Asioiden jakaminen hyö-

dyttää kaikkia osallisia suoraan tai välineellisesti. Yhteisessä alustan välityksellä 

tapahtuvassa arvonluonnissa myös aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden raja 

on häilyvämpi. (Lusch & Nambisan, 2015, s. 156.)  

AINEETON PÄÄOMA on organisaation tai yksilön pääomaa, johon kuuluvat esi-

merkiksi yrityksen verkostot ja henkilöiden osaaminen. Aineeton pääoma voidaan 

edelleen jakaa suhde-, rakenne- ja inhimilliseen pääomaan. Aineettoman pää-

oman rinnalla puhutaan aineellisesta eli fyysisestä ja taloudellisesta pääomasta. 
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Fyysiseen pääomaan lasketaan kuuluvaksi esimerkiksi rakennukset, koneet ja 

laitteet. Taloudellista pääomaa ovat esimerkiksi rahat ja osakkeet. (Lönnqvist ym., 

2005, s. 23.)  

2. Virtuaalisen yhteistyöalustan ominaispiirteitä 

Tämä tutkielman ensimmäinen sisältöluku määrittelee, mitä tässä tutkimuksessa 

tarkoitetaan alustalla ja mitä ominaispiirteitä siihen liittyy. Sisältöluvun ensimmäiset 

alaluvut määrittelevät alustan ja esittelevät julkisen sektorin alustojen ominaispiir-

teitä sekä käyvät läpi alustan mahdollisuuksia toimia tiedon vaihtamisen paikkana. 

Viimeiset alaluvut tarkastelevat mekaniikkaa, jolla toimijat järjestäytyvät alustan 

ympärille, ja näiden keskinäistä riippuvuussuhdetta.  

2.1 Alustan määrittelyä 

Alusta (platform) voidaan yleisesti määritellä osista koostuvaksi rakenteeksi, joka 

sisältää aineellisia ja aineettomia resursseja ja jonka tehtävänä on helpottaa toimi-

joiden ja näiden resurssien välistä vuorovaikutusta (Lusch & Nambisan, 2015, 

155). Tiwana (2014) määrittelee alustan pohjaksi, jonka päälle ulkopuoliset voivat 

rakentaa ohjelmistopohjaisia täydentäviä tuotteita ja palveluja (Tiwana, 2014, s. 5). 

Alusta voidaan myös määritellä sosiotekniseksi esineeksi, jolla toimiminen perus-

tuu tekniseen ratkaisuun mutta jota määrittelevät vielä enemmän alustan toimijoi-

den keskinäiset suhteet (Klievink ym., 2015, s. 69).  

Alustoja voidaan määritellä niiden käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi Gawer 

ja Cusumano (2014, s. 422) puhuvat toimitus- (supplier platform) ja tuotanto- (in-

dustrial platform) alustoista. Alustan käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi sosiaalinen 

(Facebook, Twitter), kaupankäynti (E-Bay, Amazon), palvelujen välittäminen onli-

ne-palveluna (Uber ja AirBnB) tai tiedon jakaminen joukkoistamalla (Wikipedia, 

Slashdot). (Ureña ym., 2019; Parker ym., 2017.) 

Alustan käyttötarkoitus voi olla tiedon jakaminen ja innovointi. Viime vuosina tie-

donvaihtoalustat ovat nousseet keskeiseksi, ja niiden merkityksen odotetaan tule-

vaisuudessa kasvavan edelleen. Erilaisista tietojenvaihtoportaaleista voikin muo-

dostua keskeinen foorumi, joka tarjoaa pääsyn tiedon lähteille, asiaankuuluvaan 

sisältöön. Portaalien avulla ihmisiä on mahdollista koota yhteisen asian äärelle. 
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(Quinn ym., 2014.) Tiedonvaihtoalusta mahdollistaa myös uudenlaista verkostoi-

tumista sekä tavoitteiden yhdistämistä julkisen ja yksityisen sektorin välillä 

(Klievink ym., 2015). 

Alustaa voidaan määritellä sen perusteella, onko alusta tarkoitettu yrityksen si-

säiseksi vai ulkoiseksi virtuaaliseksi paikaksi. Sisäinen alusta on tarkoitettu organi-

saation omaan käyttöön, kun taas ulkoinen on yleensä koko toimialan yhteinen. 

Ulkoinen alusta toimii paikkana, jolle organisaation ulkopuoliset toimijat voivat jär-

jestäytyä esimerkiksi innovoimaan tuotteita tai palveluita. Tällöin toiminta organi-

soituu ulkoisen alustan ympärille. Ulkoisen alustan keskeinen piirre on, että sen 

ympärillä toimii satoja, jopa tuhansia toisiinsa verkostoituneita yhteistyökumppa-

neita. (Gawer & Cusumano, 2014, s. 417.)  

Liiketoiminta-alueen yhteinen alusta on perustoimintatavoiltaan samanlainen kuin 

organisaation oma, sisäinen alusta. Molemmissa alustan omistava organisaatio 

tarjoaa paikan tai perustan yhteiselle kehitystyölle. Ulkoisen alustan avoimuuden 

aste voi vaihdella monella tapaa, samoin sille liittymisestä voidaan periä maksua. 

Keskeisin elementti alustan määritelmässä on se, että alustan toimivuus on 

riippuvainen siihen osallistuvien tahojen toimenpiteistä. Loppukäyttäjän kysyntä 

kohdistuu yksittäisten osien sijasta siihen kokonaisuuteen, jonka alusta mahdollis-

taa. (Gawer & Cusumano, 2014, s. 420–421.) Alusta elää ja muuttuu käyttäjiensä 

toiminnan seurauksena (Klievink ym., 2015, s. 69). 

Alustaa voidaan tarkastella arvonluontimekanismin kautta. Esimerkiksi palveluiden 

tuottaminen voi perustua yhteiseen arvonluontiin ja vaihdantaan, jolloin keskeisiä 

ovat alustan ympärille järjestäytyneiden tasavertaisten toimijoiden (actor-to-actor) 

näkemykset. Alustan hyötyinä voidaan tällöin nähdä kyky parantaa palvelujen 

vaihdon tehokkuutta, vaikuttavuutta sekä resurssien käytön joustavuutta. Tietotek-

ninen ratkaisu nähdään sekä aineellisena että aineettomana resurssina. Merkittä-

vä seikka on yhteisen arvonmuodostuksen mekanismi osallistujien resurssien ko-

konaisuutena. (Lusch & Nambisan, 2015.)  

Alusta luo verkkojen välityksellä toimiville yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden 

olla virtuaalisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Mitä enemmän vuorovaikutusta 

alustoilla on, sitä enemmän uusi digitaalinen toimintatapa hyödyttää. Alustojen 
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tekninen kehittyminen on mahdollistanut digitaalisten toimintamallien laajentumista 

kansainvälisiksi, jopa maailmanlaajuisesti toimiviksi. (Reillier & Reillier, 2017.)  

2.2 Julkisen sektorin alustat 

Kaupallisen toiminnan lisäksi alustoja voidaan hyödyntää julkisen sektorin inno-

vaatioissa (Hautamäki & Oksanen, 2018, s. 91) tai välittämään yhteiskunnallista 

keskustelua ja esimerkiksi kansalaisvaikuttamista (Mesi, 2014; Janssen & 

Estevez, 2013). Myös yksityisen ja julkisen sektorin välisessä suhteessa alustoista 

voidaan saada monenlaista hyötyä. Datan vaihdannan julkisen ja yksityisen sekto-

rin välillä on havaittu parantavan informaation laatua, lisäävän avoimuutta ja tuo-

van molemminpuolisia hyötyjä. (Klievink ym., 2015, s. 67–69.) Mistään marginaali-

sesta asiasta ei ole kyse julkisellakaan sektorilla, sillä esimerkiksi Hautamäki ja 

Oksanen (2018) ovat arvioineet Suomessa valtiollisten sähköisten palveluiden 

määräksi noin 700 ja todenneet, että jos tähän otetaan mukaan kuntien palvelut, 

määrä on vieläkin suurempi. Tunnettuja julkisia alustaan perustuvia palveluita ovat 

esimerkiksi Suomi.fi, yrityssuomi.fi ja Omakanta. (Hautamäki & Oksanen, 2018, s. 

98.) 

Julkisten organisaatioiden heikko taloustilanne on saanut ne yhä enemmän etsi-

mään uusia innovatiivisia tapoja kehittää palveluitaan ja joukkoistamaan kehittä-

mistyötä (Klievink ym., 2015, s. 67). Alustatalouden malleja ei voida siirtää suo-

raan yksityisen sektorin malleista julkiseen, sillä julkisten palvelujen markkinalo-

giikka on täysin erilainen kuin avoimilla markkinoilla. Alustojen hyödyntämisessä 

julkisella sektorilla on useita rakenteellisia esteitä ja etenkin syvempiä kulttuurisia 

esteitä, jotka ehkäisevät alustojen implementointia toimintaan. Kolmas keskeinen 

haaste liittyy tiedon avoimeen käyttöön. Tietoturvahaasteisiin on etsitty ratkaisuja 

esimerkiksi lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä. (Hautamäki & Oksanen, 2018, 

s. 91–92.) 

Useissa julkisen sektorin projekteissa on suositeltu yhteisen rakenteen perusta-

mista innovaatioille, yhteistyölle ja ekosysteemeille. Käytännössä tällä tarkoitetaan 

alustoja ja työkaluja, joilla voidaan helpottaa yhteistyötä organisaatioiden sisällä tai 

julkisen sektorin ja kansalaisten välillä. Yhteiset alustat mahdollistavat voimavaro-

jen yhdistämistä innovaatiotoiminnassa sekä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi. 
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(Hautamäki & Oksanen, 2018, s. 97–98.) Julkisella sektorilla alustoja on hyödyn-

netty etenkin terveydenhuollossa. Sovelluksia on tehty esimerkiksi oman tervey-

dentilan ja elintapojen seurannan mahdollistamiseksi sekä ennaltaehkäisevän ter-

veydenhuollon piirissä. (Hautamäki & Oksanen, 2018, s. 92–93.) Terveydenhuol-

lossa tietoportaaleista on saatu hyviä kokemuksia tiedon keskittämisessä, tiedon 

jakelussa sekä ihmisten saattamisessa yhteen tiedonvaihtotarkoituksessa (Quinn 

ym., 2014, s. 1471). 

 

2.3 Alusta tiedon vaihtamisen paikkana  

Tieto voidaan määritellä perustelluksi uskomukseksi, joka lisää omistajansa kapa-

siteettiä tehokkaaseen tai tuottavaan toimintaan. Tietoprosessissa raakadatasta 

(data) tulee informaatiota (information) ja autentikoinnin kautta ymmärrystä eli tie-

toa (knowledge). Kyvykkyysnäkökulmassa tieto on kyvykkyyttä tiedon käyttämi-

seen esimerkiksi oppimiseen tai uuden tiedon tulkintaan ja selittämiseen. Ymmär-

rys on esimerkiksi sen ymmärtämistä, mitä tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi. 

(Alavi & Leidner, 2001, s. 110.) 

Tiedon käsitteellä on yhteyksiä sellaisiin käsitteisiin kuin osaaminen ja toiminta. 

Michael Polanyin (1962, 1967) kehittämä ja Nonakan (1995) jatkojalostama määri-

telmä tiedon implisiittisestä ja eksplisiittisestä ulottuvuudesta viittaa siihen, että 

hiljaisella, implisiittisellä tiedolla (tacit knowledge) on vahva yhteys toimintaan, ko-

kemukseen ja kontekstiin. Hiljaisen tiedon kognitiivinen elementti on yhteydessä 

yksilön mentaalisiin malleihin, näkemyksiin ja uskomuksiin. Tekninen puoli sisältää 

sellaisia tekijöitä kuin konkreettinen taitotieto, käsityötaidot ja kyvyt tietyssä kon-

tekstissa. Eksplisiittinen, sanallisesti ilmaistavissa oleva tieto on määriteltävissä 

olevaa, ja se muodostuu käsitteitä ja symboleita sisältävästä, luonnollisesta, pu-

huttavasta kielestä. (Alavi & Leidner, 2001, s. 110.)  

Käytännönläheinen lähestymistapa korostaa tiedon määrittelyä sen suhteen, mikä 

on organisaatiolle merkityksellistä, kuten tieto asiakkaista, parhaista käytännöistä, 

tuotteista tai kilpailijoista. Kyvykkyyttä korostavassa lähestymistavassa on keskeis-

tä, että tieto saa arvonsa sitä käytettäessä. Hyödyllinen tieto on sellaista, jonka 
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perusteella voidaan tehdä onnistuneita tulevaisuuteen suuntaavia päätöksiä. Arvo 

syntyy kyvykkyydestä tiedon käyttämiseen, uuden oppimisesta, tulkinnasta ja sen 

ymmärtämisestä, mitä tietoa tarvitaan tulevaisuuden toimintaa varten. (Alavi & 

Leidner, 2001, s. 110–112.) 

Nonaka ja Takeuchi (1995) ovat määritelleet neljä tiedon muuntumisen prosessia: 

sosialisaatio (socialization), ulkoistaminen (externalization), sisäistäminen (interna-

lization) sekä yhdistäminen (combination). Määritelmää edelleen kehittäneiden 

Nonakan ja Konnon (1998) mukaan ba on tiedon jakamiseen liittyvä tila. Ba on 

japaninkielinen termi, jolle lähin merkitys on englannin kielessä ’space’, suomeksi 

paikka tai tila. Tieto voidaan nähdä resurssina, mutta sen käyttö eroaa konkreetti-

sista, aineellisista resursseista. Ba on paikka, jossa tietoresurssit ja kyky niiden 

hyödyntämiseen kohtaavat. Ba’n voidaan ajatella muodostavan kehykset ajalle ja 

tilalle, jossa tieto aktivoidaan uuden tiedon luomisen lähteeksi. Ba’ta esiintyy mo-

nella eri tasolla, ja nämä tasot voivat olla yhteydessä toisiinsa muodostaen suu-

remman ba’n (basho). Siinä missä tiimi voi ilmentyä yksilölle ba’na, organisaatio 

voi edustaa ba’ta tiimeille. Markkinat voivat puolestaan edustaa ba’ta organisaa-

tiolle. Ba’lla on suuri merkitys tiedon luomisessa ja siirtämisessä. (Nonaka & 

Konno, 1998, s. 41.) 

Mitä suurempi tiedon jakamisen tila, sitä vähemmän kontekstilla on merkitystä. 

Kontekstin merkityksen vähentyessä eksplisiittisen tiedon ja tietotekniikan merkitys 

korostuu. Toisaalta mitä pienemmän ryhmän kesken tiedon jakamisen fyysinen tila 

on jaettu, sitä suurempi on tilan ja eksplisiittisen tiedon suhteellinen merkitys. Eks-

plisiittiseen tietoon liittyy oletus sen legitimiteetistä, koska se voidaan tallentaa ja 

se on siten helpommin puolustettavissa. Tämä voi johtaa siihen, että päätöksente-

kijät suosivat eksplisiittistä tietoa hiljaisen tiedon sijasta huolimatta siitä, että hiljai-

nen tieto nähdään arvokkaammaksi. Eksplisiittiselle tiedolle on ominaista sen ly-

hytaikaisuus, jäykkyys ja joustamattomuus, jolloin sen suosiminen voi jopa haitata 

ennemmin kuin lisätä suorituskykyä. (Alavi & Leidner, 2001, s. 112.)  

Ba’ta voidaan määritellä olevan neljää erilaista tyyppiä: alkuperää luova ba (origi-

nating), vuorovaikutus-ba (dialoguing, interacting), kyber-ba (cyber) ja toteuttava 

ba (exercising). Alkuperää luova ba on ”eksistentiaalinen” paikka, jossa yksilöt voi-
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vat jakaa kokemuksia, tunteita ja ideoita henkilökohtaisesti sosialisaatioprosessin 

välityksellä. Ihmisten väliset suorat kontaktit ovat keskeisiä. Vuorovaikutus-ba’ssa 

toiminta on tietoisempaa toimintaa kuin alkuperää luovassa ba’ssa. Kyseinen ba 

liittyy ulkoistamisen vaiheeseen tiedon luomisen prosessissa, ja sillä viitataan 

paikkaan, missä hiljainen tieto muuttuu eksplisiittiseksi. Tämä on tila, jossa tietoa, 

taitoja ja mielenmalleja jaetaan yhdessä muiden kanssa keskustellen ja työsken-

nellen. Keskeistä on vuorovaikutus. (Buunk ym., 2019, s. 1135.)  

Kuvioon 3 on koottu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon vuorovaikutuksen lisäksi nii-

den suhde neljään erilaiseen tiedon vaihtamisen tilaan, ba’han. Kuvassa on näh-

tävissä myös jokaisen tilan tyypilliset esiintymistilanteet. Alkuperää luova ba on 

yhteydessä sosialisaatioprosessiin ja esiintyy usein kasvokkain tapatuvassa vuo-

rovaikutuksessa. Vuorovaikutus-ba esiintyy kahden toimijan välisessä tilanteessa, 

jossa tietoa ulkoistetaan. Kyber-ba esiintyy yhdistämisprosessissa tilanteessa, jos-

sa eksplisiittistä tietoa siirretään ryhmältä ryhmälle. Toteuttava ba voi esiintyä 

verkkosivustolla, kun eksplisiittinen tieto siirtyy sisäistämisen prosessissa hil-

jaiseksi tiedoksi. (Buunk ym., 2019, s. 1136.) 

  

Kuvio 3. Neljä erilaista tiedon luomisen tilaa (Buunk ym., 2019, s. 1136) 

Tiedon luomisen näkökulmasta ba’n ominaisuuksien ymmärtäminen on keskeises-

sä asemassa. Kyber-ba’n käsitteen liittäminen tietojohtamiseen tuo mahdollisuuk-

sia lisätä tehokkuutta tietoteknisin keinoin. Kyber-ba (tunnetaan myös nimellä ”sys-
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temizing ba”) on virtuaalitila, jossa tietoa jaetaan ja yhdistetään systemaattisesti. 

Teknologian mahdollistamat tilat esimerkiksi verkossa, ohjelmat ja tietokannat tar-

joavat sopivia yhteistyöympäristöjä tiedon yhdistelemiseen. Ba vastaa tiedon luo-

misen prosessin yhdistämisvaihetta. Toteuttava ba on tila, jossa eksplisiittinen tie-

to muunnetaan hiljaiseksi tiedoksi sisäistämällä. Toisin kuin vuorovaikutus-ba’ssa, 

tässä yksilöiden tieto muuntuu tekemisen kautta käytännön toiminnaksi. Opitaan 

tekemällä. Tämän lisäksi toteuttava ba käynnistää yksilön aktiivista ja jatkuvaa 

oppimista. (Buunk ym., 2019, s. 1136.)  

Verkkoalusta voi siis toimia tiedon luomisen kannalta keskeisenä paikkana, uuden 

tiedon syntymistä mahdollistavana ba’na. Verkkoalusta voi edustaa tiedon siirtymi-

sen kannalta keskeistä paikkaa myös mahdollistamalla sosiaalista vuorovaikutus-

ta. Joidenkin tutkijoiden mukaan virtuaalisessa tilassa voi tapahtua kaikkia tiedon 

luomisen prosesseja, kuten sosialisaatiota, yhdistymistä, ulkoistamista ja sisäistä-

mistä (Buunk ym., 2019, s. 1142). Alustan hyötyjen tarkastelun näkökulmasta sillä, 

että virtuaalisen alustan välityksellä voidaan siirtää myös hiljaista tietoa, on kes-

keinen merkitys.  

 

2.4 Toimijoiden järjestäytyminen alustan ympärille 

Alustan toimintalogiikan ymmärtämiseksi toimijoiden järjestäytymistä on tärkeä 

tarkastella laajemmin kuin perinteisten tuottaja-kuluttajamallien näkökulmasta ja 

ymmärtää toimijoiden kesken vallitsevaa riippuvuussuhdetta (Gawer & 

Hendersson, 2007). Alustan ympärille muodostuva toimijoiden verkosto muodos-

taa kolmikannan. Ylläpitäjän lisäksi alustalla toimii käyttäjiä, joista osan voidaan 

katsoa toimivan vaatimuspuolella ja osan tuottajapuolella. Alustan ylläpitäjän lisäk-

si alustalla on rahoittaja. (Eisenmann ym., 2008, s. 4.) Alustaperiaatteella toimivat 

systeemit voidaan nähdä kaksipuolisina markkinoina, jossa vastinpareina toimivat 

loppukäyttäjät ja sisällöntuottajat (complementors) (Cennamo & Santalo, 2019, s. 

619). Toimijat järjestäytyvät alustan ympärille verkostomaisesti, mistä seuraa, että 

käyttäjillä on yhteyksiä toisiinsa sekä suoraan että alustan ylläpitäjän välityksellä. 

Alustan ylläpitäjä toimii yhteyspisteenä. (Klievink ym., 2015, s. 69.)  
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Tästä poiketen Wirtz ym. (2019) esittävät alustatoimijat nelikantamallissa. Neli-

kannassa alustan tarjoajan ja asiakkaiden lisäksi sisällöntuottajat ja palveluntarjo-

ajat on eritelty toisistaan. (Wirtz ym., 2019, s. 467.) Tämän tutkimuksen näkökul-

masta keskeisintä on kuitenkin huomata, että käyttäjillä voi olla verkostossa erilai-

sia rooleja: toiset ovat palveluiden tai sisällön tuotannossa, kun toiset toimivat vaa-

timusten määrittelijöinä tai loppukäyttäjinä. Alustan ylläpitäjän tehtävänä on määri-

tellä mm. alustan säännöt ja arkkitehtuuri. Alustan ylläpitäjä voi olla sama taho 

kuin alustaa rahoittava taho, mutta se voi olla myös erillinen. Rahoittajan rooli on 

osin päällekkäinen alustan ylläpitäjän kanssa, mutta sen vastuulla on kokonaisuu-

den suunnittelu ja toisaalta se myös omistaa alustaan liittyvät oikeudet. (Klievink 

ym., 2015, s. 69.)  

Alustalla on rahoituksesta vastaava omistaja, ja tällä voidaan esimerkiksi innovaa-

tiotoiminnassa nähdä keskeinen rooli (Iansiti & Lewien, 2004). Alustan ylläpitäjän 

tehtävänä on järjestää alustan hallinta ja hallinto. Hallinnon alle kuuluvat prosessit, 

sosiaaliset käytännöt ja alustan toiminnot sekä muodollinen rakenne, valvonta ja 

päätöksenteko. Kuviossa 4 on kuvattu käyttäjien suhdetta toisiinsa sekä alustaan, 

jonka toiminnasta vastaavat osaltaan sekä ylläpitäjä että rahoittaja. Ylläpitäjä vas-

taa toimijoiden yhteydenpidosta ja rahoittaja suunnittelusta. Roolit voivat myös 

yhdistyä. Alustan käyttäjien rooli suhteessa alustaan voi olla sekä vaatimuksia 

määrittelevänä loppukäyttäjänä että sisältöä tuottavana ns. jakelua tekevänä käyt-

täjänä. (Klievink ym., 2015, s. 69.) 

 

Kuvio 4. Alustavälitteisen verkoston elementit (Klievink ym., 2015, s. 69) 
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Gawer ja Cusumano (2014) määrittelevät alustan toimijoita käyttäjän sisällöntuot-

tajaroolin kautta. Termillä sisällöntuottaja (complementor) Gawer ja Cusumano 

viittaavat Brandenburgerin ja Nalebuffin (1997) käyttämään lyhennelmään sanois-

ta ”the developer of a complementary product” eli lisätuotteen kehittäjä. Lisätuot-

teella tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi tuotetta täydentää toisiaan siten, että toi-

sen myynnin lisääminen lisää kysyntää myös toiselle. Tuotteet ovat toisiaan täy-

dentäviä, mikäli kahden eri tuotteen yhteisarvo on kuluttajan näkökulmasta suu-

rempi kuin tuotteiden arvon summa. (Gawer & Cusumano, 2014, s. 417.) Sisältöä 

tuottavalla käyttäjällä on näin lisäarvoa tuottava rooli, kun hän mahdollistaa toisten 

käyttäjien saamaa hyötyä. Lisäarvo on muutos, jonka koetaan vaikuttavan myön-

teisesti koettuun hyötyyn (Henriksson, 2014, s. 35). 

Kun alustan ympärille kerääntyy useita toimijoita, voidaan puhua verkostosta. Ver-

kosto voidaan määritellä itsenäisten toimijoiden maantieteellisesti hajaantuneeksi 

yhteenliittymäksi, jossa jokainen organisaatio toimii oman toimintaympäristönsä, 

kulttuurinsa ja sosiaalisen pääomansa rajoissa yhteisten päämäärien eteen. Ver-

kosto hyödyntää tietotekniikkaa saavuttaakseen yhteisen päämääränsä tehok-

kaammin kuin itsenäisinä toimijoina. Yhteistyöverkostoille on tunnusomaista tie-

don, riskien ja resurssien jakaminen. Yhteiskehittämisessä ja yhteisessä arvon-

luonnissa merkityksellisiä verkostoja on kahdenlaisia: verkostomaisesti toimivien 

strategisten kumppaneiden yhteenliittymiä ja asiakkaista koostuvia virtuaalisesti 

toimivia sosiaalisia yhteisöjä. (Romero & Molina, 2011, s. 447-449.)  

Verkosto voidaan määritellä myös joukoksi ihmisiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään tavoitellessaan esimerkiksi ystävyyttä tai liiketoimintahyötyjä. Verkos-

toissa jaetaan kokemuksia, ja verkostot muokkaavat jäsentensä kokemuksia. Ver-

kostojen ymmärtäminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä saa 

ihmiset jakamaan tietoa toisilleen. (Ureña ym., 2019, s. 463.) Tiedon jakamisessa 

henkilöiden luomat, organisaatioiden ulkopuoliset verkostot ovat tärkeitä. Tietotek-

niikan avulla vuorovaikutuksen käytännön toteuttamiseen syntyy uusia mahdolli-

suuksia. (Alavi & Leidner, 2001, s. 119–120.) 

Alustan ympärille kerääntyneiden toimijoiden verkostot voivat olla kiinteydeltään 

erilaisia. Laajasti ymmärrettynä verkostomainen yhteistyö, yhteiskehittäminen ja 
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-innovointi voidaan ymmärtää synonyyminä joukkoistamisen (crowdsoursing) kä-

sitteen kanssa. Molemmat voidaan mieltää ainakin osin päällekkäisenä käsitteiden 

vertaistuotanto, joukkoviisaus (crowd wisdom) tai massayhteistyö (mass collabora-

tion) kanssa. Joukkoistamista voidaan pitää yhtenä avoimen innovoinnin alalajina. 

(Hossain & Kauranen, 2015, s. 3.) Toisaalta joukkoistaminen voidaan määritellä 

laajasti koskemaan kaikkia niitä toimintoja, joilla organisaatio ulkoistaa toiminto-

jaan laajoille joukoille ulkopuolista tekniikkaa hyödyntäen (Prpic ym., 2015, s. 77.) 

Ekosysteemit ovat alustataloudessa toisistaan riippumattomien toimijoiden tapa 

organisoitua yhteen teknisen laitteen ympärille. Ekosysteemissä organisaatiot 

muodostavat avoimen yhteistyön metaorganisaation. (Cennamo & Santalo, 2019, 

s. 617.) Kokonaisuudessaan ekosysteemin käsite on moniulotteinen ja skaalautu-

va. Keskeistä on sen ymmärtäminen, että ekosysteemi rakentuu yhteisen päämää-

rän ja vapaaehtoisuuden ajatukselle. Yhteisellä kehittämisellä ekosysteemissä on 

mahdollista luoda ja kehittää jotain, mikä on enemmän kuin osiensa summa. Omi-

naista sille on monien toimijoiden keskinäisriippuvuus, rooli laajemmassa institu-

tionaalisessa ympäristössä ja sellaiset ilmiöt kuin yhteinen kehittyminen, yhteiske-

hittäminen ja tiedon luominen (Almpanopoulou, 2019, s. 30–31, 35). 

Ekosysteemien olemassaolon tarkoitukset poikkeavat toisistaan. Tietoekosystee-

min tarkoituksena on tuoda yhteen toimijoita luomaan yhteistä tietoisuutta ja syn-

nyttämään uutta tietoa kokoavan tahon johdolla. Innovaatioekosysteemi sisältää 

samoja yhteisen ongelmanratkaisun elementtejä, mutta on käsitteenä laajempi ja 

sisältää kaiken verkostomaisen toiminnan, jota toisiinsa kytkeytyvät toimijat teke-

vät virtuaalisen käyttöympäristön verkostossa. Virtuaalinen käyttöympäristö eli 

alusta toimii keskiössä, jonka ympärillä osapuolet keskittyvät arvon lisäämiseen 

innovoinnin avulla. (Autio & Thomas, 2014, s. 205; Almpanopoulou, 2019, s. 35.) 

Lusch ja Nambisan ottavat esille vielä palveluekosysteemin, jonka he määrittelevät 

itsesääntelyyn perustuvaksi järjestelmäksi, joka perustuu löyhästi yhdistettyihin 

sosiaalisiin ja taloudellisiin resursseihin. Palveluekosysteemissä toimijoita yhdistää 

yhteinen institutionaalinen logiikka ja yhteinen arvonluonti palveluiden vaihdannan 

kautta. (Lusch & Nambisan, 2015, s. 161.) 
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Ekosysteemien luonnetta määrittelee se, etteivät niitä hallitse byrokratia tai aukto-

riteetit, vaan kyseessä on itsenäisten toimijoiden verkosto. Ekosysteemin jatku-

vuus ja kehittyminen ovat riippuvaisia toimijoiden aktiivisuudesta ja usein myös 

hajautetuista päätöksentekoprosesseista ja vapaaehtoisuuteen perustuvasta yh-

teisestä sääntelystä. Ekosysteemin jäsenet ja toimijoiden tavoitteet voivat muuttua 

ajan kuluessa. Jäsenten tavoitteet voivat kehittyä myös eri suuntaan kuin koko 

ekosysteemin yhteinen tavoite. Eri toimijoiden aktiivisuuden aste vaihtelee eri ai-

koina. (Almpanopoulou, 2019, s. 49.) On huomattava, että ekosysteemissä toimi-

misesta voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Erimielisyyttä voi syntyä esimerkiksi 

immateriaalisten oikeuksien omistajuudesta. Ristiriitoja aiheuttaa sekin, että toiset 

osapuolet voivat hyötyä enemmän kuin toiset (Ceccagnoli ym., 2014).  

 

2.5 Alustatoimijoiden keskinäisriippuvuus ja verkostovaikutus  

Alusta toimii verkostojen kohtaamispaikkana (Romero & Molina, 2011). Mitä 

enemmän alustalla on aktiivisia käyttäjiä, sitä arvokkaampi alustasta tulee sen 

omistajalle ja käyttäjille. Mitä enemmän alustalle liittyy organisaatiota ja käyttäjiä, 

sitä enemmän se houkuttelee niitä lisää ja mahdollistaa innovaatioiden syntymistä. 

(Gawer & Cusumano, 2014, s. 417.) Sosiaaliset suhteet ja verkostot nähdään 

usein selittävinä tekijöinä myös tiedon luomiselle, siirtämiselle ja omaksumiselle 

(Phelps ym., 2012, s. 1155). Alustan ympärille kerääntynyttä toimijoiden verkostoa 

keskeisesti määrittävä tekijä onkin ekosysteemin kyky hallita evoluutiotaan ja ky-

kyä kehittyä edelleen (generativity) (Cennamo & Santalo, 2019, s. 619).  

Alustalla toimimisen hyötynä voidaan nähdä ennen kaikkea mahdollisuus sen väli-

tyksellä saada kolmannet osapuolet eli erilaiset autonomiset toimijat tuottamaan 

uusia ideoita ja innovaatioita. Ekosysteemi, joka pystyy jatkuvasti uudistumaan, 

synnyttää lisää innovaatioita ja saa aikaan positiivisen kierteen. Positiivinen kierre 

kehittää ekosysteemille hyvän maineen, joka houkuttelee ekosysteemiin lisää jä-

seniä. Verkostovaikutus näkyy siten, että arvon muodostuminen verkostossa lisää 

arvoa myös niin sanottujen kaksipuolisten markkinoiden toisella puolella. 

(Cennamo & Santalo, 2019, s. 620–622.)  
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Alustan arvoa määrittelee yhteisriippuvuus, joka tekee alustan omistajan riippu-

vaiseksi alustalla olevien sisällöntuottajien aktiivisuudesta ja innovointikyvystä 

(Gawer & Cusumano, 2014, s. 423). Eri toimijoiden onnistumista määrittelee siten 

yhteinen onnistuminen ja sekä suora että epäsuora verkostovaikutus (Han ym., 

2018). Mitä enemmän innovaatioita alustoilla on, sitä enemmän se luo arvoa alus-

talle ja sen käyttäjille verkostovaikutuksen johdosta. Alustalla olevan verkoston 

arvo kasvaa kumulatiivisesti, ja arvon kasvaessa kaikkien alustalla olevien yhtei-

nen arvo kasvaa. (Gawer & Hendersson, 2007, s. 421.)  

Kuviossa 5 on kuvattu käyttäjien suhdetta virtuaaliseen alustaan ja toisiinsa sekä 

suoraa ja epäsuoraa verkostovaikutusta. Suorassa vaikutuksessa alusta on keski-

össä ja toimijat tai käyttäjäryhmät ovat toisiinsa yhteydessä alustan välityksellä. 

Epäsuora verkostovaikutus tapahtuu käyttäjäryhmien keskinäisessä vuorovaiku-

tuksessa, jolloin alusta on vaikutusketjussa mukana paremminkin taustavaikutta-

jana. Alustan taustalla vaikuttavat puolestaan sen erilaiset toiminnot. (Han ym., 

2018.) 

 

Kuvio 5. Alustan piirteiden kuvaus ja verkostovaikutus (Han ym., 2018, 10) 

Yhteisille alustoille osallistuminen hyödyttää ympärillä toimivaa ekosysteemiä ko-

konaisuudessaan. Erityisesti pienten toimijoiden hyödyt voivat olla moninkertaisia 

panostukseen nähden, jolloin osallistuminen yhteiseen toimintaan voidaan nähdä 

merkittävästi hyötyä lisäävänä tekijänä. Pienten, itsenäisten yritysten suoritusten 

on todettu parantuneen yhteiseen kehittämiseen osallistumisen ansiosta. Saatu 

hyöty voi konkretisoitua siten, että liittyminen suuremman toimijan omistamaan 
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alustaverkostoon voi kasvattaa pienen toimijan myyntiä. (Ceccagnoli ym., 2012; 

Ceccagnoli ym., 2014.) Julkisella puolella vastaava hyöty voi olla kustannusten 

vähentyminen (Klievink ym., 2015). Julkiset organisaatiot etsivätkin yhä enemmän 

keinoja saada kustannussäästöjä alustojen avustuksella (Janssen & Estevez, 

2013). 

 

3. Alustavälitteisen yhteistyön ominaispiirteitä 

Tämä teorialuku käsittelee alustavälitteisen yhteistyön vaikuttavia näkökulmia. Ala-

luvut jakaantuvat siten, että aluksi tarkastellaan aikaisemman tutkimuksen havain-

toja virtuaalisen työskentelytavan merkityksestä sekä osallistumishalukkuuteen 

vaikuttavia seikkoja. Seuraavat alaluvut määrittelevät aineettoman pääoman käsi-

tettä ja niitä hyötyjä, joita yhteistoiminnasta voidaan saada. Viimeinen alaluku kä-

sittelee ylläpitäjän mahdollisuuksia vaikuttaa alustavälitteisen yhteistyön onnistu-

miseen ja kehittää alustaa hyvin toimivaksi. 

3.1 Virtuaalisen työskentelytavan merkitys 

Virtuaalisesta toimintatavasta on kyse silloin, kun sähköisten viestintävälineiden 

avulla työskennellään toisista riippumatta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Virtuaalisuuden tavoitteena on säästää vaivaa ja helpottaa yhteisten tavoitteiden 

saavuttamista. Virtuaalisuutta hyödyntäen esimerkiksi tietotyöntekijöitä voidaan 

linkittää toisiinsa ajasta ja paikasta riippumattomasti. (Dulebohn & Hoch, 2017, s. 

569.) 

Virtuaalisuutta hyödyntävään työskentelytapaan kohdistuu paljon sellaisia odotuk-

sia, joita ei kohdistu perinteisin menetelmin tehtävään työhön. Virtuaalisuuden kiis-

tattomia etuja on se, että virtuaalisuus mahdollistaa asiantuntemuksen kokoami-

sen yhteen maantieteellisistä välimatkoista huolimatta ja että työtä voidaan tehdä 

kellonajasta riippumatta sekä ilman matkoista aiheutuvia kustannuksia. Haasteena 

virtuaalisuudessa on, että työntekijöiden sitoutuminen työhön voi olla heikompaa ja 

luottamuksen rakentuminen voi olla hitaampaa. Sosiaalinen etäisyys jää helposti 

suureksi, eikä sosiaalisesti yhteistä vastuuta synny ryhmän jäsenten keskuuteen. 
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Myös johtaminen, viestintä ja yhteistyön rakentaminen edellyttävät erilaisia lähes-

tymistapoja. (Dulebohn & Hoch, 2017, s. 569.) 

Virtuaalisuudesta puhuttaessa on huomattava, että käsite sisältää monenlaisia 

sähköisiä yhteydenpitotapoja. Tietoliikenneverkon välityksellä (online) voidaan vä-

littää sekä kuvaa että ääntä tai toimia ainoastaan tekstiä välittävillä menetelmillä. 

Virtuaalisuuden hyödyntämisessä myös käytettävillä menetelmillä on merkitystä. 

Esimerkiksi Abrams ym. (2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että nettikameroita 

hyödyntävässä työskentelyssä datan laatu ja rikkaus ovat samalla tasolla kuin 

kasvokkain tapahtuvassa työskentelyssä. Ainoastaan kirjoittamista hyödyntävässä 

työskentelyssä tuotetun tiedon laatu oli huonompaa ja rikkaudeltaan vähäisempää. 

(Abrams ym., 2014, s. 3.)  

Näköyhteyden puuttuminen voi olla myös mielipiteenilmaisua vapauttava tekijä. 

Ainoastaan tekstin välittämistä hyödyntävässä yhteydessä väärinymmärryksen 

vaara on ilmeinen ja teksteissä tulisi olla mahdollisimman yksiselitteinen. Lisäksi 

vain tekstiä sisältävissä virtuaalisissa yhteydenotoissa on taipumusta lyhentää sa-

nomaa, joskus kirjoitustilan rajallisuuden vuoksi. Tekstin välityksellä käydystä kes-

kustelusta puuttuvat myös eleet, joiden on yleensä katsottu edistävän viestintää. 

Puheella voi olla myös sosiaalisena toimintona motivaatiota lisäävä vaikutus. Vir-

tuaalisuuden hyödyntämisessä merkitystä myös sillä, onko keskusteluun mahdol-

lista osallistua anonyymisti tai ovatko esimerkiksi online-yhteydessä kasvot näky-

vissä. Osallistumishalukkuutta voi lisätä, jos anonyymi osallistuminen on mahdol-

lista. Etenkin arkaluonteisten aiheiden yhteydessä sillä voidaan lisätä osallistumis-

halukkuutta. (Abrams ym., 2014, s. 4.) 

Abramsin ym. (2014) tutkimuksessa virtuaalisesti kuvaa ja ääntä hyödyntävässä 

toimivassa työskentelyssä voitiin nähdä yhtäläinen kyky tuottaa tietoa kuin kas-

vokkain tapahtuvassa ryhmässä. Lisäksi online-yhteydellä työskennelleen ryhmän 

havaittiin käyttävän vähemmän aikaa aiheeseen liittymättömiin aiheisiin. Näissä 

virtuaalisissa ryhmissä tuotettu tieto oli yhtä rikasta kuin kasvokkain työskennel-

lyissä ryhmissä. (Abrams ym., 2014, s. 15.) 

Virtuaalisia menetelmiä käyttäen voidaan saada jopa parempia tuloksia kuin kas-

vokkain. Iwasa ym. (2019) totesivat virtuaalisesti ja kasvokkain tehtyä työtä vertai-
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levassa tutkimuksessaan kohderyhmien aikaansaannosten olevan yhtä toteutta-

miskelpoisia.  Tulosten markkinoitavuus, hyödynnettävyys ja käytettävyys saivat 

lievästi paremmat tulokset virtuaalisessa ryhmässä. Kasvokkain pidetyissä työpa-

joissa käytiin aktiivista keskustelua enemmän tehtävän sisällöstä kuin virtuaalisis-

sa keskusteluissa, joissa keskustelut keskittyivät siihen, kuinka työ tulisi tehdä. 

Virtuaalisia menetelmiä ei siis yksiselitteisesti voida pitää parempina. (Iwasa ym., 

2019, s. 21–22.) Samaa esittävät Abrams ym. (2014) todetessaan, että kasvok-

kain toteutetussa työskentelyssä myös moderaattorilla voi olla paremmat mahdol-

lisuudet ohjata keskustelua ja auttaa sitä pysymään käsiteltävänä olevassa ai-

heessa. Mikäli ryhmässä on vahvoja persoonia, heidän läsnäolonsa voi myös eh-

käistä toisten osallistujien mielipiteenilmaisua, ja fyysisesti läsnä olevalla mode-

raattorilla on paremmat mahdollisuudet hillitä jonkun osallistujan liian voimakasta 

ohjausta. Virtuaalisessa työskentelytavassa ohjaava rooli on selkeästi vähäisempi. 

(Abrams ym., 2014, s. 3.) Edellä mainituissa tutkimuksissa tehdyt havainnot virtu-

aalisen ja kasvokkain tapahtuvan menetelmän vertailusta on koottu oheiseen tau-

lukkoon listaamalla virtuaalisen menetelmän hyötyjä ja haittoja kasvokkain tapah-

tuvaan menetelmään verrattuna. (taulukko 1). 

Taulukko 1. Virtuaalisen menetelmän hyötyjä ja haittoja kasvokkain tapahtuvaan menetelmään verrattuna. 

Hyödyt Haitat 

Moderaattori ei hallinnoi keskustelun aiheita ja vapauttaa 

keskustelua 

Moderaattori ei hallinnoi keskustelun aiheita, ja vahvat 

persoonat voivat hallita keskustelua 

Säästää aikaa ja rahaa: ei tarvitse löytää fyysistä paikkaa 

eikä erillisiä esityslaitteita 

Tekniset ongelmat ovat mahdollisia 

Osallistujilla voi olla mahdollisuus käydä läpi jo käytyä 

keskustelua  

Keskustelun kulku voi olla kaoottinen ja aiheen vierestä 

Erilaiset ihmiset voivat osallistua aktiivisemmin  Vain henkilöt, joilla on pääsy verkkoon, voivat osallistua 

Osallistujilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua kes-

kusteluun (vähemmän dominoivia osallistujia) 

Sama määrä aiheita voidaan käydä läpi, mutta vähemmän 

yksityiskohtaisesti 

Tulosten markkinoitavuus, hyödynnettävyys ja käytettävyys 

paremmat  

Keskustelu kohdistuu työskentelymenetelmään 

Virtuaalisella työtavalla voi olla vaikutusta syntyvien uusien ideoiden määrään. Jos 

kasvokkain tapahtuvaa kontaktia ei ole, vähäisempi keskusteluiden määrä voi vä-

hentää uusien ideoiden vastustusta ja siten lisätä ideoiden määrää. Iwasan ym. 

(2019) mukaan keskustelun avulla syntyneet uudet ideat ovat todennäköisemmin 

parempia laadultaan ja niistä saadaan myös enemmän hyötyjä. Kasvokkain tapah-

tuvan keskustelun etuja voidaan hyödyntää myös ennen virtuaalista työskentelyä. 
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Mahdollisuus käydä keskustelua kasvokkain voi parantaa tuloksia myös siinä ta-

pauksessa, että keskustelua käydään esimerkiksi ennen virtuaalisesti toteutettua 

työpajaa. Hyödyllistä on, jos virtuaaliseen työskentelyyn voidaan lisätä keskustelua 

lisääviä tekijöitä. (Iwasa ym., 2019, s. 28.) 

Erilaiset verkon yhteydenpitokanavat lisäävät uusia sosiaalisia yhteydenpitotapoja 

ja mahdollistavat virtuaalisten yhteisöjen syntymistä. Erilaisten jo olemassa olevien 

virtuaalisten yhteisöjen huomioiminen voi tuottaa organisaatiolle huomattavan pal-

jon hyötyjä. Virtuaaliset yhteisöt ovat tottuneet hyödyntämään teknologiaa, ja nii-

den jäsenillä on yleensä samanlaisia kiinnostuksen kohteita. Yhteisöissä jaetaan 

kokemuksia, ja niiden jäsenet oppivat toistensa kokemuksista. Organisaatio voi 

hyödyntää samaa mekanismia, virtuaalista yhteisöllisyyttä, asiakkaiden kanssa 

käytävässä keskustelussa ja tiedon jakamisessa kaikkien verkoston osapuolten 

välillä.  (Romero & Molina, 2011, s. 450.) 

Virtuaalisten yhteisöjen hyödyntämistä voi kuitenkin heikentää niiden 

kasvottomuus. Buunk ym. (2019) totesivat tutkimuksessaan, että kun oli tarvetta 

muiden avulle, yleisin hyödynnetty yhteydenpitokanava oli jaetun virtuaalisen tilan 

sijasta sähköposti. Toiseksi vaihtoehdoksi arvotettiin kysyminen kasvokkain, ja 

virtuaalinen kohtaamispaikka sijoittui vasta kolmanneksi yhdessä puhelimen käy-

tön kanssa. Tämä havainto viittaa siihen, että arvokas kollektiivinen tiedonhankinta 

on alun perin nähty parhaimmillaan kaksin tai pienessä ryhmässä tiettyjen kontak-

tien välillä tapahtuvana. Näin voidaan olla suoraan yhteydessä henkilöihin, joilla 

tiedetään olevan tarvittavaa tietoa. Siksi verkossa reaaliaikaisesti saatavissa oleva 

online-alusta voi olla kokemustiedon jakamisen näkökulmasta rajallinen. (Buunk 

ym., 2019, s. 1142.)  

Virtuaalista toimintatapaa hyödynnetään yhä enemmän, ja kokonaan virtuaalisesti 

toimivien yritysten määrä verkossa lisääntyy nopeasti. Verkkoyritysten suoritusky-

ky perustuu johdonmukaisuuteen ja jaettuihin, mutta hajautettuihin kyvykkyyksiin. 

Samat tekijät ovat yrityksille myös haasteita, sillä hajautettaessa on kyettävä ylit-

tämään kulttuurierot sekä sellaiset henkilöihin liittyvät seikat, jotka perinteisissä 

malleissa tulevat ilmi henkilökohtaisessa kohtaamisessa. Sosiaaliseen integroitu-

miseen kuuluvat solmukohtien tunnistaminen, identiteettien luominen sekä luotta-



36 
 

muksen ja tiedon jakaminen. Kun organisaation vahvuudet ovat näillä alueilla, ne 

toimivat vahvuuksina myös verkossa tapahtuvaan toimintaan siirryttäessä. 

(Rasmussen & Wangel, 2007, s. 184.) 

Sillä, että yhteydenpidossa hyödynnetään yhä enemmän virtuaalisuutta ja käyte-

tään teknologisia apuvälineitä, voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi 

Chamakiotis ym. (2013) ovat todenneet virtuaalitiimien luovuutta koskevassa tut-

kimuksessaan, että teknologian vaikutukset voivat olla luovuutta lisääviä tai sitä 

heikentäviä (Chamakiotis ym., 2013, s. 275). Teknologian käytöllä voi myös olla 

negatiivisia vaikutuksia aineettomaan pääomaan ja sen hyödyntämiseen. Kun in-

formaation määrä kasvaa, merkityksellistä tietoa on yhä vaikeampaa löytää, päivi-

tykset ja niiden myötä ominaisuudet voivat muuttua lyhyelläkin syklillä ja jatkuvasti 

muuttuvien työkalujen ja ohjelmistojen opettelu vie aikaa. (Lönnqvist ym., 2005, s. 

126.) Tästä huolimatta on hyvä huomata, että kasvokkain pidetyt epäviralliset ta-

paamiset ja seminaarit voivat olla hyviä sosialisaatiota edistäviä tapahtumia, mutta 

ne voivat myös ehkäistä laajempaa tiedon jakamista (Alavi & Leidner, 2001, s. 

120). 

3.2 Yksilön osallistumishalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Asiakkaiden vapaaehtoisuuteen perustuvaa osallistumista virtuaalisiin ympäristöi-

hin tutkineet Nambisan ja Baron (2009) ovat todenneet, että osallistujat odottavat 

saavansa hyötyä osallistumisestaan (Nambisan & Baron, 2009, s. 388). Jos taas 

osallistumiseen koetaan liittyvän esimerkiksi yksityisyydensuojaan tai toiminnan 

itsenäisyyden menettämiseen liittyviä riskejä, siitä voi tulla osallistumisen este. 

Kun osallistuja nähdään strategisena toimijana, oletetaan, että osallistumisesta 

päättäessään henkilö punnitsee osallistumisen kustannukset tai vaivan ja hyödyn 

välistä suhdetta. (Spindeldreher ym., 2018, s. 4.) Jos esimerkiksi kuluttaja osallis-

tuu yhteiseen kehittämiseen, hän voi arvioida saavansa hyötyä itselleen myö-

hemmin parempina tuotteina (Lusch & Nambisan, 2015, s. 168). 

Alustoja ja joukkoistamista journalismissa tutkinut Aitamurto (2015) ei kuitenkaan 

näe henkilöitä puhtaan strategisina toimijoina vaan lähestyy aihetta motivaatioteki-

jöiden kautta. Hän tarkastelee osallistumishalukkuutta henkilöiden ulkoisten ja si-

säisten motivaatiotekijöiden pohjalta. Henkilön osallistumista lisäävänä motivaa-
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tiotekijänä voi toimia se, että henkilö kokee osallistumisen hauskana ajanviettee-

nä, osallistuminen voi edistää henkilön uraa tai osallistumisesta voi hyötyä myö-

hemmin taloudellisesti. (Aitamurto, 2015, s. 3526.) Bălăun ja Utzin (2017) mukaan 

tietotaloudessa yksilöllä on usein sosiaalinen motiivi tiedon jakamiseen. Tiedon 

jakamishalukkuuteen voi vaikuttaa annettua aikarajaa enemmän henkilökohtaisesti 

koettu aikapaine. (Bălău & Utz, 2017.) Tähän liittyy havainto, joka tehtiin, kun joh-

tajuuden näkökulmasta tarkasteltiin halukkuutta osallistua sidosryhmätoimintaan: 

sitä lisäävät erityisesti mahdollisuudet maineen parantamiseen, erilaisiin kokeilui-

hin sekä suhteiden rakentamiseen. (Pera ym., 2015, s. 4033.)  

Dal Mas ym. (2018) nostavat esiin työntekijöiden arvot, luottamuksen ja kiinnos-

tuksen aiheeseen tiedon jakamishalukkuutta lisäävinä tekijöinä. Jakamishalukkuu-

den kannalta keskeinen arvo on yhteistyö. Yhteistyön perusta on luottamus, sillä 

vasta kun työntekijät luottavat toisiinsa, he ovat halukkaita vaihtamaan tietojaan ja 

kokemuksiaan. Myös kiinnostuksella aiheeseen on merkitystä. Lisäksi vastavuo-

roisuus on tärkeää, sillä tietoja pitää sekä antaa että olla valmis vastaanottamaan. 

(Dal Mas ym., 2018, s. 44.)  

Yksilötasolla tiedon vastaanottamiseen liittyy myös vastaanottajan kyky ja halu 

tiedon vastaanottamiseen sekä sen suodattaminen yksilön omien ennakkoasen-

teiden kautta (Alavi & Leidner, 2001, s. 120). Linin (2007) mukaan jakamishaluk-

kuutta lisääviä tekijöitä ovat koettu oikeudenmukaisuus, yhteistyökyky, sitoutumi-

nen organisaatioon sekä luottamus työtovereihin (Lin, 2007, s. 411). Luottamus on 

keskeinen tekijä sidosryhmien välisessä yhteistyössä (Pera ym., 2015, s. 4033). 

Innovatiivisuus voidaan määritellä kyvyksi toimeenpanna syntyneitä ideoita ja luo-

vuus innovatiivisuuden esiasteeksi, prosessiksi, jossa näitä ideoita syntyy. Myös 

luovuus voidaan mieltää sellaisen henkilön ominaisuutena, jolla on mielikuvitusta, 

taiteellisia tai aineettomia resursseja. (Przygodzki & Kina, 2015.) Osallistumisha-

lukkuus voidaan liittää yksilötasolla myös henkilön persoonaan liittyviin ominai-

suuksiin (Wang ym., 2011). Toisaalta on hyvä huomata, että erilaisia persoonalli-

suuden piirteiden vaikutuksia voidaan ajatella olevan samanlaisessa työssä rajalli-

nen määrä. Esimerkiksi alustatyöhön hakeutuvia voi yhdistää joukko ominaispiir-

teitä. Esimerkiksi mutkaton suhde teknologiaan sekä tunne oman persoonan sopi-
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vuudesta työskentelyyn ovat työn imun kokemusta selittäviä henkilön piirteitä. 

(Blomqvist ym., 2018.)  

Persoonallisuuden tyyppi vaikuttaa myös siihen, miten henkilöä voidaan motivoida. 

Esimerkiksi palkitsemisen on todettu vaikuttavan toisiin persoonallisuustyyppeihin 

toisia enemmän. Se, että yritys arvioi henkilöiden tiedonjakamista sekä palkitsee 

siitä, lisää yleisesti tiedonjakamishalukkuutta. Arvioinnin ja palkitsemisen yhteis-

vaikutus on kuitenkin vielä vahvempi niillä, joilla on toisia persoonallisuuden piirtei-

tä.  (Wang ym., 2011.) 

3.3 Osallistujien aineeton pääoma 

Alvesin ym. (2016) mukaan osallistujien resurssit voidaan jakaa aineettomiin ja 

aineellisiin. Tällöin aineellisilla tarkoitetaan esimerkiksi taloudellisia resursseja, 

tuotteita tai raaka-aineita, jotka voidaan antaa edelleen. Aineettomat resurssit ovat 

nimensä mukaisesti yleensä näkymättömiä, ja ne muotoutuvat tiedon ja kyvyk-

kyyksien mukaan. (Alves ym., 2016.) Tietoresurssit voidaan nähdä vaikeasti jälji-

teltävinä ja sosiaalisesti kompleksisina siitäkin huolimatta, että niiden voidaan kat-

soa olevan pitkän aikavälin kehityksen kannalta organisaation keskeinen voimava-

ra (Alavi & Leidner, 2001, s. 108).  

Aineettomasta pääomasta käytetään rinnakkain ja suhteellisen vapaasti nimityksiä 

aineettomat resurssit (intangible resources), älyllinen pääoma (intellectual capital), 

näkymättömät voimavarat (invisible assets) ja tietopääoma (knowledge assets). 

Pääoma-, varallisuus- ja omaisuus-termejä käytetään lähes toistensa synonyy-

meinä, vaikka niillä voidaan nähdä keskinäisiä vivahde-eroja. Tästä huolimatta 

niitä voidaan käyttää toistensa synonyymeinä silloin, kun kiinnostuksen kohteena 

ovat nimenomaan ei-fyysiset ja ei-taloudelliset menestystekijät. (Lönnqvist ym., 

2005, s. 18–19.)  

Pääoman käsite voidaan jakaa fyysiseen, taloudelliseen ja aineettomaan pää-

omaan. Fyysiseen pääomaan sisältyvät esimerkiksi rakennukset, koneet ja laitteet, 

ja taloudelliseen pääomaan kuuluvat rahat sekä osakkeet. Aineettomaan pää-

omaan kuuluvat esimerkiksi yrityksen verkostot, henkilöstö ja osaaminen. Ainee-

ton pääoma voidaan edelleen jakaa suhdepääomaan, rakennepääomaan ja inhi-
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milliseen pääomaan. Inhimillinen pääoma koostuu esimerkiksi organisaation hen-

kilöstön osaamisesta, asenteista, tiedosta ja koulutuksesta, suhdepääoma organi-

saation ja sen sidosryhmien aineettomista tekijöistä ja rakennepääoma organisaa-

tion arvoista, kulttuurista ja dokumentoidusta tiedosta. Vaikka aineettoman pää-

oman käsitteessä näkökulma on organisaation aineettomassa varallisuudessa, 

inhimillinen pääoma on puhtaasti organisaatiossa olevien yksilöiden omaisuutta. 

Suhdepääoman komponentit ovat usein puolestaan sidoksissa henkilöihin: ne ovat 

usein yksittäisten henkilöiden luomia. Rakennepääoma on selkeimmin organisaa-

tion omistamaa, mutta myös tämä on yksittäisten henkilöiden aikaansaamaa. Ra-

kennepääoma kuitenkin poikkeaa kahdesta edellisestä siinä, että se yleensä jää 

organisaatioon, vaikka kyseinen henkilö poistuisi organisaatiosta. (Lönnqvist ym., 

2005, s. 30–31.) Pääoman lajit ja esimerkit niistä ovat nähtävissä taulukossa 2.  

Taulukko 2. Aineeton ja aineellinen pääoma  

 

Voimavarojen kehittäminen ja arvon lisääminen ovat toimintoja, jotka tuovat ai-

neettomaan pääomaan dynaamisen ulottuvuuden. Jotta aineettoman pääoman 

avulla saadaan tuloksia aikaan, sitä pitää myös hyödyntää. Kun aineetonta pää-

omaa, esimerkiksi osaamista, hyödynnetään, se voi muuttua asiakkaiden hyödyn-

nettävissä oleviksi palveluiksi tai tuotteiksi. (Lönnqvist ym., 2005, s. 50–51.) 

Yleensä aineeton pääoma saa arvonsa, kun sitä hyödynnetään, eikä eristyksissä 

olevalla aineettomalla pääomalla ole itseisarvoa. Innovaatiot syntyvät, kun aineet-

tomia pääomia yhdistellään: mitä enemmän innovaatioita, sitä enemmän mahdolli-

suuksia on luoda niitä lisää. Keskeistä on kyky liikuttaa tapauksen kannalta merkit-

tävää tietoa tehokkaasti ja taloudellisesti oikeaan aikaan ja paikkaan sille toimijal-

le, joka sitä kulloinkin tarvitsee. (Lusch & Nambisan, 2015, s. 160.) 



40 
 

Aineettoman pääoman arvo nousee esiin yhteisessä kehittämisessä, jolloin myös 

asiakkaiden aineettomia resursseja voidaan hyödyntää. Koska yhteiskehittäminen 

ja yhteinen arvonluonti linkittyvät yhteen, asiakkaat tulisi saada yhteiseen vuoro-

vaikutukseen ja näin pyrkiä edistämään yhteistä arvonluontiprosessia. Tässä voi-

daan hyvin hyödyntää esimerkiksi internetiä. (Alves ym., 2016, s. 77.) Lisäarvoa 

tuottavat ne muutokset, joiden asiakas mieltää vaikuttavan myönteisesti koke-

maansa hyötyyn (Henriksson, 2014, s. 35). 

Yksilötasolla aineeton pääoma lisääntyy tehokkaasti, kun yksilö panostaa omaan 

osaamiseensa koulutuksella. Lisäksi se, että aineetonta pääoma muodostetaan 

yksilötasolla, on edellytys muun pääoman muodostumiselle. Yksilön menestystä 

työmarkkinoilla eivät ratkaise fyysiset vaan aineettomat ominaisuudet, kuten henki-

lösuhteet, työkokemus ja menestyminen aikaisemmissa työtehtävissä. Yksilötasol-

la aineetonta pääomaa lisätään panostamalla kokemukseen, osaamiseen ja suh-

teiden kehittämiseen. (Lönnqvist ym., 2005, s. 48–49.)  

3.4 Yhteistoiminnasta saatavat yhteiset hyödyt 

Kun yhteiseen toimintaan osallistutaan virtuaalisella alustalla, ovat sekä epäviralli-

set että ammatilliset keskustelut mahdollisia. Vuorovaikutus edistää kollektiivista 

tiedonhankintaa, lisää hiljaista tietoa, tekee tietämystä näkyväksi ja tehostaa toi-

mintaa nopeuttamalla tiedon jakamista sekä vähentämällä tiedon jakamiseen vaa-

dittavia panoksia. Henkilökohtaista oppimista tapahtuu, kun henkilöt luovat uusia 

ideoita tai innovaatioita hyödyntäen aiempaa kokemustaan. Kollektiivista oppimista 

tapahtuu, kun yksilöt ovat vuorovaikutuksessa ja osallistuvat jaettujen ongelmien 

ympärille. Virtuaalisella alustalla voikin olla merkittävä rooli oppimisessa, asiantun-

tijuuden jakamisessa, yhteisessä ongelmanratkaisussa sekä innovaatiotoiminnas-

sa. (Buunk ym., 2019, s. 1140.)  

Alustan hyödyistä pääsevät verkostovaikutuksen ansioista hyötymään myös muut 

alustan ympärille kokoontuneet toimijat. Verkostovaikutuksen vuoksi hyvämainei-

suudesta pääsevät hyötymään myös alustan ympärillä olevaan yhteistyöverkos-

toon liittyvät uudet jäsenet. Ilmiötä kutsutaan hyvämaineisuuden läikkymiseksi 

(spill-over). Mitä enemmän alustan ympärille kerääntyneillä verkostoilla on innova-

tiivisuutta, sitä enemmän läikkymistä tapahtuu (Cennamo & Santalo, 2019, s. 620–
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622). Verkostovaikutus saa aikaan positiivisen palauteluupin. Mitä enemmän alus-

talla on käyttäjiä, sitä enemmän se houkuttelee sisällöntuottajia, jotka puolestaan 

houkuttelevat lisää käyttäjiä. Esimerkiksi Facebookissa käyttäjät houkuttelevat 

mukaan ystäviään, jotka houkuttelevat ystäviensä ystäviä ja nämä taas edelleen 

ystäviensä ystävien ystäviä. Verkostovaikutus voi olla huomattavan suuri ja voi-

makas. (Gawer & Cusumano, 2014, s. 422.)  

Negatiivisena vaikutuksena läikkyminen ja verkostovaikutus houkuttelevat alustan 

ympärille myös vapaamatkustamista (free-riding). Vapaamatkustamisella tarkoite-

taan ilmiötä, jossa hyvämaineisuudesta haluavat hyötyä myös sellaiset jäsenet, 

jotka eivät itse ole halukkaita tai kyvykkäitä osallistumaan innovointiin. Vapaamat-

kustuksen lisääntyminen heikentää ekosysteemin kokonaislaatua ja vähentää 

asiakastyytyväisyyttä. Mitä pidemmälle alustan elinkaari etenee, sitä enemmän 

vapaamatkustusta esiintyy ja innovatiivisuus heikkenee, kun itsessään positiivise-

na ominaisuutena nähtävä heterogeenisyys lisääntyy. Uusien toimijoiden mukaan-

tulo lisää siten innovatiivisuutta ainoastaan jonkin aikaa, minkä jälkeen vaikutus 

kääntyy vapaamatkustamisen lisääntymisen myötä negatiiviseksi. Alustan maturi-

teetilla eli elinkaaren vaiheella on keskeinen merkitys käyttäjien saamalle hyödylle. 

(Cennamo & Santalo, 2019, s. 620–622.) 

Hyötyä tuottavan yhteistyön ja verkostojen vuorovaikutuksen laatua voidaan arvi-

oida esimerkiksi luottamuksen ja maineen arvioinnin avulla. Toistaiseksi mekanis-

meja hyödynnetään lähinnä kaupallisilla online-markkinoilla, kuten Amazon ja 

eBay. Samoja mekanismeja voitaisiin kuitenkin hyödyntää esimerkiksi laaja-

alaisissa päätöksentekomenettelyissä, kuten e-demokratiassa, e-markkinoinnissa 

tai e-oppimisessa. Luottamusta voidaan arvioida maineen perusteella, joka puo-

lestaan perustuu muiden antamiin arvioihin. Luottamusta voidaan myös rakentaa 

hyvän maineen avulla. (Ureña ym., 2019, s. 464.)  

Maineen arviointimenettelyt virtuaalisessa maailmassa eroavat fyysisen maailman 

arviointimenettelyistä, sillä perinteiset indikaattorit eivät alustamaailmassa toimi. 

Toisaalta fyysisessä maailmassa maineen arviointi on hankalaa ja perustuu usein 

paikalliseen tietoon, mutta internetin välityksellä arviointi on mahdollista nopeasti 

ja jopa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi majoituspalveluita tarjoavilla alustoilla ku-
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ten AirBnB käytetään yleisesti arviointimenettelyitä, joissa sekä palveluntarjoajia 

että asiakkaita arvioidaan niistä saatujen kokemusten perusteella ja saadut arviot 

jaetaan kaikkien nähtäville. (Ureña ym., 2019, s. 462.) 

3.5 Alustavälitteisen toiminnan kehittäminen 

Alusta toimii verkostomaisen kehittämisen ytimenä, ja kun sitä osataan hyödyntää 

tehokkaasti, keskiössä toimiva organisaatio saa strategista etua. Alustan omista-

jalla on useita erilaisia strategisia vaihtoehtoja vaikuttaa esimerkiksi alustalla syn-

tyviin innovaatioihin. (Gawer & Cusumano, 2014, s. 423.) Keinoja sisällöntuottajien 

aktivointiin ovat esimerkiksi vision markkinointi, avainpelaajien houkuttelu alustalle, 

arkkitehtuurin hallinta, koko ekosysteemiä tasapuolisesti hyödyntävien arvojen 

huolellinen punninta sekä alustan ympärillä toimivan ekosysteemin hoitaminen. 

(Gawer & Cusumano, 2014, s. 429.) 

Ulkoisen alustan johtamisen keskiössä on kyky saada alustalla toimivat sisällön-

tuottajat tuottamaan alustaa täydentäviä tuotteita tai palveluita (Gawer & 

Cusumano, 2014, s. 423; Gawer & Hendersson, 2007). Integroidussa tietojohtami-

sen lähestymistavassa yhdistyvät sekä tekniset että ihmislähtöiset näkökulmat. 

Ihmislähtöisestä lähestymistavasta voidaan käyttää myös termiä sosiaalinen tieto-

johtaminen. Aineettomalla, inhimillisellä pääomalla katsotaan tällöin olevan kes-

keinen rooli tietojohtoisessa toiminnassa, ja se voidaankin nähdä tärkeimpänä 

voimavarana. Tällöin johtamisen tavoitteena on sosiaalisen tietojohtamisen keinoin 

myötävaikuttaa hyötyjen esille saamiseen. (Dal Mas ym., 2018, s. 40.) 

Yhteisten tavoitteiden luonteella on vaikutusta ekosysteemien organisointiin ja sii-

hen, millä keinoin tällaisten ekosysteemien syntymistä voidaan tukea 

(Almpanopoulou, 2019). Alustan aktivoinnissa on tärkeää huomioida sekä tekni-

nen kehittäminen että sellaiset strategiset valinnat, jotka hyödyttävät kaikkia osal-

listujia. Tasapuolisuus ja koherenssin hallinta edellyttävät osapuolia erottavien kui-

lujen poistamista samalla tavoin organisaation sisällä, työvoiman verkostomaises-

sa hyödyntämisessä sekä eri alojen tutkimuksen hyödyntämisessä. (Gawer & 

Cusumano, 2014, s. 429.) 
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Alustan elinkaaren vaiheella on merkitystä sille, mitä keinoja alustan kehittämises-

sä kannattaa hyödyntää. Alustan elinkaaren edetessä sisällöntuottajien liian suuri 

määrä voi kääntyä vaikuttamaan negatiivisesti uusien toimijoiden halukkuuteen 

liittyä alustalle. (Gawer & Cusumano, 2014, s. 422.) Alustan elinkaaren alkuvai-

heessa alustan omistaja voi lisätä asiakastyytyväisyyttä tukemalla ekosysteemin 

innovointikykyä. Mitä pidemmälle elinkaaressa mennään, sitä todennäköisempiä 

ovat erilaiset jännitteet, jotka vähentävät asiakastyytyväisyyttä ja lopulta koko alus-

tan mainetta ja siten siitä saatavia hyötyjä. (Cennamo & Santalo, 2019, s. 636.) 

Zhangin ja Kandampullyn (2015) mukaan asiakkaat sitoutuvat yhteiskehittämiseen 

silloin, kun yhteistoiminnalla on hyvä maine, he kokevat yhteisöllisyyttä tai he voi-

vat hyötyä siitä taloudellisesti (Zhang & Kandampully, 2015, s. 311).  

Gawer ja Cusumano (2014) ovat koonneet luettelon käytännöistä, joiden avulla 

toimintaa alustalla voidaan aktivoida (taulukko 3). Taulukosta on nähtävissä, että 

alustavälitteisessä toiminnassa alustan johtajuus nähdään aktiivisena toimintana, 

joka keskittyy erityisesti siihen, että alustan ympärillä oleville toimijoille tarjotaan 

selkeä visio, jota tuetaan toimivalla arkkitehtuurilla, aktiivisella jatkuvalla markki-

noinnilla sekä uusien toimijoiden houkuttelulla.   

Taulukko 3. Suosituksia johtajuuskäytännöistä alustakontekstissa (Gawer & Cusumano, 2014, s. 429) 

1. Kehitä visio siitä, kuinka tuotteesta, teknologiasta 

tai palvelusta voi tulla tärkeä osa laajempaa 

liiketoiminnan ekosysteemiä 

• Valitse tai suunnittele alustan elementit sellaisista toiminnoista, joihin muiden on helppo liittyä 

• Tunnista kolmannen osapuolen yritykset, joista voi tulla sisällöntuottajia (ajattele laajasti eri 

markkinoilta ja eri käyttötarkoituksista) 

2. Rakenna tekninen arkkitehtuuri ja liittymät 

 

• Hyväksy modulaarinen tekninen arkkitehtuuri ja lisää käyttöliittymiä, jotta muut voivat rakentaa 

alustalle 

• Jaa immateriaalioikeudet yhdessä muiden kanssa vähentääksesi sisällöntuottajien liittymiskustan-

nuksia.  

3. Rakenna koalitio alustan ympärille: jaa visiota 

yhteisesti luodaksesi elinvoimaista ekosysteemiä 

 

• Esittele parhaita käytänteitä ekosysteemin eri toimijoille 

• Kerro teknisen arkkitehtuurin mahdollisuuksista 

• Jaa riskejä sisällöntuottajien kanssa 

• Työskentele ekosysteemin legitimiteetin kanssa; luo asteittain mainetta puolueettomana välittäjä-

nä 

• Kehitä ekosysteemien jäsenten yhteistä identiteettiä 

4. Kehitä alustaa säilyttäen samalla keskeisen 

asema ja parantamalla ekosysteemin elinvoimaa 

 

• Jatka innovointia varmistamalla, että alusta tarjoaa olennaisen (ja vaikeasti korvattavan) toiminnan 

koko järjestelmälle, ja tee samalla alustan käyttö kannattavaksi 

• Tee pitkäaikaisia investointeja sellaiseen koordinointitoimintaan, jonka hyödyt luovat arvoa koko 

ekosysteemille 

Kuten muussakin kehittämisessä, myös joukkoistamiseen tähtäävässä työskente-

lyssä on tärkeää lähteä liikkeelle sen kirkastamisella, mihin toiminnan joukkoista-

misella ulkoisille tahoille tähdätään (Prpic ym., 2015, s. 84). Myös Cennamon ja 

Santalon (2019) mukaan keskeistä alustavälitteisen toiminnan kehittämisessä on 
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koko ekosysteemin yhteisen vision ja strategisen päämäärän kirkastaminen 

(Cennamo & Santalo, 2019, s. 636).  

Tietojohtamisen onnistumisen edellytyksenä on, että se huomioi usean eri lähes-

tymiskulman. Tietojohtamisessa tulee huomioida ainakin seuraavat viisi näkökul-

maa: henkilöstövoimavarojen kehittäminen (human resource development), tiimi-

työ (teamwork), organisaatiokulttuuri (organizational culture), organisaation raken-

teet (organizational structure) ja tiedon kehittäminen ja omaksuminen (knowledge 

development and absorption). Näistä henkilöstöjohtamisen kehittäminen on kaiken 

muun perusta, kun yksilöt ja heidän toimintansa tekevät tiedon hyödyntämisestä 

aktiivista. Ihmisten kompetenssin ja taitojen kehittäminen on kriittinen menestyste-

kijä yhteiselle tietopohjalle. (Gonzalez & Martins, 2014.)  

Kaikesta huolimatta on hyvä pitää mielessä, että organisaatiot tai yksilöt eivät aina 

haluakaan tietää ja käsitellä kaikkea. Toiminnallinen tyhmyys (functional stupidity) 

on kyvyttömyyttä tai haluttomuutta käyttää kaikkea kognitiivista kyvykkyyttä saa-

dun tiedon käyttöön muutoin kuin kapealla ja tapauskohtaisella tavalla. Tällä on 

yhteys kognitiivisiin kykyihin, motivaatioon sekä tunteisiin. (Alvesson & Spicer, 

2012.) Kaikista toimenpiteistä huolimatta välinpitämättömyys voidaan kokea yksi-

lön kannalta oikeammaksi toimintatavaksi (Bakken & Wiik, 2017). Toiminnan kehit-

tymisen esteenä voi olla esimerkiksi se, että ymmärrys yhteisestä identiteetistä 

puuttuu, jolloin syntyy epäluottamusta ja huumori on vähäistä. Kun tähän lisätään 

vielä konfliktien välttely ja puutteellinen viestintä, edellä mainitut syyt yhdessä 

muodostavat seitsemännen syyn epäonnistumiselle. Organisaation jäsenet irtau-

tuvat järjestelmästä suojatakseen olemassa olevaa kulttuuria, kunnes sen on aika 

nousta esiin uudelleen. (Salem, 2008.)  

 

4. Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmäluku perustelee tämän virtuaalisia alustoja tarkastelevan tut-

kimuksen metodologia valintoja sekä esittelee tutkimukseen valitun tapauksen, 

turvallisuustoimijoiden käyttöön tarkoitetun tietoportaali TUOVIN. Seuraavat alalu-

vut käyvät läpi yksityiskohtaisesti aineiston hankinnan sekä aineiston analyysin 
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vaiheet. Viimeinen alaluku sisältää koosteen tämän tutkimuksen luotettavuutta 

lisäävistä ja vähentävistä seikoista.  

4.1 Tutkimusstrategia 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata virtuaalista alustaa yhteistyöpaikkana. 

Mitä ovat virtuaalisen alustan hyödyt ja millä edellytyksillä alusta tuottaa hyötyjä 

siinä toimiville tahoille? Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pääpaino 

on siinä, että halutaan kokonaisvaltaisesti ymmärtää, millainen jokin ilmiö on. Ky-

symykset ovat yleensä muotoa mikä, miten, miksi tai millainen. Pyrkimyksenä on 

löytää tai paljastaa ilmiöön liittyviä seikkoja, paremmin kuin ainoastaan todentaa jo 

aikaisemmin paljastettua. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 161.) Koska tässä tutkimuksessa 

halutaan syventää ymmärrystä alustasta saatavista hyödyistä, aihetta on päätetty 

lähestyä laadullisen tutkimuksen menetelmin. 

Ontologinen oletus kuvaa oletusta todellisuuden luonteesta. Kvalitatiiviseen tutki-

musotteeseen liitetään usein käsitys siitä, että todellisuus on sosiaalisesti konst-

ruoitu, eikä tutkijaa voida täysin irrottaa tutkimuskohteestaan. Tällöin kvantitatiivi-

nen tutkimus voidaan nähdä objektiivisempana tai yhteneväisenä, mutta rajanveto 

näiden välillä ei ole täysin selkeä ja tutkijoidenkin välillä vallitsee erimielisyyttä sii-

tä, voidaanko kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen lähestymistavan perusteella suoraan 

vetää johtopäätöksiä ontologisesta näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 22–

23.) Tässä tutkimuksessa ontologinen lähestymistapa noudattaa näkemystä, että 

todellisuus ei ole puhtaan objektiivisesti tutkittavissa vaan kyse on aina jossain 

määrin tulkinnasta.  

Epistemologinen oletus kuvaa oletuksia tiedon luonteesta sekä tutkijan ja tutki-

muskohteen suhteesta siihen. Kvalitatiivisen näkemyksen mukaan tutkija ja kohde 

ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, ja siksi kaikki haastattelut ovat yhteistyön 

tulosta. Tutkijaa ei näin voida kokonaisuudessaan erottaa tutkimuskohteestaan, 

vaan tutkija tekee siitä tulkintoja, joihin myös tutkijan persoonallisuus ja aikaisem-

mat kokemukset jossain määrin vaikuttavat. Tutkijan vaikutus näkyy myös haastat-

telutilanteessa enemmän ja vähemmän tietoisena haastateltavan ohjaamisena. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 23.) 
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Tiedonintressi voi olla Habermasin (1972) Knowledge and human intrests -kirjassa 

esittelemän tiedonintressiteorian mukaisesti praktinen eli ymmärtävä ja tulkitseva. 

Teorian mukaan muita vaihtoehtoisia tiedonintressejä ovat tekninen (hallintaan 

pyrkivä) ja emansipatorinen (kriittinen ja vapautumiseen pyrkivä). Praktinen tiedon-

intressi näkee tiedon syntyvän ihmisten toiminnassa, eikä se ole sinänsä objektii-

vista, yksilöstä erillään olevaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 55–57.) Tämän tutki-

muksen tiedonintressi on praktinen, ja siinä pyritään ymmärtämään tutkimuskoh-

teena olevaa ilmiötä. Kyseessä on tiettyyn ajankohtaiseen ilmiöön eli virtuaalisen 

alustan hyötyihin kohdistuva kuvaus. Koska tutkimuksen kohteena on ajankohtai-

nen yksityiskohtainen ilmiö, tiedonhankintastrategiaksi on valittu yksittäistapaus-

tutkimus. Tapaustutkimus on empiiristä tutkimusta, joka tutkii ilmiöitä kontekstissa, 

mutta raja ilmiön ja kontekstin välillä ei ole välttämättä selkeä. (Yin, 2009.) Liiketa-

loudellisessa tutkimuksessa tapaustutkimus on yleisin tutkimusmuoto silloin, kun 

tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen. (Koskinen ym., 2005, s. 154.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tyypillinen aineistonkeruumuoto on haastattelu, jonka 

lisäksi käytetään kirjallista aineistoa (Koskinen ym., 2005, s. 157).  Haastattelu 

valitaan usein, koska pidetään tärkeänä, että tutkittavien omat näkökulmat pääse-

vät riittävästi esiin. Haastattelun etuna muihin aineistonkeruumuotoihin verrattuna 

on, että haastattelua voidaan mukauttaa tutkittavan painotusten mukaan haastat-

telun edetessä. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 164, 205; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 117–

119.) Haastattelua suositellaan käytettäväksi tilanteissa, joissa kyseessä on vähän 

tutkittu aihealue, tutkimuskohde halutaan sijoittaa laajempaan kontekstiin tai halu-

taan syventää asian ymmärrystä. Kyselyn ja haastattelun keskeinen ero liittyy tie-

donantajan toimintaan aineistonkeruuvaiheessa: haastattelussa tiedonantaja on 

sitoutuneena tiettyyn aikaan ja paikkaan, mutta hänellä on enemmän vapauksia 

kuvata kohteena olevaa aihetta. Toisaalta haastattelija voi ohjata haastattelun kul-

kua tilanteen mukaan. Haastattelun negatiivisina puolina voidaan todeta sen haas-

tavuus, sillä onnistunut haastattelu edellyttää ammattitaitoa ja harjoittelua. Useiden 

haastatteluiden järjestäminen vie aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Haastatteluihin 

liittyy myös useita virhelähteitä, eikä sen tulkintaan ole saatavissa valmiita malleja. 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 34–35.) Virtuaalisten toimintatapojen hyödyntäminen 

on lisääntynyt teknisen kehityksen myötä nykyiseen laajuuteensa etenkin viime 
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vuosien aikana. Tutkimuskohde on kohtalaisen nuori ilmiö, minkä vuoksi aineis-

tonkeruumuodoksi on valittu haastattelu.   

Haastattelun ennalta määritellyn rakenteen tiukkuus vaihtelee sen strukturointita-

son mukaan. Haastattelu voi erittäin muodollinen, kokonaan etukäteen valmistel-

luilla kysymyksillä ja niiden järjestyksellä strukturoitu tai täysin avoin keskuste-

lunomainen tilaisuus. Teemahaastattelulla viitataan strukturoinnin tasoon, jossa 

haastattelun teemat tai aiheet ovat etukäteen tiedossa, mutta kysymysten järjestys 

ja keskustelun kulku muovautuu yleensä haastattelutilanteessa. Avoimuudessaan 

teemahaastattelu on lähellä avointa tai syvähaastattelua. Ennalta sovituista ja mie-

lellään tiedonantajalle informoiduista teemoista voidaan esittää tarkentavia kysy-

myksiä tutkimusasetelman mukaisesti. Etukäteen ilmoitetut teemat muodostavat 

näin haastattelun viitekehyksen. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 208; Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 120–122; Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 47.) Tässä tutkimuksessa haastatel-

taville haluttiin jättää vapaus painottaa haastattelussa niitä teemoja, jotka haasta-

teltava kokee tutkimuksen aihepiirin kannalta tärkeiksi. Haastattelutyypiksi valittiin 

täten teemahaastattelu.  

Laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan jakaa kahteen ryhmään: ensimmäinen 

on sidottu tiukemmin teoreettiseen asemointiin, ja toista ei varsinaisesti ohjaa mi-

kään teoria tai epistemologia, mutta niiden käyttöä voidaan kohtalaisen vapaasti 

soveltaa. Sisällön analyysi nähdään usein jälkimmäisen ryhmän väljässä ja sovel-

tavassa teoreettisessa viitekehyksessä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 147–148.) 

Aineiston analyysissä litteroidusta haastatteluaineistosta pyritään löytämään tutkit-

tavaa ilmiöitä kuvaavia teemoja. Yksi useista laadullisen tutkimuksen perusmene-

telmistä on sisällönanalyysi, johon monien muiden laadullisten analyysimenetel-

mien katsotaan pohjautuvaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 91.)  

Sisällönanalyysi poikkeaa toisesta yleisestä tekstianalyysilajista, diskurssianalyy-

sistä siten, että diskurssianalyysi pyrkii selvittämään, miten merkityksiä tuotetaan, 

kun sisällön analyysissä ollaan kiinnostuneita nimenomaan tekstisisällön merkityk-

sistä. Sisällön analyysi voidaan erottaa myös sisällön erittelystä, joka puolestaan 

kuvaa tekstin sisältöä määrällisesti. Sisällön analyysin keskeinen tehtävä on siis 

tekstin merkitysten kuvaaminen sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 165–
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172.) Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata niitä tekijöitä, jotka alustalla tuot-

tavat hyötyjä toimijoille. Kiinnostuksen kohteena on itse kohtalaisen tuore ilmiö, 

joten aineiston analyysin menetelmäksi on valittu sisällön analyysi.  

Johtopäätöksiä aineistosta voi tehdä kolmea eri logiikkaa hyödyntäen: aineistoläh-

töisesti (induktiivinen), teorialähtöisesti (deduktiivinen) tai teoriaohjaavasti (abduk-

tiivinen). Aineistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköt valitaan tarkoituksenmu-

kaisesti, mutta ne eivät ole etukäteen sovittuja. Pyrkimys on luoda tutkimusaineis-

ton pohjalta teoreettinen kokonaisuus. Aikaisempien havaintojen tai tiedon ei tulisi 

ohjata lopputulosta. Se, mitä aiheesta aikaisemman tutkimuksen perusteella tiede-

tään, pyritään sulkemaan ulos aineiston analyysivaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 153–155.) 

Puhdasta aineistolähtöistä analyysiä pidetään haastavana toteuttaa, koska tutkijan 

ennakkoluulot on vaikea sulkea pois. Fenomenologis-hermeneuttisessa lähesty-

mistavassa tätä pyritään hallitsemaan siten, että tutkija kirjoittaa auki myös omat 

ennakkokäsityksensä asiasta. Ongelmia voidaan rajata myös valitsemalla niin sa-

nottu teoriaohjaava lähestymistapa, jolloin hyväksytään aikaisemman tiedon vaiku-

tukset ja käytetään teoriaa tulkinnan apuna. Aikaisempi tieto on aineiston käsitte-

lyn tukena, mutta aineistoluokat valitaan aineistosta eikä aikaisemman teorian 

pohjalta, kuten puhtaasti teorialähtöisessä, luonnontieteissä perinteisesti käytetys-

sä lähestymistavassa. Teoriaohjaavassa lähestymistavassa aineisto voidaan kerä-

tä vapaasti, analyysivaiheessa edetään aineistolähtöisesti, mutta analyysin loppu-

vaiheessa kerättyä aineistoa voidaan tarkastella esimerkiksi aikaisemmasta teori-

asta muodostettujen luokkien avulla jaoteltuna. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 155–

157.) Tässä työssä tutkimuskohteena on virtuaalinen yhteistyöalusta ja aikaisem-

paa tutkimusta hyödynnetään esiymmärryksen saamiseksi ja haastattelurungon 

suunnitelmavaiheessa. Jotta tutkittavana olevan ilmiön kuvaus olisi mahdollisim-

man kattava, aineiston analyysi toteutetaan aineistolähtöisesti ja sen rinnalle tuo-

daan analyysivaiheessa kirjallisuudesta nousevia elementtejä. Näin ollen tähän 

tutkimukseen valittu lähestymistapa on teoriaohjaava.  
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4.2 Tapaustutkimuksen kohde  

Tämä tutkimus on toteutettu yksittäistapaustutkimuksena, ja sen aineiston hankin-

ta kohdistuu vuonna 2018 käyttöön otettuun sisäisen turvallisuuden tietoportaaliin 

TUOVIIN. TUOVI on sisäministeriön ylläpitämä ja rahoittama virtuaalinen yhteis-

työtila, joka on suunnattu ensisijaisesti sisäisen turvallisuuden asiantuntijoille ja 

verkostoille (Sisäministeriö, 2020). Toimeksiantajan mukaan alustalla oli helmi-

kuussa 2020 noin 800 rekisteröitynyttä käyttäjää. TUOVI on kaikille turvallisuus-

alan toimijoille suunnattu yhteinen virtuaalinen alusta, joka koostuu julkisesta verk-

kosivusta sekä ainoastaan kirjautumisen jälkeen käytettävissä olevista työtiloista. 

Käyttäjätunnukset eivät edellytä minkään tietyn organisaation jäsenyyttä, vaan 

käyttäjinä on laajasti niin valtion, kuntien, järjestöjen, tutkimuslaitosten kuin yksityi-

sen sektorinkin edustajia. Pääpaino ainakin tällä hetkellä on julkisen sektorin, val-

tion ja kuntien toimijoissa. Alustan hyödyntäminen on sen käyttäjille maksutonta. 

Sisäisen turvallisuuden tietoportaali löytyy verkko-osoitteesta 

www.sisainenturvallisuus.fi. (Sisäministeriö, 2020.) 

Verkkosivustolla TUOVIN tarkoitusta kuvataan seuraavalla tavalla:  

”TUOVI - sisäisen turvallisuuden portaali on vuorovaikutteinen, digi-

taalinen yhteistyöalusta turvallisuuden asiantuntijoille, sidosryhmille ja 

verkostoille. TUOVIIN rekisteröityneet voivat palveluun kirjautuneina 

keskustella, kysyä, työstää materiaaleja tai jakaa uutisia, löytää yh-

teistyökumppaneita ja tavata työssään samoja ongelmia pohtivia. 

TUOVIN työtiloihin voi perustaa hankkeita, projekteja ja tehtäviä ja 

saada niille samalla näkyvyyttä. TUOVI -portaali toimii myös sisäisen 

turvallisuuden strategian toimeenpanon seurannan kanavana ja kerää 

yhteen sisäisen turvallisuuden hankkeet, kokeilut, toimintamallit, in-

formaation, sosiaalisen median ja tutkimuksen. Sivustoa tullaan kehit-

tämään palvelusta saadun palautteen perusteella.” (Sisäministeriö, 

2020.) 

Tämän tutkimuksen toimeksiantajana on sisäministeriö ja TUOVI. Toimeksiantajan 

käytännöllinen toive liittyy niihin kysymyksiin, mitä alustan ylläpitäjä voisi tehdä 

edistääkseen alustan hyödyntämistä ja lisätäkseen turvallisuustoimijoiden siitä 
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saamia hyötyjä. Tämän tutkimuksen käytännön suositukset TUOVI-portaalin kehit-

tämiseksi ovat keskitetysti alaluvussa 6.3. 

4.3 Tutkimusaineiston hankinta  

Tämän tutkimuksen aineiston hankinnassa käytetyn teemahaastattelun tavoitteena 

on kerätä tietoa niistä tekijöistä, jotka tuottavat hyötyjä toimijoille alustalla. Haasta-

teltavia pyydettiin kuvaamaan jo saatuja kokemuksia sekä pohtimaan virtuaalisiin 

alustoihin liittyviä potentiaalisia hyötyjä. Täten haastateltavien valinnan oli tarkoi-

tuksenmukaista kohdistua henkilöihin, joilla on omakohtaista kokemusta TUOVI-

portaalin käytöstä.  

Haastateltavat valittiin TUOVI-portaalin yläpidon avulla. Ylläpito lähetti sisäisen 

turvallisuuden virallisesta sähköpostista osalle alustalle kirjautuneista käyttäjistä 

pyynnön osallistua tutkimushaastatteluun. Sähköpostin vastaanottajat pyrittiin kar-

toittamaan siten, että he edustaisivat eri työtilojen käyttäjiä ja eri organisaatioita, ja 

nämä edustaisivat maantieteellisesti myös muita alueita kuin pääkaupunkiseutua, 

jonne turvallisuustoimijoiden keskusvirastot pääosin sijoittuvat. Haastattelusta 

kiinnostuneet henkilöt ottivat yhteyttä suoraan tutkijaan, jonka kanssa sovittiin käy-

tännön järjestelyistä tarkemmin.  

Laadullisen tutkimuksen haastatteluaineiston määrän arvioinnissa viitataan usein 

saturaation eli kyllääntymisen käsitteeseen. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa ke-

rätty aineisto alkaa toistamaan itseään eikä haastattelujen määrän lisäämisellä ole 

odotettavissa uutta tietoa. Aineistoa voidaan pitää riittävänä, kun asiat alkavat ker-

taantua aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 139; Hirsjärvi ym., 2009, s. 182.) 

Tässä tutkimuksessa haastatteluiden tavoitemääräksi asetettiin 8–10 kappaletta. 

Ennen varsinaisia haastatteluita tehtiin kokomittainen harjoitushaastattelu, jonka 

jälkeen haastattelurunko viimeisteltiin lopulliseen muotoonsa. Tämä harjoitushaas-

tattelu on mukana tutkimuksen aineistossa. Tutkijan subjektiivisen arvion mukaan 

saturaatiota alettiin lähestyä kahdeksannen haastattelun kohdalla, mutta sähkö-

postikyselyn perusteella kaikki kymmenen haastatteluun halukkaaksi ilmoittautu-

nutta päätettiin haastatella.  
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Kaikki haastateltavat edustajat turvallisuustoimijoita, jolloin tunnistamisen riski pie-

nessä maassa kasvaa verrattain isoksi. Informanttien henkilöllisyyden suojele-

miseksi haastateltavien organisaatio- tai paikkakuntatietoja ei ilmaista tutkielmas-

sa. Ammattinimikkeet ja työnajan taso on lueteltu satunnaisessa järjestyksessä 

taulukossa 4.  

Taulukko 4. Haastateltavien ammattinimikkeet ja työnantajataso 

AMMATTINIMIKE TYÖNANTAJATASO 

Pelastusylitarkastaja Maakunta 

Tutkija Järjestö 

Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö  Kaupunki 

Paloinsinööri Maakunta 

Valmiuspäällikkö  Kaupunki 

Suunnittelija Valtio 

Erikoistutkija Valtio 

Tutkimuspäällikkö Järjestö 

Pelastusylitarkastaja Valtio 

Puheenjohtaja Järjestö 

Pääosa haastateltavista kertoi käyttäneensä TUOVIA lähes sen julkaisemisesta 

lähtien eli noin kahden vuoden ajan. Yksi haastateltavista totesi, ettei ole käyttänyt 

TUOVIA käytännössä juuri lainkaan. Haastateltavat kertovat liittyneensä TUOVIIN 

joko työnantajansa velvoittamina tai alustan ylläpitäjien suosituksesta.  

Tutkimussuunnitelman mukaan haastattelujen ensisijainen toteutustapa oli henki-

lökohtaisella tapaamisella tehtävä haastattelu. Keväällä 2020 Suomessa elettiin 

koronaviruspandemian vuoksi poikkeuksellisia aikoja. Haastattelukutsu lähetettiin 

toimeksiantajan kanssa ennalta sovitusti 16.3.2020. Samalla päivämäärällä valtio-

neuvosto totesi Suomessa vallitsevan koronapandemian vuoksi poikkeusolot 

(Valtioneuvoston kanslia, 2020), mikä muutti merkittävästi tutkimuksen teon olo-

suhteita. Haastattelut toteutettiin 25.3.–27.4.2020 eli COVID-19-viruksen aiheut-

taman poikkeustilan aikana. Poikkeustilan johdosta ensisijaisesti henkilökohtaisel-

la tapaamisella toteutettavaksi suunnitellut haastattelut toteutettiin virtuaalisia me-

netelmiä käyttäen. Yhteydenpitoväline valittiin jokaisen haastateltavan kanssa ta-

pauskohtaisesti. Ennen haastattelua haastateltavaa informoitiin kirjallisesti henkilö-

tietojen käsittelystä sekä haastattelun teemoista.   
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Teemahaastattelurunkoon ei laadita valmiita kysymyksiä vaan ne aiheet, joista 

haastattelussa halutaan keskustella. Teemahaastattelutilanne on myös tärkeä 

mieltää vuorovaikutustilanteeksi, jossa kumpikin osapuoli voi esittää tarkennuksia 

haastattelun teemoihin. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 66.) Haastattelut voidaan to-

teuttaa myös esimerkiksi puhelinhaastatteluina, mutta yleisesti tämän katsotaan 

sopivan paremmin strukturoituihin kuin avoimiin haastatteluihin. Puhelinhaastatte-

lusta puuttuu niitä elementtejä, jotka tarjoavat haastattelulle kontekstin. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2011, s. 64.) Koska tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin suunnitel-

masta poiketen virtuaalisia yhteyksiä hyväksikäyttäen, ainoastaan teemat sisältä-

vää haastattelurunkoa täydennettiin tarkemmilla kysymyksillä. Apukysymyksen 

tarkoituksena oli tukea teemakerrontaa siinä tapauksessa, että haastateltava kai-

paa enemmän ohjausta kerronnalleen. Näin haastattelurungon laajuus oli lähem-

pänä täysin strukturoitua kuin avointa haastattelua. Haastattelun toteutuksessa 

haastateltavan annettiin kuitenkin valita keskusteltavat teemat ja tarkempiin kysy-

myksiin turvauduttiin ainoastaan tarpeellisin osin.   

Haastattelut toteutettiin pääasiassa Microsoft Teams -sovelluksen avulla. Kaksi 

haastatteluista toteutettiin Skypellä ja yksi yhteisen virtuaalisen kanavan puuttues-

sa perinteisenä puhelinhaastatteluna. Haastattelun aluksi haastateltavaa informoi-

tiin uudelleen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista ja tutkimuksen tavoit-

teista. Tämän jälkeen tutkimuksen teemat käytiin haastateltavan kanssa läpi tarvit-

taessa teemoihin liitettyjä tukikysymyksiä hyväksikäyttäen. Vapaamuotoisen ker-

ronnan jälkeen haastattelun loppuvaiheessa haastateltavalle esitettiin haastattelun 

liite (LIITE 2) ja pyydettiin kuvaamaan tähän liittyviä ajatuksia. Yhden haastattelun 

kesto vaihteli 45 ja 90 minuutin välillä.  

Haastattelut tallennettiin ja tallenteet kirjoitettiin auki eli litteroitiin. Litteraatio tehtiin 

sanatarkasti jättäen pois väliäännähdykset. Haastattelujen suurempi määrä paran-

taa aineiston laatua paremmin kuin litteraation tarkentaminen, eikä sisällön ym-

märryksen luomiseksi ei ole tarpeellista kirjoittaa tekstiä auki jokaista väliäännäh-

dystä mukaillen (Koskinen ym., 2005, s. 327). Henkilötietojen käsittely perustuu 

haastateltavan ennen haastattelua antamaan suostumukseen. 
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4.4 Tutkimusaineiston analyysi 

Tutkimusaineiston analyysin tarkoituksena on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus 

tutkittavasta ilmiöstä. Ilmiöstä etsitään merkityksiä järjestämällä ja pelkistämällä 

aineistoa ja tuottamalla siitä luotettavia johtopäätöksiä. Johtopäätösten tekeminen 

perustuu aineiston systemaattiseen käsittelyyn ja loogiseen päättelyyn sen pohjal-

ta. Aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudeksi loogiseksi koko-

naisuudeksi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä määritellään ensimmäiseksi 

analyysiyksikkö, jota tutkimusmenetelmä ja aineiston laatu ohjaavat. Aineiston 

pelkistäminen eli redusointi voidaan tehdä esimerkiksi litteroidun haastatteluaineis-

ton eli tutkimuskohteena olevan datan pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 175.) 

Laadullinen aineiston analyysi voidaan tehdä luokittelemalla, teemoittelemalla tai 

tyypittelemällä. Luokittelu on laadullisen aineiston muuntamista määrälliseen, lu-

vuin ilmaistavaan muotoon. Alkeellisimmillaan aineistosta etsitään toistuvuuksia, 

joiden määriä lasketaan, ja lopputulos voidaan ilmaista numeroina taulukossa. 

Teemoittelu on menetelmältään samankaltaista, mutta painotus ei ole lukumääräi-

sessä informaatiossa vaan aineistosta nousevissa teemoissa. Aineisto pilkotaan ja 

järjestetään uudelleen valittujen teemojen mukaisesti. Tyypittelyssä tiettyjen tee-

mojen sisältä etsitään näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia, joiden pohjalta muo-

dostetaan tyyppiesimerkki. Tyypittelyiden avulla tähdätään yleistyksiin. Keskeinen 

kysymys aineiston analyysin menetelmän valinnassa onkin se, halutaanko aineis-

tosta saada esiin samankaltaisuuksia vai eroavaisuuksia; haetaanko toiminnan 

logiikkaa, tyypillisiä kertomuksia vai onko tavoitteena muodostaa yksi yhteinen 

tarina. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 149–150.) Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

kuvata mielenkiinnon kohteena olevaa ilmiötä ja löytää yksi yhteinen tarina. 

Ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistetään, minkä jälkeen se ryhmitellään eli 

klusteroidaan. Klusteroinnilla tarkoitetaan koodattujen alkuperäisilmaisujen tarkkaa 

läpikäyntiä yhdenmukaisuuksien (tai eroavaisuuksien) havainnoimiseksi. Tämän 

jälkeen käsitteet ryhmitellään luokiksi ja nimetään. Luokittelussa aineisto tiivistyy ja 

ryhmittelyllä luodaan pohja tutkimuksen perusrakenteelle. Luokittelua jatketaan 

siten, että alaluokkia yhdistelemällä voidaan muodostaa yläluokkia. Lopuksi voi-
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daan muodostaa kaikkea yhdistävä luokka, joka on yhteydessä tutkimuksen pää-

tehtävään. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 177–179.)  

Tässä tutkimuksessa aineistosta etsittiin alustan hyötyihin ja sen tuottamiseen liit-

tyviä seikkoja, jotka merkittiin litteroituun aineistoon. Tutkimuksen kannalta rele-

vantit kohdat poimittiin erilliseen aineistoon yksinkertaistetuin ilmaisuin (LIITE 3). 

Yksinkertaistetuista ilmaisuista poistettiin päällekkäisyyksiä ja niitä teemoiteltiin 

puhtaasti aineistolähtöisesti. Aineistosta nousevat teemat kategorioitiin alakäsit-

teiksi, jotka ryhmiteltiin edelleen yläkäsitteiksi.  

Aineiston käsittelytavaksi valitun teoriaohjaavan lähestymistavan mukaisesti aikai-

sempaa tutkimusta hyödynnettiin haastattelurungon laadinnassa, mutta aineistolla 

ei ole tarkoitus esimerkiksi testata teoriaa. Koska jokaisen haastattelun loppuvai-

heessa haastateltavalle esitettiin haastattelun liite (LIITE 2), esimerkkejä aineet-

toman pääoman osatekijöistä, tutkimuksen kannalta oli mielekästä verrata aineis-

tosta laadittuja alaluokkia esitettyyn jaotteluun. Vertailun tulos on esitetty tuloslu-

vussa 6.1.  

Usean huolellisen lukukerran jälkeen teemat olivat löydettävissä aineistosta kohta-

laisen helposti. Tekstiin koodatut haastateltavien huomiot koottiin alakäsitteiksi ja 

aineisto käytiin läpi vielä uudelleen alakäsitteiden kattavuuden varmistamiseksi. 

Alakäsitteiden muodostuksessa hyödynnetty taulukko on nähtävissä liitteessä 3. 

Seuraavassa aineiston käsittelyvaiheessa 12 alakäsitettä koottiin yläkäsitteiksi. 

Yläkäsitteiden muodostuminen alakäsitteistä on nähtävissä kootusti taulukossa 6 

ja niiden muodostuminen on perusteltu sanallisesti luvussa 5.4.  

Yläkäsitteiden osalta aineistoon jouduttiin palaamaan useita kertoja ja järjestele-

mään luokiteltuja merkityksiä uudelleen. Lopulta myös virtuaalisen alustan hyötyjä 

tuottavista tekijöistä, alakäsitteistä, saatiin koottua yläkäsitteet, jotka muodostivat 

vielä työn keskeisen löydöksen, johon kaikki tämän työn ympärillä tuntuu palaa-

vaan. Se, että virtuaalinen alusta voi toimia koko verkostoa hyödyttävänä kehittä-

vän yhteistyön paikkana, on tämän tutkimuksen keskeinen oivallus. 



55 
 

4.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Luotettavasti tehty tutkimus on toteutettu toistettavalla tavalla ja siten, että käyte-

tyn tutkimusmenetelmän voidaan osoittaa mitanneen tarkoitettua asiaa. Tutkimuk-

sen reliaabelius viittaa mittaustulosten toistettavuuteen eli tutkimuksen kykyyn an-

taa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validiteetti eli pätevyys viittaa tutkimuksen kykyyn 

mitata oikeita asioita. Käsitteet ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen käyt-

töön, ja niiden mielekkyyttä kvalitatiivisen tutkimuksen arvioinnissa on myös kriti-

soitu esimerkiksi siitä syystä, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija ei ole yhtä 

selkeästi erotettavissa tutkimusaineistosta kuin kvantitatiivisessa. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa voitaisiin puhua myös yksinkertaisesti tut-

kimuksen laadusta. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 208–209; Koskinen ym., 2005, s. 

254–257; Hirsjärvi ym., 2009, s. 231–232.) 

Aineiston analyysivaiheessa keskeistä on logiikka ja tutkijan kyky löytää aineistos-

ta asioita. Tutkijan henkilökohtaiset ominaisuudet, ennakkoasenteet ja moni muu 

tekijä voivat vaikuttaa lopputulokseen. Usein käytetään ilmaisua, että aineisto pu-

huu, tai sanotaan, että aineistosta nousee tiettyjä teemoja. Keskeistä aineiston 

analyysissä on, että tutkija on taho, joka tuottaa analyysiin viisauden. Tästä syystä 

tutkimuksessa on tärkeää prosessin kuvaaminen ja sen avulla lukijan luottamuk-

sen saavuttaminen. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 160–161.) Tässä tutkielmassa on 

kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että tutkimuksen metodologiset valinnat on 

kuvattu kattavasti. Luotettavuuden lisäämiseksi erityistä huomiota on kiinnitetty 

myös aineiston hankinnan ja analyysin vaiheiden kuvaamiseen.  

Aineiston analyysi on toteutettu vaiheittain ja vaiheiden asteittainen rakentuminen 

on kuvattu auki mahdollisimman tarkasti aineiston analyysin tuloksista kertovassa 

luvussa 5. Päättelyketjun kuvaaminen parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja an-

taa lukijalle mahdollisuuden tehdä itse päätelmä, onko tutkijan kanssa samaa miel-

tä päätelmistä. Etenkin tapaustutkimuksessa tutkimuksen ydin on tutkimuksen 

asetelma ja tapa rakentaa tutkimuksen johtopäätökset, ei aineiston keruumene-

telmä. (Koskinen ym., 2005, s. 58–59.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pa-

rantavat hyvä kuvaus käytetyistä tutkimusmenetelmistä sekä esimerkiksi aineiston 

hankinnan olosuhteet. Esimerkiksi haastatteluista tulisi kertoa myös niihin vaikut-
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taneet tekijät ja tutkimukseen haastateltavan oma arvio tilanteesta sekä siihen 

mahdollisesti vaikuttaneista häiriötekijöistä. (Hirsjärvi ym., 2009, s. 204.)  

Tämän tutkimuksen suunnitelma oli laadittu aikana ennen koronaviruksen aiheut-

tamaa pandemiaa, mutta haastatteluiden lähikontakteja tuli välttää ja haastattelut 

toteutettiin ennakkosuunnitelmasta poiketen kokonaan virtuaalisesti. Yhden haas-

tattelun kuluessa tietoliikenneyhteyksissä oli häiriöitä, minkä vuoksi sanottua jou-

duttiin tarkentamaan useaan kertaan, mutta muutoin haastattelut sujuivat suunni-

telmien mukaisesti. Voidaan jopa pitää mahdollisena, että tutussa tilassa haastat-

teluun osallistuminen voi tuottaa vapautuneempia vastauksia kuin ennestään tun-

temattoman henkilön lähihaastattelussa. 

Poikkeusoloilla on voinut olla merkitystä haastattelujen sisältöön. Haastattelut to-

teutettiin aikana, jolloin valtioneuvosto suositteli lähikontaktien välttämistä ja useilla 

työpaikoilla etätöitä tehtiin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Tutkimuk-

sen kohteena olevat virtuaaliset alustat olivat ennalta arvaamattomasti nousseet 

vielä aikaisempaa ajankohtaisemmaksi aiheeksi. Haastateltavia haastateltiin virtu-

aalisiin alustoihin liittyvistä kokemuksista, ja juuri tässä oli mahdollisesti tapahtunut 

ja tapahtumassa muutoksia.   

”Enhän miekään kaks kuukautta sitten ollu käyttäny koko Teamsia ja 

nyt tänä päivänä en paljon muuta käytäkään. Ja hyvin pelittää.” H7 

Toisaalta haastateltavat olivat joutuneet tarkastelemaan myös omaa suhtautumis-

taan tietoliikenneyhteyksien välityksellä tapahtuvaan työskentelyyn ja haastatelta-

vat olivat mahdollisesti joutuneet pohtimaan suhtautumistaan erilaisiin alustoihin 

muuttuneen toimintaympäristön vuoksi.  

”– – mä menin tekee sinne sen työtilan niin johtu ihan tästä koronavi-

rustilanteesta, koska tää on pakottanut mutkin miettimään kaikkia näi-

tä etäjuttuja.” H8 

Se, että kokemuksia on tarkasteltu keskellä muutoksia, voi aiheuttaa haasteita 

tutkimuksen luotettavuudelle. Toisaalta se, että lähellä haastatteluajankohtaa 

haastateltaville on todennäköisesti tullut uusia, oivaltaviakin kokemuksia tutkimus-
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aiheesta, on voinut vaikuttaa positiivisesti tutkimusaineiston syvyyteen ja jopa sen 

kykyyn mitata suunniteltuja asioita.  

Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi ennen empiirisen aineiston keräämis-

tä kartoitettiin virtuaalisiin alustoihin tehtyä kirjallisuutta. Lähteinä on käytetty pää-

asiassa kansainvälisiä tasokkaita journaaleita esimerkiksi johtamisen, erityisesti 

tietojohtamisen, liiketalouden ja tekniikan aloilta. Pohdintaosiossa empiirisiä ha-

vaintoja verrataan aikaisempaan tutkimukseen. Luotettavuutta voi kuitenkin hei-

kentää se, että tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu suurelta osin liike-

toiminnan näkökulmasta tehtyyn tutkimukseen ja tutkimuskohteena on ollut julki-

sen organisaation omistama sisäisen turvallisuuden ei-kaupallinen yhteistyöalusta. 

Luotettavasti tehdyssä tutkimuksessa tulisi Koskisen ym. (2005, s. 258–259) mu-

kaan selvittää minimissään kolme tekijää. Tutkimuksen toteuttamisen ja käytetyn 

aineiston monipuolisuuden lisäksi menetelmäkuvauksessa tulisi antaa tietoja myös 

tutkijan omasta viitekehyksestä eli suhteesta tutkittavaan aineistoon. Tässä tutki-

muksessa tutkijalla on omakohtaista kokemusta tutkittavana olevasta alustasta, ja 

jos joku muu olisi tehnyt vastaavaa tutkimusta, tutkija olisi tässä tutkimuksessa 

käytettyjen haastateltavien valintakriteerien mukaan voinut valikoitua haastatelta-

vien joukkoon. Toisaalta, kuten edellä todettiin, kvalitatiivisessa tutkimuksessa tut-

kijaa ei yleensä voida puhtaasti erottaa tutkimuskohteestaan ja tulos on aina jos-

sain määrin tulkintaa. Se, että tutkijalla on myös omakohtaista kokemusta tutki-

muskohteesta, voi olla rikkautena pyrkimyksessä kuvata tutkimuskohteena olevaa 

ilmiötä. Toisaalta tutkijan läheisyys tutkimuskohteeseensa voi aiheuttaa haasteita 

tutkimuksen objektiivisuudelle. 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on lisätty kuvaamalla aineiston hankinnan olo-

suhteet sekä aineiston analyysi systemaattisen kattavasti. Näiltä osin luotettavuut-

ta parantavana seikkana voitaneen pitää myös tutkimukseen valittua aineistoläh-

töistä lähestymistapaa. Vaikka tutkijan tekemällä tulkinnalla on kiistatta vaikutusta, 

auki kirjoitettu haastatteluaineisto määrittelee sen suunnan, johon tutkimus tutkijaa 

johdattelee.  
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5. Tutkimustulokset 

Tämä tutkimustuloksista kertova luku esittelee haastatteluaineiston analyysin tu-

lokset. Alaluvut sisältävät analyysituloksia tutkimuskysymysten mukaan jaoteltuina 

TUOVIN käytöstä saatuihin kokemuksiin, alustan hyötyjä tuottaviin tekijöihin, toi-

mivan alustan edellytyksiin ja keinoihin hyötyjen lisäämiseksi. Viimeinen alaluku 

esittää aineistoanalyysin perusteella hyvin toimivan alustan mahdollisiksi hyödyiksi 

siinä toimiville tahoille kustannus- ja resurssitehokkuutta, uudistumista yhdessä 

muiden kanssa sekä olemassaolon tarkoituksen toteuttamista.   

5.1 Kokemukset tietoportaali TUOVISTA 

Tämän tapaustutkimuksen kohteena on turvallisuustoimijoille suunnattu tietopor-

taali TUOVI. Haastattelututkimuksella selvitettiin käyttäjien kokemuksia alustasta 

ja niitä tekijöitä, jotka kyseisellä alustalla on koettu hyödyllisiksi. Kattavan kuvan 

saamiseksi haastatteluissa käytiin läpi myös niitä tekijöitä, joihin haastateltavat 

olivat pettyneet tai jotka he näkivät TUOVIN kehityskohteiksi.  

Haastatteluiden perusteella TUOVIN käyttö vaikuttaa liittyvän johonkin tiettyyn työ-

tehtävään. TUOVIIN on liitytty työryhmän tai projektin perusteella, ja niin kauan 

kuin kyseinen tehtävä on aktiivivaiheessa, osallistuminen alustan toimintoihin saat-

toi olla tiivistä. Kyseisen tehtävän ulkopuolinen käyttö vaikutti olevan lähinnä sa-

tunnaista. Työtilojen käytölle vaikuttaisi olevan tyypillistä, että työryhmätyö, hanke 

tai projekti aloitetaan tuttujen toimijoiden kesken alustan ulkopuolella ja TUOVIIN 

perustettava työtila päätetään ottaa käyttöön materiaalien tallennuspaikaksi. 

TUOVIA käytetään dokumenttien tallentamiseen, niiden edelleen jakamiseen sekä 

arkistointiin. Kyseinen projekti tai muu tehtävä on myös ollut se syy, minkä vuoksi 

TUOVIIN on käyttäjätunnukset haettu. Liittymisen motiiviksi kuvattiin useassa 

haastattelussa vahva toiminnallinen tarve yhteiselle, poikkihallinnolliselle työkalul-

le. Myös helppous liittyä toisen toimijan ylläpitämään työtilaan on koettu helpotta-

vaksi tekijäksi. 

”Me tarvittiin tilat, jonne me voidaan siirtää käytössä olevia materiaale-

ja niin että me molemmat päästään niihin käsiksi milloin vaan, missä 
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vaan ja niin, että me voitais niitä tarvittaessa päästä yhtä aikaa käyt-

tämään” H4 

”– – ei me nyt ruveta mitään omaa virittelemään vaan ilman muuta lii-

tytään tähän.” H7 

Kaikilla haastateltavilla oli ainakin jonkin verran kokemuksia myös muista alustois-

ta tai virtuaalisista työkaluista. Haastateltavien mukaan TUOVISSA on vain vähän 

yhteisen työskentelyn mahdollistavia teknisiä ominaisuuksia, joita he kuvasivat 

käyttäneensä muissa työkaluissa. Teknisiltä ominaisuuksiltaan haastateltavat ku-

vasivat TUOVIA jopa vaatimattomaksi. 

”Päällimmäisenä ajatuksena mulla on siellä se, että se on ihan tiedos-

tonjakoalusta ja tavallaan niin kuin sinänsä aika vaatimattomin ele-

mentein verrattuna moniin muihin tämmösiin vuorovaikutteisiin alus-

toihin.” H3 

Vaikka käytännön kokemukset ovat hyvin arkisia, esimerkiksi tiedostojen tallenta-

miseen liittyviä, haastateltavat mielsivät TUOVIN tarkoituksen avoimuuden ja tur-

vallisuustoimijoiden yhteistyön kautta. TUOVIN ehdottomaksi hyödyksi nähtiin, että 

alusta on avoin, saavutettavissa ja tarkoitettu kaikille turvallisuuden toimijoille. 

TUOVIN hyödyistä puhuttaessa usea haastateltavista toi ensimmäiseksi esiin juuri 

sen seikan, että TUOVI on tarkoitettu kaikille turvallisuusalan toimijoille.  

Kun kysyttiin, onko TUOVI organisaatioiden vai asiantuntijoiden kohtauspaikka, 

vastaukset hajaantuivat. Näkökulma vaikutti olevan myös uusi haastateltaville ja 

sellainen, joka aiheutti pidempää pohdintaa siitä, kenen mandaatilla alustalla itse 

asiassa toimitaan ja kenen hyväksi hyödyt koituvat. Osa haastateltavista koki ole-

vansa alustalla työskennellessään puhtaasti edustamansa organisaation työnteki-

jänä ja jopa pidättäytyvänsä omista mielipiteistä, kun taas osa koki edustavansa 

ensisijaisesti omaa asiantuntemusalaansa tai ”työminäänsä”. Osa haastateltavista 

katsoi sekä edustusmandaatin että samalla työskentelystä saatavan hyödyn ole-

van sekä henkilökohtaista että taustaorganisaatiolle kuuluvaa. 
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”– – en näe siinä kauheesti tässä meiän työssä kuitenkaan eroa, kun 

kyse on tuosta, tuommosesta alustasta. Että… No joo, ehkä jos ajatte-

lis niinku LinkedIn-toimintaan verrattuna vaikka niin kyllähän siellä ol-

laan enemmän itsenä-itsenä, tai ainakin koen niin päin. Mutta tuom-

mosessa TUOVI-ympäristössä niin en nää siinä kauheesti eroa mutta 

koen… Tai pidän jotenki itsestäänselvyytenä, että siellä ollaan edus-

tamassa organisaatiota.” H9 

”– – sillon kun tietty työryhmä kutsutaan kokoon niin se voi olla, että 

siellä ei välttämättä oo sillä hetkellä paikalla ihan kaikkia niitä, joitten 

siellä pitäs olla ja kuitenkin sillä porukalla sitten päätetään, että ne jot-

ka on sillä hetkellä läsnä niin jää sitten siihen työryhmään ja alkaa se 

työskentely. Että siinä voi olla niinkin, että joku asiantuntija ei välttä-

mättä ookkaan työryhmässä vaan siellä on samasta organisaatiosta 

olla joku toinen henkilö joka on siellä virkansa puolesta muttei välttä-

mättä asiantuntijuuden puolesta. Toivon, että ite olisin oman asiantun-

tijuuteni puolesta valittu näihin työryhmiin.” H10 

Kokeneet asiantuntijat ja tutkijat ovat henkilöinä oman alansa asiantuntijoita, mutta 

kun toimitaan organisaation edustajana esimerkiksi työryhmässä, nähdään jopa 

tarpeelliseksi esittää ainoastaan organisaation virallisia kantoja. Kysymys siitä, 

kenen nimissä alustalla työskennellään, ei siis ole yksinkertainen.  

”– – onhan mulla siis sen ulkopuolella siis ikään kuin oma tutkijan mie-

lenkiinnon rooli, joka ehkä vähän eroaa siitä virkamiehen roolista. Ja 

kyllä mä sitä tuon hyvin vahvasti sitten siellä sosiaalisessa mediassa 

esille. Tää on vähän niinku sama, mitä tosiaan pohdiskelin siinä suh-

teessa TUOVIIN, et mikähän se sit oikeesti on.” H9 

”Että kun on useemmassa työtilassa kuitenkin jäsenenä, niin entäs jos 

se työrooli vaihtuu, niin vaihtuuko se sitten se työtilan jäsenyys sille 

seuraajalle, joka tulee hoitamaan sitä samaa työroolia, vai oliks se 

kiinnitettynä siihen kunkin ihmisen asiantuntemukseen? Tuo on it-

seasiassa erittäin hyvä pohdittava asia.” H4 
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Alustan tuottamien hyötyjen näkökulmasta kysymys on merkityksellinen. Voidaan 

ajatella, että se, jonka puolesta alustalla toimitaan, on myös se, jolla on oikeus 

odottaa saavansa käytetystä panoksesta hyötyä. Jokainen haastateltava näki asi-

an hieman eri tavalla, ja tästä syystä se, jonka hyödyksi alustan hyödyt lasketaan, 

jää tämän aineiston pohjalta jossain määrin avoimeksi. Aineisto antaa viitteitä siitä, 

että hyötyjä koituu ensisijaisesti työntekijälle itselleen ja toissijaisesti sille organi-

saatiolle, jota tämä edustaa. Yksi alustan kehittämiskohde vaikuttaakin siten liitty-

vän juuri yhteisten käyttäytymissääntöjen ja periaatteiden määrittelyyn.  

5.1.1 TUOVI-portaalista saadut hyödyt 

Aineistosta kävi selkeästi esiin se, että olemassa olevana avoimena työkaluna 

TUOVI tarjoaa ratkaisuja käytännön tiedonvaihdon haasteisiin. Käytännössä orga-

nisaatioiden välisessä tiedonvaihdossa on havaittu useita yksinkertaiselta kuulos-

tavia haasteita. Esimerkkinä voidaan mainita suurikokoisten tiedostojen välittämi-

nen eri organisaatioiden edustajien välillä, silloin kun niiden koko estää lähettämi-

sen sähköpostilla. Eri organisaatioiden edustajilla on käytössään erilainen työkalu-

valikoima tiedon hyödyntämiseen ja tiedon välitykseen, eivätkä nämä välttämättä 

keskustele keskenään. TUOVIN hyötynä koettiin siten se, että se on organisaa-

tiosta riippumattomasti saatavilla oleva tekninen ratkaisu käytännön ongelmiin.  

”Välillä huomannut, että joissain tässä organisaatiossa ei ole vaikka 

Teamsia käytössä tai vaikea organisaation ulkopuolisia henkilöitä sit-

ten liittää. Että TUOVI on silleen helppo. Itellä ei oo tätä eTuvea tai täl-

laisia, mitä näitä on näitä palvelimia, että oon ymmärtänyt, että on teil-

le, joilla on näitä salassa pidettäviä asioita niin TUOVI on helpompi 

teille sitten.” H2 

” – – meillä ei ole sitä Teamsia tai muuta, missä me pystyttäis sitä te-

kemään. Ja nyt sitten Google Docs ei ole tähän työhön missään ni-

messä vaihtoehto. Että sillä tavalla… Se siis nousi aivan käytännön 

tarpeesta. Ja me oltiin mietitty, että miten tää hoidettas ja sitte vaan ku 

keskusteltiin keskenämme niin yhtäkkiä molemmille: TUOVI! Että miks 

me ei oo ajateltu TUOVIA. Et me saadaan ne sinne helposti ite ja pys-

tytään sitte ite käyttämään ja sitte ku suurin osa ihmisistä, jotka pyörii 
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siinä asiassa mukana niin on sisäsessä turvallisuudessa ja pyörii 

TUOVISSA muutenkin, niin me voidaan sitte kutsuu tarvittaessa myös 

muita, jotka on jo kartalla, että mikäs tää homma olikaan, ja miten tää 

toimii.” H4  

TUOVI tarjoaa keskitetyn tallennusratkaisun esimerkiksi projekteissa työstettäville 

asiakirjoille tai pysyväisluonteisemmille dokumenteille ja julkaisuille. Keskitetty tal-

lennuspaikka tuottaa hyötyä myös siten, että tiedetään, mistä viimeisin versio löy-

tyy, sen sijaan, että dokumentteja lähetetään sähköpostitse, jolloin niiden version-

hallinta on huomattavasti hankalampaa.  

”Me ollaan käytetty sitä vähän tämmösenä arkistona. Siellä on tosi hy-

vä tämmösiä materiaaleja ja aineistoja jakaa. Että siinä se on musta 

ihan ylivoimaisen hyvä ja näkyy ihan selkeästi, verrattuna vaikka 

Moodleen ja noihin muihin vaikka sähköpostiin, siellä ei ole yhtä sel-

keästi näitä … että tommosiin arkistoihin ollaan sitä käytetty ja sitten 

noihin keskusteluosioihin – – Mutta sitten just kaikkia näitä muistioita 

ja tietoa sinne kerätään.” H2 

”– – hyvä tällanen tietovarasto, paikka, jonne tallennetaan just vaikka 

se sisäisen turvallisuuden strategia tai kuntien turvallisuussuunnitel-

mia tai jotain tämmösiä pikkusen pysyväisluontoisia asiakirjoja.” H7 

Keskitetystä tiedon tallennuspaikasta muodostuu kattava tiedon lähde. TUOVIN 

käytännön hyötyihin liittyy keskeisesti myös se, että sisäisen turvallisuuden mate-

riaalia on löydettävissä yhdestä paikasta keskitetysti. Hyödyllisyys korostuu mui-

den kuin oman organisaation henkilöiden tuottaman materiaalin osalta. TUOVIN 

hyödyksi on siis koettu se, että sitä voidaan käyttää hyvin monipuolisena tietoläh-

teenä ja sieltä löytyy erilaisten turvallisuustoimijoiden aineistoja.  

”– – turvallisuussuunnittelun linjaukset ja toimintakortit, helppo löytää 

ja niihin on helppo viitata.” H8 

”Siellähän on se ennakointi. Mikä on tosi tärkeetä ja se ohjaakin aluei-

den työskentelyä.” H1 
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”– – siel on tällaset turvallisuuteen liittyen erinäkösiä ajankohtasia, 

monipuolisia aineistoja, keskeisiä asiakirjoja, näin. Ja sit se, että siellä 

on tavallaan monien toimijoiden, muiden toimijoiden ja erilaisten toimi-

joiden turvallisuuteen liittyvää, et ei se oo pelkästään… Et jos minäkin 

tässä itekseni, niin sitä helposti niinku, että mitä se kunnilla on lähes-

tyy näiden kuntaihmisien tai sit meillä on tää (nimi poistettu) verkosto, 

mut että siellä on sitten laajemmin aineistoja ja laajemmin yhteistyö-

kumppaneita niinkun tyrkyllä.”H7 

Verkostomaisen toimintatavan näkökulmasta TUOVISTA saatavat hyödyt liittyvät 

yhteistyömahdollisuuksiin muiden alustalla olevien toimijoiden kanssa. Verkosto-

mainen toiminta voidaan nähdä myös ”imagojuttuna”, mutta ennen kaikkea tär-

keänä pidetään laajan verkoston välistä yhteydenpitoa, joka realisoituu parhaim-

millaan jopa uusien yhteistyötahojen löytymisenä.  

”Ja ne ei olis varmaan osannu tilata sitä koulutusta, jos mä en olis ollu 

siellä kaupunkiturvallisuusverkoston kokouksessa, koska se ei niin 

suoraan, polarisaatio ja väkivallantekijöiden kanssa tehtävä työ, se ei 

suoraan tavallaan yhdisty. Mutta kun se yhdisty tota kautta, niin nyt 

päästiinkin sellaseen tilanteeseen. – – Eli nyt tavallaan mä opin heiltä 

myös samalla, kun mä tuon heille tän näkökulman niin mä opin heiltä, 

se vahvistaa mua. Niin tämä oli sen mun selityksen takana, että en 

mäkään olis keksiny soittaa suoraan tähän järjestöön, joka tekee väki-

valtatyötä, ellei se olis tavallaan se linkki tullu tommosta kautta.” H8 

TUOVIN hyödyt liittyvät myös mahdollisuuksiin hyödyntää virtuaalisia ja verkosto-

maisia toimintatapoja, jotka käyttävät nykyaikaisia virtuaalisia yhteyksiä ja ovat 

ajasta ja paikasta riippumattomia.  

”Kyl se työskentely on melkein, ajattelen mä mitä tahansa työtilaa, niin 

ne muuttaa niitä aikaisempia työskentelytapoja kyllä. Että jos mä nyt 

ajattelen vaikka sitä, että kun me kehitetään sitä TUOVIA, niin aikai-

semmin kehitettiin nettisivustoa sillä tavalla että istuttiin porukalla alas 

ja että sitten oli teknistä väkeä ja muuta kehittäjää ja sisällöntuottajaa 

ja sitten pohdittiin, että mitä seuraavaksi ja muutetaanko ulkonäköä ja 
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mitä täytyy korjata ja mitä. Ja sähköpostia vaihtu. Mut meillä on nyt 

työtila ja sinne viedään sitten kaikki, ongelmat listataan ja ne näkee 

sieltä heti, että täällä on nyt tälläistä virhettä ja että korjataan ne ja että 

mitä toiveita meillä on ja että sekin menee niinkun sillain ajantasaisesti 

koko ajan, eikä meidän tarvitse istua yhteen niinkään usein.” H1 

Verkostomaisen työtavan hyödyt kiinnittyvät yhteisöllisyyteen, yhteisiin arvoihin ja 

siihen, että erilaiset turvallisuuden toimijat ovat kerääntyneet yhteen jaetun tieto-

portaalin äärelle. Hyötyä lisää se, että TUOVI-portaali koettiin positiivisessa mie-

lessä isännättömäksi ja maaperältään neutraaliksi. Ajatuksellinen verkostoitumi-

nen tai kokouspaikka turvallisuuden ekosysteemille nähtiin sisäisen turvallisuuden 

portaalin perusideana. TUOVIN ehdottomaksi hyödyksi koettiin se, että sitä voi-

daan pitää ainakin jossain määrin neutraalina maaperänä. Vaikka neutraaliuden 

asteesta voidaan esittää erilaisia arvioita, TUOVIN suurin hyöty vaikuttaa olevan 

se, että alusta tarjoaa paikan turvallisuustoimijoiden tasavertaiseen poikkihallinnol-

liseen kohtaamiseen.  

”Kun me puhutaan tästä laajasta turvallisuuskäsityksestä, kun se 

mahdollistaa sen yhteistyön niinkun idän ja lännen ja pohjoisen ja ete-

län välillä. – – Että meillä on joku teema. Että mitä siellä teidän alueel-

la niinkun tehdään tämän asian puitteissa turvallisuuden hyväksi. Ote-

taan vaikka esimerkiksi taas tämä ikääntyneiden turvallisuus. Eihän 

mulla ole mitään näkemystä siihen. Sitten taas pelastustoimella on jo-

ku näkemys niinkun onnettomuuksien kannalta ikääntyneiden turvalli-

suus, mutta poliisilla on ihan eri näkymys niinkun rikollisuuden puoles-

ta. Että mä näkisin. Saisin niinkun jotain näkymää niinkun TUOVIN si-

sällä niinkun joka kantilta.” H1 

”– – tää on neutraali alusta ei oo minkään yksittäisen vaikka tää nyt 

tietysti SMn sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano-ohjelman 

rönsynä syntyikin niin me on laajasti tätä turvallisuus ja kokonaistur-

vallisuuden yhteisöä palveleva alusta joka on tuota, samoin neutraali 

sekä taustayhteisöjen käyttäjien kannalta, laitteiden kannalta, ei tarvita 
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mitään erityisiä tabletteja ei pidä olla erityisesti Microsoft- tai mitään 

osaamista, jos vain on internet-yhteys.” H5 

”– – ihmisiä eri organisaatioista, kutsut tommoseen ns. neutraalille 

maaperälle, yhteisen asian äärelle. – – mä harkitsin sitä, pari sekuntia, 

että onko neutraali maaperä hyvä sana vai ei ja sit mä täydensin sitä 

sen yhteisen asian äärelle. Mä en ehkä usko edes neutraaliin maape-

rään, eihän se oo neutraali. Se on kenttä, missä edistetään sisäistä 

turvallisuutta, se on sisäministeriön alainen, eihän sitä varmastikaan 

kaikki koe neutraalina. Ehkä se on sittenkin parempi sanoa, että se on 

ihmisiä jonkun asian äärelle yhdistämiseksi.” H8 

Haastateltavat kokivat saaneensa TUOVISTA hyötyä muiden ylläpitämä työkaluna 

ja tallennusalustana, monipuolisena tietolähteenä, turvallisuustoimijoiden yhteise-

nä paikkana, ajasta ja paikasta riippumattomana työskentelynä ja mahdollisuutena 

kontaktoitua muiden kanssa. Haastateltavien kokemat TUOVISTA saatavat hyödyt 

voidaan siten tiivistää kahteen teemaan: 1) alusta on tekninen ratkaisu organisaa-

tiorajat ylittävään tiedonhallintaan ja 2) alusta tukee turvallisuustoimijoiden verkos-

tomaista työtapaa. Seuraavassa alaluvussa kuvioon 6 on kuvattu myös tässä lu-

vussa kuvatut TUOVIN hyödyt sekä niistä muodostuvat kaksi keskeistä kokonai-

suutta.  

5.1.2 TUOVI-portaalin hyötyjä vähentävät tekijät 

Kokonaiskuvan muodostamiseksi haastateltavia pyydettiin kertomaan myös niitä 

seikkoja, jotka TUOVISSA kaipaavat parantamista. Osa haastateltavista toi TUO-

VIN haasteita esille myös oma-aloitteisesti. Kehittämiskohteista keskusteltaessa 

tuli esiin, että TUOVIA ei pidetty teknisiltä ominaisuuksiltaan yhtä hyvänä kuin joi-

takin muita käytössä olevia työkaluja. TUOVIIN liitettiin useita teknisiä vajaavai-

suuksia verrattuna kaupallisilla markkinoilla oleviin tuotteisiin. Mainittuja puutteita 

olivat hälytysjärjestelmäpuute, turha uudelleenkirjautumisvaatimus sekä yhteinen 

dokumenttien työstämismahdollisuuden puute.  

”[teknisesti] tuulahdus menneisyydestä. Että tavallaan toiminnallisuuk-

sia, tällaisia toiminnallisuuksia niin kuin Teamsiin on tässä verrannut, 
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että tän tyyppistä, jos halutaan vuorovaikutteisuutta niin hyödynnettäis 

niitä tavallaan hyväksi koettuja menetelmiä.” H3 

Hyötyjen saamista ehkäisevinä tekijöinä kerrottiin, että uusien työkalujen kirjo ja 

jatkuva uuden opettelu uuvuttaa. Käytön aktiivisuuteen ja uuden opetteluun vaikut-

tavat henkilökohtaiset asenteet ja halu opetella koko ajan uusia järjestelmiä. Jat-

kuva uuden opettelu vie myös työaikaa. 

”Haaste on varmaan TUOVIN ja kaikkien muidenkin kanssa, että meil-

lä kaikilla on aika paljon erilaisia alustoja, mitä käytetään ja niihin liitty-

vät käyttäjätunnukset ja aina se uuden opetteleminen sitten kaikkien 

muiden lisäks niin siinä on ehkä se yks haaste.” H10 

” – – on olemassa sellasta porukkaa, joka pistää vähän kädet tälleen 

puskuriksi tähän eteen. Että minun ei tarvitse, kun minun sihteeri te-

kee. Niin se on sellainen pettymys. Koska se tuntuu, että siinä ei pu-

huminenkaan auta, vaikka sä kuinka kerrot, että mitä kaikkia hyötyjä 

tästä on. Niin joku on tottunut tekemään asioita jollain tietyllä tapaa ja 

se on se ainoa oikea tapa ja sitten ei voi kuin nöyrtyä ja sanoa, että 

selvä. Ja sitten toivoa, että sihteeri sitten hoitaa sen menee TUOVIIN 

omilla tunnuksillaan tämän toisen henkilön puolesta.” H1 

”Että mun mielestä TUOVISSA valitettavasti on ollu se sama ongelma, 

mikä meillä tuppaa olee melkeen kaikessa, että se on erittäin toimiva 

ajatuksena mut sit meillä ei kuitenkaan MUKA ole aikaa ottaa sitä 

kunnolla käyttöön, tai sitten sitä käytetään just tälleen satunnaisesti ja 

tarvekohtasesti.” H4 

Osa TUOVISTA saatavia hyötyjä vähentävistä tekijöistä ei siis liity niinkään kysei-

seen alustaan vaan muihin tekijöihin. Se, että henkilökohtainen läsnäolo ja kas-

vokkainen vuorovaikutus puuttuu, tuo oman haasteensa, samoin kuin se, että vir-

tuaaliseen työtapaan ja verkostomaiseen yhteistyöhön koetaan liittyvän haasteita.   

”– – ei ihan tiedä, että mitä kaikille kuuluu, jos ollaan monta kertaakin 

näytöt sammutettuna, että pelkästään puhe kuuluu ja vaikka nähtäis-
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kin niin ei ihan saa sitä fiilistä, että miten kaverilla menee. Että se on 

yks näissä, että miten se fiiliksen ja näin… Mutta sekin taitaa nyt vaik-

ka tän kuvan kanssa niin kyllä tästä jo aika hyvin näkee ja kuulee sen 

fiiliksen, niin kyllä se sellasessa kehittämistyössä auttaa, että esittääks 

se nyt ihan tosissaan tätä, tai onko innoissaan vaan lämpimikseen 

vaan heittelee.” H7 

”– – on olemassa joukko ihmisiä, joille tämmönen verkostoyhteistyö 

saatika sitten avoin verkostoyhteistyö, jossa tavallaan ei ole sitä auk-

toriteetin mukanaan tuomaa turvaa, on joillekin ihmisille mahdotonta. 

– – Sitten taas negatiivinen huomio, joka on yleinen huomio verkosto-

työssä on se, että suurin jarruttava joukko tahtoo löytyä sieltä keski-

portaasta, keskijohdosta. Ja se johtuu siitä tavallaan sen auktoriteetti-

aseman. Tai ajatuksesta siitä, että auktoriteettiasema horjuu.” H6 

Käyttäjien passiivisuus ja päivitysten unohtuminen nähtiin myös tekijäksi, joka johti 

yhä suurempaan passiivisuuteen ja osaltaan vaarantaa alustasta saadut hyödyt 

kokonaisuudessaan. Pettymyksenä koettiin myös se, kuinka vähän käyttäjät itse 

olivat hyvistä aikomuksista huolimatta alustaa käyttäneet. Tämän tutkimuksen ai-

neisto antaa TUOVISTA osin passiivisen kuvan. Haastateltavat kuvasivat vähäi-

nen käytön johtuneen ”omasta saamattomuudesta” ja toisaalta ”yleisestä passiivi-

suudesta”. Vähäisen aktiivisuuden pelättiin lisäävän passiivisuutta edelleen.   

”TUOVISSA on ehkä nyt vähän kanssa se, että siinä on hyvä puoli se, 

että me kaikki saadaan tehdä sinne työtiloja ja kutsua sinne ihmisiä 

mutta sitte just tää, että aina, kun tulee joku hyvä idea, että tämmösen 

työtilan voisikin perustaa, niin siinä on aina just se vaara sitten, että 

sitten ihmiset eivät oikeesti koe niitä omikseen ja ne unohtuu ja ne 

hautautuu tai sitten, no mulla ei oo kauheen paljon, että se ei nyt oo 

muuta kuin saamattomuutta.” H4 

”Se, että muistaakseni kahessa eri työryhmässä oon tällä hetkellä 

mukana, joiden työskentely on ollu hyvin alkuvaiheessa ja nyt sitten 

erityisesti tässä tämän kevään aikana niin työskentely ei sinänsä oo 

näissä ryhmissä edenny, että käyttö ollut hyvin vähästä. Lähinnä kir-
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jautunu sisään sillon, kun työryhmätyöskentely on alkanu mutta sen 

jälkeen ei oo ollu käyttöä.” H10 

”No vähän mä petyin siihen, ettei sitä sit käytetty, eikä laiteta sinne 

enempää tietoja.” H2 

Haastatteluiden perusteella TUOVIN hyötyjä vähentävät tekijät voidaan tiivistää 

neljään teemaan. Teknisiä ratkaisuja on niin paljon, että jatkuva uusien järjestel-

mien opettelu on raskasta ja jää puolitiehen. Virtuaalinen työtapa on luonteeltaan 

erilaista kuin fyysinen, ja sen ominaispiirteet myös vähentävät saatavia hyötyjä. 

Lisäksi TUOVISSA koetaan olevan teknisiä puutteita verrattuna kaupallisiin tuot-

teisiin, ja neljänneksi käyttäjien passiivisuuden koettiin heikentävän alustasta saa-

tavia hyötyjä. Kuviossa 6 nämä hyötyjä heikentävät tekijät on yhdistetty edellises-

sä luvussa kuvattuihin TUOVISTA saataviin hyötyihin. Lopullinen saatu ja koettu 

hyöty muodostuu koettujen hyötyjen ja niitä ehkäisevien ominaisuuksien yhteistu-

loksena.  

 

Kuvio 6. Käyttäjien kokemukset TUOVI-portaalista 

 

TUOVI sai kuitenkin ymmärrystä uutuutensa ja keskeneräisyytensä vuoksi. Lähes 

kaikkien haastateltavien kertomana TUOVI nähtiin toteutukseltaan keskeneräisek-
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si ja hyötyjä haittaavien esteiden nähtiin olevan voitettavissa. Haastateltavat näki-

vät, että kehitystyön edetessä hyödyillä on mahdollisuus selvästi lisääntyä, ja alus-

tasta saatavien hyötyjen mahdollisuudet nähtiin merkittävinä.  

5.2 Alustasta saatavien hyötyjen tekijät 

Haastatteluissa selvitettiin käyttäjien kokemuksia alustoista yleisesti ja pyydettiin 

kuvaamaan, minkälaisia hyötyjä TUOVI-portaali voisi ideaalitilanteessa tuottaa. 

Haastattelijoiden kuvaamien hyötyä tuottavien tekijöiden ryhmittely tuotti 12 eri 

hyötytyyppiä (alaluokkaa). Nämä hyödyt ovat yhteinen osaaminen, yhteiskehittä-

minen, yhteistyö, työn tekeminen näkyväksi, uudet kumppanit, vuorovaikutus, ma-

teriaalin hallinta, virtuaalisuuden edut, verkostomainen työtapa ja turvallisuus yh-

teisenä arvona sekä alusta teknisenä sovelluksena.  

Seuraavassa vaiheessa näitä tekijöitä verrattiin luvussa 3.3 kuvattuihin pääoman 

luokkiin ja niiden todettiin jakaantuvan kohtalaisen tasaisesti aineettoman pää-

oman luokkien kesken. Yksi teemoista, se, että alusta itsessään on tekninen työ-

kalu tai sovellus, kuului kuitenkin paremminkin aineellisen kuin aineettoman pää-

oman luokkaan. Tekninen ratkaisu, alusta, sen kehittäminen ja ylläpito maksavat, 

joten se, että julkinen organisaatio vastaa alustan ylläpidosta ja kehittämisestä 

sekä sen kustannuksista, tuo lisäarvoa muille toimijoille. Käyttäjille ilmainen alusta 

tuo fyysistä pääomaa ja taloudellista hyötyä toimijoille jo sellaisenaan. Työkaluna 

TUOVIN kiistaton etu on siinä, että se on kaikkien turvallisuustoimijoiden saatavilla 

ja sinne voidaan järjestää pääsy kaikille tarvittaville tahoille riippumatta niiden 

taustaorganisaatiosta. Aineettoman pääoman luokkien lisäksi mukaan nousi siten 

myös fyysisen pääoman luokka. Tästä huolimatta varsinainen hyöty muodostuu 

pääosin muista tekijöistä kuin itse työkalusta.  

”TUOVI on työkalu, sisältö tulee ainoastaan ihmisten ja yhteisöjen 

kautta.” H6 

Taulukossa 5 on esimerkki jokaisesta alaluokasta sekä pääoman luokka, johon 

sen on sijoitettu. Liitteessä 3 on nähtävissä koodatut poiminnat, joiden perusteella 

alaluokat on muodostettu.  
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Taulukko 5. Aineistosta nousevat 12 hyötyä tuottavaa tekijää (alaluokat) ja niiden yhteys aineettomaan pää-
omaan 

ALALUOKKA ESIMERKKI PÄÄOMA 

Yhteinen ymmärrys, 

osaaminen 

”Siis osaamista siinä mielessä, että jos siellä ollaan semmosten hankkeiden 

parissa, missä kehitetään jotain uutta, niin väistämättä osaaminenkin edistyy 

silloin.” H1 

Inhimillinen pääoma 

Yhteinen innovointi 

ja kehittäminen 

”liittyy tähän verkostoitumiseen mutta se verkosto, kumulatiivisen osaamisen 

kehittäminen on varmaan sellanen asia, joka on, yksilön mutta varmaan myös 

sen verkoston osalta tärkeetä. Tällä tän tyyppisellä työskentelymallilla… Ehkä mä 

pitäsin TUOVIA menetelmänä ja työkaluna kehittää työtapoja” H5 

Inhimillinen pääoma 

Asiantuntijareservi ”Meillä kaikilla on pienet resurssit ja ainoa keino saada enemmän resursseja 

tähän työhön on se toimintatapa, että me toimitaan avoimessa verkostossa ja 

tuetaan tai hyväksytään, tunnustetaan näiden muidenkin, siis kaikkien toimijoiden 

työ.” H6 

Inhimillinen pääoma 

Hallinnon rajat 

ylittävän yhteistyön 

syventäminen 

”Myöskin sitä kautta lisättäis ymmärrystä siitä, minkä tyyppisiä toimijoita meillä 

on, missä meillä on mahdollisesti yhteisiä liittymäpintoja asioihin. Että tän tyyppis-

tä toivois tässä näkevänkin enemmän, silloin syntyis myös paremmat suhteet eri 

tahoihin.” H3 

Suhdepääoma 

Työn tekeminen 

näkyväksi 

”– – niiden omien saavutusten analyyttinen arviointi ja kertominen, mikä täs 

saattas olla kiinnostavaa muille vois olla hyödyllistä sekä itselle mut aivan erityi-

sesti sille laajemmalle yhteisölle.” H5 

Suhdepääoma 

Uusien kumppanei-

den löytäminen 

”Ketkä on ne ihmiset jotka tietyn asian piirissä toimii tai jotka kehittää jotain tiettyä 

asioita, mikä ikinä se sitten onkaan, jotta mä voisin sitten TUOVISTA, että hei 

mulla olis nyt tämmönen tarve, että tarttisin tietoa jostain, etsisin ehkä tekijää 

jollekin asialle.” H4 

Suhdepääoma 

Vuorovaikutussuhde 

kansalaisiin, asiak-

kaisiin 

” – – hyvin paljon me voitas kertoa ja hyvin paljon meidän tulis kertoa. Niitä asioi-

ta, joita ei voida kertoa, niitä lopulta on todella vähän, et jos jaettas sitä, niin siitä 

vois syntyä just tollanen yhteinen tahtotila ja sit sellanen avoimen hallinnon kult-

tuuri eräällä tavalla vois sit edistyä.” H4 

Suhdepääoma 

Materiaalin hallinta 

ja löydettävyys 

”– – antaa ehkä hienon mahollisuuden laittaa materiaalia sellasten tahojen saa-

vutettavaksi, jotka ei ehkä muuten, muiden verkostojen kautta hankkiutuisi sen 

materiaalin pariin.” H8 

Rakennepääoma 

Virtuaalisuuden 

edut 

”Et sitä vois sitä keskustelua fasilitoida siinä, eikä ihmisten tarttis aina liikkua 

johonkin tiettyyn paikkaan – –.” H4 

Rakennepääoma 

Verkostomaisen 

työtavan hyödyt 

”alistetaan ajatukset yhteisön nähtäväksi ja tartutaan joihinkin aikaisemmassa 

työssä tunnistettuihin haasteihin – –.” H5 

Rakennepääoma 

Turvallisuus yhtei-

senä arvona 

”– – verkostoituminen ja parviäly lisää turvallisuutta ihan oikeasti ja konkreettises-

tikin joka paikassa ja silloin kun tällänen lisää turvallisuutta, se taas vähentää 

poliisin ja pelastustoimen tehtäviä.” H1 

Rakennepääoma 

 

5.2.1 Inhimillistä pääomaa lisäävät tekijät 

Haastatteluaineistossa esiin nousseista hyötyä tuottavista tekijöistä inhimilliseen 

pääomaan liittyvät tekijät ovat osaamisen lisääntyminen, yhteinen innovointi ja se, 

että käytössä on asiantuntijareservi. Asiantuntijatyössä osaaminen on keskeisessä 
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roolissa, ja kaikki, mikä lisää oman substanssin tai yleisemmin alaan liittyvää 

osaamista, nähtiin tärkeäksi. Osaamiseen liittyy myös yhteisten työtapojen omak-

suminen ja myös niiden yhteinen oppiminen. Se, että alusta mahdollistaa parhai-

den käytänteiden ja osaamisen jakamisen sekä oppimisen yhdessä ja toisilta, näh-

tiin lisäarvoksi.  

”Varmaan suurin osa hankkeista on silleen, että yritetään muodostaa 

asioita vähän eri järjestykseen tai kehitetään ihan eri tavalla jotain uut-

ta. Niin kyllähän se osaamista lisää. Mutta onhan siellä jo vedetty 

MPKK kursseja mitä kouluttaa ihmisiä ja se on onnistuneesti tehty. ja 

ihan todennetusti. Niin kyllä se on osaamista lisännyt.” H1 

Alustan mahdollistaman yhteisen tekemisen merkitys korostuu. Sillä, että asioita 

voidaan tehdä yhdessä, on kumulatiivinen merkitys kehittämis- ja innovointitoimin-

nan kannalta. Mahdollisuus yhteiseen tekemiseen, innovointiin ja kehittämiseen 

nähtiin keskeiseksi lisäarvoksi. 

”Se tuota työtiloissa se spesifi substanssiosaaminen on itsensä osalta 

mutta laajemminkin tässä ehkä se – – mihin liittyy tähän verkostoitu-

miseen mutta se verkosto, kumulatiivisen osaamisen kehittäminen on 

varmaan sellanen asia, joka on, yksilön mutta varmaan myös sen ver-

koston osalta tärkeetä. Tällä tän tyyppisellä työskentelymallilla… Ehkä 

mä pitäsin TUOVIA menetelmänä ja työkaluna kehittää työtapoja.” H5 

Se, että alusta kokoaa yhteen laajasti saman liiketoiminta-alueen asiantuntijoita, 

nähdään käytännön kannalta kustannustehokkaaksi. Parhaita asiantuntijoita tai 

asiantuntemusta voidaan alustan välityksellä hakea sieltä, mistä sitä kyseisessä 

tapauksessa on saatavissa. Pienten yhteisöjen resurssit eivät jousta, joten asian-

tuntijareservin tai poolin käyttö mahdollistaa laaja-alaisen alan asiantuntemuksen 

hyödyntämisen aina tilanteen vaatimalla tavalla. Se, että yhteisen alustan ansiosta 

käytössä on asiantuntijareservi, oli etenkin pienille toimijoille merkittävä hyöty. Toi-

saalta iso toimija voi hyötyä pienemmän ja keskittyneemmän organisaation erityis-

osaamisesta toisella tavalla.  
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”– – syrjäytyneitten nuorten tukemiseen liittyviä kuvioita. Niitä toimijoi-

ta on vähän, mutta niitä on joitakin. Ja ne toimii sellasella sektorilla ja 

sellasten nuorten kanssa, joiden kanssa viranomaisten ja näitten pe-

rinteisten järjestötoimijoiden on mahdotonta toimia. Eli tämän sorttisia 

toimijoita on varmaan muillakin elämänalueilla. Eli jollakin lailla… Ja 

sitten mä vielä sanon näin, että me tiedetään se, että meillä kaikilla on 

pienet resurssit ja ainoa keino saada enemmän resursseja tähän työ-

hön on se toimintatapa, että me toimitaan avoimessa verkostossa ja 

tuetaan tai hyväksytään, tunnustetaan näiden muidenkin, siis kaikkien 

toimijoiden työ. Ja pyritään toimimaan niin, että nää isot ja pienet toi-

mijat kokevat, että he voivat… Tai tää yhteistoiminta helpottaa tai aut-

taa heitä toteuttamaan joko heidän sääntömääräsiä tai tulossopimuk-

sen mukasia toimenpiteitä.” H6 

5.2.2 Suhdepääomaa lisäävät tekijät 

Aineistossa suhdepääomaa lisääviä tekijöitä ovat perinteiset rajat ylittävä yhteis-

työ, se, että oma työ tulee näkyväksi, mahdollisuus löytää uusia yhteistyökumppa-

neita sekä suhteen rakentaminen turvallisuustoimijoiden asiakkaiden, kansalaisten 

kanssa.  

Eri toimijoiden väliset kuilut jopa saman hallinnon alan sisällä haittaavat toimintaa. 

Kuilujen ylittäminen on ollut ainakin julkisen hallinnon intresseissä jo pitkään. Yh-

teistyötä sidosryhmien kanssa tulisi siis pystyä laajentamaan ja toisaalta syventä-

mään jo olemassa olevissa kumppanuuksissa. Alustan lisäarvona nähtiin, että sir-

paleista hallintoa ja toimijoita voidaan keskittää sen ympärille. Alustaa käyttämällä 

voi siten syventää hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä. 

”Myöskin sitä kautta lisättäis ymmärrystä siitä, minkä tyyppisiä toimijoi-

ta meillä on, missä meillä on mahdollisesti yhteisiä liittymäpintoja asi-

oihin. Että tän tyyppistä toivois tässä näkevänkin enemmän, silloin 

syntyis myös paremmat suhteet eri tahoihin.” H3 

Tehdyn työn osalta on myös tärkeää pysyä osoittamaan toiminnan tuloksia ja sitä, 

minkälaista osaamista organisaatiossa tai yksittäisellä asiantuntijalla on. Etenkin 
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pienempien, vähemmän tunnettujen järjestöjen tai muiden yhteisöjen osalta tun-

nettuus voi olla elinehto. Lisäksi aineisto viittaa siihen, että suurtenkin, tunnettujen 

toimijoiden toiminta-alan tuntemuksessa on puutteita. Alustan avulla näkyvyyttä ja 

tunnettuutta on mahdollista lisätä ja esitellä toiminnan tuloksia. Se, että alusta 

mahdollistaa tehdyn työn tekemisen näkyväksi muille, nähtiin alustasta saatavana 

hyötynä.  

”– – tässä nimenomaan tää verkostoituminen ja siilojen purku työtapo-

jen kautta ja sen oppimisen kautta, että niiden omien saavutusten 

analyyttinen arviointi ja kertominen, mikä täs saattas olla kiinnostavaa 

muille vois olla hyödyllistä sekä itselle mut aivan erityisesti sille laa-

jemmalle yhteisölle. Maine, imago, sidosryhmien kokonaisarvo var-

masti tän verkoston ja kokonaisturvallisuutta kehittävän verkoston ko-

konaisarvo kehittyis jos työtavat vaan tehostuu.” H5 

Aineisto antaa viitteitä siitä, että se, että tekeminen on näkyvää, voi tehdä myös 

uusien kumppaneiden löytämisestä helpompaa. Kumppaneiden löytymisellä voi-

daan viitata organisaatiotasoisiin toimijoihin, esimerkiksi pieniin järjestöihin tai yk-

sittäiseen asiantuntijaan esimerkiksi työryhmän perustamisen tai yksittäisen on-

gelmanratkaisun yhteydessä. Se, että uusien kumppaneiden löytäminen on alus-

tan avulla mahdollista, oli usean haastateltavan mielestä keskeinen alustasta saa-

tava hyöty. Uusia kumppaneita toivottiin löytyvän toisaalta sidosryhmistä, mutta 

toisaalta myös ydintoimijoiden ulkopuolelta. Erityisesti mainittiin tutkimuskumppa-

nit, kumppanit haastehakemuksiin, suhteiden luominen opiskelijoihin ja pieniin vä-

hemmän tunnettuihin järjestötoimijoihin. Erityisen hyödyllisenä nähtiin, että alustan 

avulla on mahdollista löytää sellaisia kumppaneita, jotka eivät muuten tietäisi toisi-

aan tai joita ei ehkä tulisi ylipäätään ajatelleeksi.  

”TUOVI vois toimia parhaimmillaan sellasena välineenä, sellasena 

asiantuntijapoolina myös. Että meillä olisi sinne kirjautuneina ihmisiä, 

jotka olisivat kertoneet, että mikä heidän asiantuntija-alueensa on, ja 

et se vois olla myös sisäsen turvallisuuden ydintoimijoiden ulkopuolel-

ta. Että tietysti omasta tutkijanäkökulmasta, niin olishan musta valta-

van mielenkiintoista tietää, että onko korkeakouluissa, yliopistoissa, 
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tutkimuslaitoksissa… Ketkä on ne ihmiset jotka tietyn asian piirissä 

toimii tai jotka kehittää jotain tiettyä asioita, mikä ikinä se sitten on-

kaan, jotta mä voisin sitten TUOVISTA, että hei mulla olis nyt tämmö-

nen tarve, että tarttisin tietoa jostain, etsisin ehkä tekijää jollekin asial-

le.” H4 

Hyötyjä tuottavaksi nähtiin myös se, että organisaatio voi toteuttaa sille säädettyä 

tehtävää. Julkisen organisaation osalta erityiseksi nousi suhde kansalaisiin. Haas-

tattelussa ei pyydetty määrittelemään loppukäyttäjää tai asiakasta tai esitetty var-

sinaisesti organisaation toimintaan tai tavoitteisiin liittyviä kysymyksiä. Usea haas-

tateltavista otti oma-aloitteisesti esiin organisaation ja turvallisuustoimijoiden suh-

teen kansalaisiin ja alustan hyötynä sen, että sen avulla tätä suhdetta on mahdol-

lista parantaa ja toteuttaa näin julkiselle organisaatiolle säädettyä tehtävää. Vuo-

rovaikutuksen lisääminen kansalaisten kanssa nähtiin alustan hyödyksi.  

”– – sisäsen turvallisuuden viranomasten tieto sinne yhteen paikkaan, 

ja jotta se olis niinku kansalaisen käytettävissä nopeesti ja järkevästi 

ja tietysti myös median – – ehkä viranomasilla on tapana mennä sen 

taakse, että ei me voida näistä kertoo, hyvin paljon me voitas kertoa ja 

hyvin paljon meidän tulis kertoa. Niitä asioita, joita ei voida kertoa, nii-

tä lopulta on todella vähän, et jos jaettas sitä, niin siitä vois syntyä just 

tollanen yhteinen tahtotila ja sit sellanen avoimen hallinnon kulttuuri 

eräällä tavalla vois sit edistyä.” H4 

5.2.3 Rakennepääomaa lisäävät tekijät 

Haastatteluaineistosta koostuneista teemoista neljä voidaan liittää rakennepää-

omaa lisäävien tekijöiden alle. Nämä neljä alustasta saatavaa hyötyteemaa ovat, 

että alusta auttaa materiaalien hallinnassa, tuo käyttöön virtuaalisuuden edut, 

mahdollistaa verkostomaista työtapaa sekä edistää koko ekosysteemin yhteistä 

päämäärää. 

Fyysisenä materiaalin tallennuspaikkana alusta tuottaa hyötyjä, sillä sinne on 

mahdollista tallentaa asiakirjoja ja muita materiaaleja. Datan, dokumenttien ja tie-

don hallinta nykyaikaisessa tietotaloudessa on yhä haastavampaa. Keskitetyn 
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alustan lisäarvona nähdäänkin mahdollisuus tiedon hallintaan ja siihen, että kes-

keinen materiaali on löydettävissä keskitetystä, mutta organisaatiosta riippumat-

tomasta tallennuspaikasta. 

 

”– – antaa ehkä hienon mahollisuuden laittaa materiaalia sellasten ta-

hojen saavutettavaksi, jotka ei ehkä muuten, muiden verkostojen kaut-

ta hankkiutuisi sen materiaalin pariin. Että jos sitä TUOVI-portaalia 

käyttää turvallisuuden ammattilaiset laajasti, niin mä ajattelen, et se 

on sellanen ehkä potentiaalisesti hyvä paikka.” H8 

Hieman jopa itsestään selvästi se, että alusta on virtuaalinen työskentelypaikka, 

tuo hyötyjä itsessään. Alusta mahdollistaa yhteydenpitoa ja työskentelyä verkon 

välityksellä. Virtuaalisuus helpottaa montaa työnkulullista asiaa ja mahdollistaa 

ajasta ja paikasta riippumatonta työskentelyä organisaatiorajojen yli. Merkittävää 

on myös se, että työhön osallistava asiantuntijaryhmä voidaan koostaa maantie-

teellisesti tai organisatorisesti laajalla tavalla.  

”Ihan sama on tunnistettu pienemmällä poikaporukalla, että ennen ko-

ronaa jo oli esillä tämä, että onhan tää nyt ihan todella pöljää, että kun 

ei ole olemassa kunnon alustoja, niin ihmiset on pakko siirtää Helsin-

kiin, että ne siellä sen viisautensa tuottaa johonkin vehkeille. Eihän 

siinä nyt vaan oo kauheen hyvää tämmösellä reilun viiden miljoonan 

ihmisen porukalla, kun sitä saattas olla sitten niitä ammattilaisia muu-

allakin kuin siellä Helsingissä.” H9 

”Et sitä vois sitä keskustelua fasilitoida siinä, eikä ihmisten tarttis aina 

liikkua johonkin tiettyyn paikkaan, toki nyt kun meillä on tää keissi 

päällä, niin se olis varmaan erittäinkin tarpeellinen, että ihmiset pystys 

tulla kysymään ja siellä vois jakaa informaatiota ja pystyis yhessä sitä 

vielä sitten puntaroimaan, niitä tietoja.” H4 

Verkostomainen työtapa ei edellytä virtuaalista alustaa, mutta se helpottaa sitä 

monella tapaa. Se, että alusta mahdollistaa verkostoitumista sekä verkostomaista 

työskentelyä, on yksi keskeinen hyötyjä tuottava tekijä. Alustasta saatavaksi hyö-
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dyksi voidaan näin laskea verkostomaisen työtavan hyödyt. Verkostomaiseen työ-

tapaan puolestaan linkittyy vahvasti yhdessä tekemisen vahvuus.   

” – – alistetaan ajatukset yhteisön nähtäväksi ja tartutaan joihinkin ai-

kaisemmassa työssä tunnistettuihin haasteihin, pyritään rakentamaan 

ratkasuja siellä taustalla koko ajan, se lisääntyvä yhteinen ymmärrys 

ja tieto siitä mikä, mitkä asiat on merkityksellisiä ja millä tavalla on jos-

sain onnistuttu ja missä ei. Kumulatiivinen niinku tiedettäkin rakenne-

taan niin sitä yhteisymmärrystä tälläkin tavalla.” H5 

”– – verkostomainen toiminta niin se on se toinen, mitä ehottomasti pi-

täis olla näillä alustoilla tietyllä tavalla sisäänrakennettuna. Et jos sie 

tarvihit sinne sitä muuta porukkaa avuksi kuin siitä omasta organisaa-

tiosta löytyvää niin sen pitäis olla tosi helppo sit siinä alustassa kui-

tenkin huomioida. Jotenkin se tiedonmurusten jakaminen ja se jouk-

koistaminen, että nyt nää ongelmat alkaa olla ja turvallisuuden luomi-

nenkin sen verran kompleksista, että ei se vaan se viisaus asu meissä 

yksittäisissä ammattilaisissa ja sitä pitäs pystyä joukkoistamaan joten-

kin. Että mikä se viisasten kivi siihen sitten on. Mutta kyllähän Face-

book tämän homman aika hyvin on hoitanu.” H9 

Turvallisuus yhteisenä arvona näyttäytyi siten, että avoimuudestaan huolimatta 

alustaa ei haluttu avattavan kaupallisille toimijoille ja toiminta alustalla haluttiin 

nähdä nimenomaan turvallisuusasiaan keskittyvänä avoimena, mutta asiapitoise-

na foorumina. Alustasta saatavana hyötynä nähtiin, että sen avulla organisaatiot 

voivat toteuttaa perustehtäväänsä eli turvallisuustoimijoiden tapauksessa lisätä 

turvallisuutta.  

”– – paremminkin jotenkin keskittyy siihen perustehtäväänsä, et ei 

myöskään aleta sit niinku rönsyymään sitte ehkä niinku tossa, et se 

vois niinku pysyy aika asiakeskeisenä tai pitäis jotain… Ei tartte olla 

niin viihteellinen.” H2 
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”– – verkostoituminen ja parviäly lisää turvallisuutta ihan oikeasti ja 

konkreettisestikin joka paikassa ja silloin kun tällänen lisää turvalli-

suutta, se taas vähentää poliisin ja pelastustoimen tehtäviä”. H1 

Yhteenkuuluvuus, yhteisten arvojen toteuttaminen ja me-hengen kasvattaminen 

ovat aineistossa yksi merkittävimmästä potentiaalisista hyödyistä. Organisaation 

perustehtävän toteuttaminen ja arvojen ilmentyminen käytännön toiminnassa ja 

yhteistyössä näyttäytyivät merkittävässä roolissa. Yhteinen, avoin alusta mahdol-

listaa niin avoimen keskustelun arvoista kuin niiden voimistamisen. Yhteiset haas-

teet voitetaan yhteistyöllä.  

”– – ehkä asenne, arvot ja kulttuuri, niin varmasti voisi olla isokin mer-

kitys jälleen sillä yhteisöllisyyden kehittäminen tän tyyppisillä, asian-

tuntijayhteisön kehittäminen ja yhteisen asian edistäminen ja sen tun-

teen kehittäminen ja sen me-hengen luominen.” H5 

5.3 Toimivan alustan edellytykset ja keinot sen kehittämiseksi 

Aineistoanalyysin mukaan työskentely yhteisellä virtuaalisella alustalla voi tuottaa 

toimijoille monenlaisia hyötyjä. Hyötyjen syntyminen ei ole itsestäänselvyys, vaan 

useat tekijät voivat joko lisätä tai ehkäistä niiden syntymistä. Haastateltavat kuva-

sivat toimivan alustan edellytyksiä ja pohtivat niitä keinoja, joilla alustaa voitaisiin 

kehittää enemmän hyötyjä tuottavaksi. Toimivan alustan edellytykset ja keinot voi-

daan yhdistää kuudeksi eri teemaksi. Haastateltavien mukaan alustan hyödylli-

syyttä voidaan parantaa panostamalla käytettävyyden parantamiseen, markkinoin-

tiin, alustan sääntelyyn, monipuoliseen sisältöön, uudenlaiseen toimintakulttuuriin 

sekä verkostojen johtamiseen.  

Seuraavissa alaluvuissa esitellään näiden hyötyjen syntymistä edistävien tekijöi-

den ominaisuuksia sekä niihin sisältyviä teemoja haasteltavien mukaan.  

5.3.1 Käytettävyys ja tekniset ominaisuudet 

Alustan käytettävyys ja tekniset ominaisuudet toimivat pohjana sille, että alusta on 

hyödynnettävissä. Mitä käyttäjäystävällisempi tekninen ratkaisu on, sitä todennä-

köisemmin käyttäjä ryhtyy käyttämään sitä aktiivisesti.  Erityisen toivottuja ominai-
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suuksia olivat erilaiset vuorovaikutteisuutta lisäävät toiminnot, kuten online-

keskustelut ja chatit, samoin kuin mahdollisuus työstää dokumenttia yhtäaikaisesti. 

Alustan tekninen kehittäminen ja ylläpito koettiin tärkeäksi.  

”– – että siellä vois tarjota tavallaan sähkösiä tauluja, mihin voi kirjot-

taa niitä postitteja, niitä voitaisiin pystyttäis tavallaan yhteisessä tilassa 

tekemään, sitte vaikka sähköisiä järjestellä, sehän tois jo taas lisäar-

voa. Et postit-lappuja siirtelemään, ihan vastaavia juttuja kuin luokka-

huoneessa tai kokoushuoneessa. Et tämmöstä, mä en ainakaan ollu 

vielä törmänny, et jos semmonenki vaikka kehitettäis TUOVIIN niin se 

käyttö varmaan räjähtäs pilviin. Tuotas aidosti niitä, mitä kokoustilassa 

tehdään niitä käytännön juttuja, jos niitä pystyttäis markeeraamaan 

tonne työtilaan niin sitä kautta TUOVI sais taas lisäarvoa.” H3 

”Palanen kerrallaan ja ne perusasiat hyvin ja vahvasti kuntoon, että 

just nää tämmöset itsestään selvät ominaisuudet, et se keskustelu 

siellä onnistuisi niistä siellä olevista tiedostoista – – nää tämmöset hä-

lytyshommat, et jos siellä keskustellaan niin siitä pitäs saaha ne häly-

tykset tulemaan totta kai niille, jotka siellä ovat… Ovat siellä kyseises-

sä työtilassa ja etenkin sille, jolle vastataan. Nää sinänsä minun mie-

lessä kulkee vähän käsi käessä.” H9 

Teknisiltä ominaisuuksilta haastateltavat toivoivat nykytekniikan mahdollistamaa 

automatisointia ja analytiikan hyödyntämistä. Muita erityisesti TUOVIIN toivottuja 

teknisiä ominaisuuksia olivat erilaiset hakutoiminnallisuudet, hälytykset ja käyttäjän 

tunnistaminen. 

”– – jos siellä olis joku haku, ja sitten mä hakusanalla polarisaatio löy-

dän kaikki, jotka toimii jollain tavalla polarisaation parissa. Niin sitten 

siellä olis jollain tavalla… Niinku mä epäilen, että miten noi algoritmit 

toimii, että polarisaation lisäksi 80% toimijoista on vaikka käyttäny jo-

tain toista tunnistetta, jota mä en vaikka osais tulla ajatelleeksikaan, 

koska mä oon vaan niin tässä omassa polarisaatioaiheessa, et sit mä 

koko ajan etsin polarisaatio, polarisaatio, mut sit mä tavallaan… Sit se 
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TUOVI tarjoiskin mulle, että oletko tullut ajatelleeksi tällä alalla olis 

vaikka tämä joku toinen aihe?” H8 

Tekniset vaatimukset voidaan nähdä jonkinlaisena vähimmäisedellytyksenä, ja 

tiettyjen toiminnallisuuksien tulee olla olemassa, jotta alusta on riittävän käytettä-

vä. Käytettävissä olevia työkaluja on paljon, ja aineiston perusteella perustoiminto-

jen päälle tehtävät toiminnallisuudet eivät välttämättä lisää arvoa ainakaan samas-

sa määrin kuin esimerkiksi työskentelytapojen kehittäminen. Yhteisellä tietoportaa-

lilla ei ole tarvetta kilpailla lukuisten kaupallisten tuotteiden kanssa.  

”Semmosen viel toivosin, että mietit taustalla koko ajan, ettet keskity 

pelkästään siihen työkaluun, virtuaaliseen alustaan, silloin siitä jää se 

oleellinen pois. Jollain tavalla tätä jo sanoitinkin, mutta pitäisi kehittää 

niitä työskentelyTAPOJA, uudenlaisia työskentelytapoja yhteistyön 

kehittymiseen. Sit me ollaan saavutettu jotain merkityksellistä. – – Ja 

semmonen verkostojen johtamisnäkökulma – – organisaatioiden uu-

distumiskyvyn kulmalla nimenomaan sitä me nyt hahmotettais. Tällas-

ta kumulatiivisen osaamisen kautta.” H5 

”No siis just se, että siellä ei ole sitä yhteiskirjotusmahdollisuutta ja sit-

ten ei oo tätä… Tai siis se ei korvaa niinku kaikkee… Mut en mä osaa 

kyl nyt odottaa, että TUOVILLA pystyis jotenkin… Että sanotaan nois-

sa kokouksissa, että kaikkea mahdollista voidaan rahalla saada mutta 

en mä… Ei sen tarvii lähtee kilpailemaan olemassa olevien palvelujen 

tai järjestelmien kanssa.” H2 

5.3.2 Markkinointi ulkoisille kohderyhmille 

Teknisesti erinomaisesti toimivalta alustalta ei saada hyötyjä ilman käyttäjiä. Alus-

tan aktivoimiseksi sinne tulisi saada paljon uusia aktiivisia jäseniä. Myös verkostoi-

tuminen on mahdollista vasta, kun alustalla on riittävästi uusia jäseniä, joiden 

kanssa verkostoitua. 

”No kun se hyöty kasvaa siitä, mitä enemmän on väkeä. Tai ei oikeas-

taan sekään, vaan että mitä enemmän siellä on aktiivista väkeä. Niin. 

Se on se edellytys. Ja se vaatii sitten taas meiltä sitä markkinointia. Ja 
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sit sitä ilosanoman jakamista tuolla. Että ihmiset ymmärtää sen, että 

mikä tää on. Ja sitä kautta käyttäjille myös.” H1 

Alusta ja sen mahdollisuudet tulisi saattaa laajaan kohderyhmän tietoisuuteen. 

Alustan markkinointia ja keskustelua sen tarkoituksesta pidettiin tärkeänä. Osa 

haastateltavista koki, että TUOVI-portaalista ei tiedetty vielä laajalti, ja osa kertoi 

sen toiminnan tarkoituksen olevan vielä itsellekin epäselvä. Markkinointi sekä ole-

massa oleville että uusille käyttäjille nähtiin tärkeänä.   

”Että pitäis melkein joskus tehdä omassa lähipiirissään sellanen, että 

kysellä, että hei tiedätkö, mikä on TUOVI. Et pitäs niinku testata ja ky-

syä sitä. Mut et mun pelko on, että ei ihmiset oo sitä löytäny, et se on 

niinku kuitenkin sitte jääny aika pienen piirin sisälle. Tähän mul ei oo 

siis minkäänlaista empiiristä todistusaineistoa mut mä vähän aaviste-

len ja ehkä pelkään, että olisko siinä sit kuitenki käyny näin.” H4 

” – – kun mä avaan tätä portaalia niin täällä… Toivoisin näkeväni tääl-

lä myös arvot näkyvissä. Tääl on yhteistyö, turvallinen Suomi. Onks 

noi ne arvot, mitä tässä halutaan välittää? Tästäkin muotoon laitettu 

noi, et nyt varmaan nää ei oo niit, vaan sinne haetaan just yhteistyön 

parantamista ja tavotteena on turvallinen Suomi ja isänmaa ja niin 

poispäin, mutta noit vois näkyä paremmin, noita voitas linkittää myös 

enemmän ja paremmin.” H3 

Konkreettisina keinoina esille tuotiin erilaisia palkitsemistapoja ja jopa joulukinkku-

arvonta aktiivisten jäsenten kesken. Myös ylläpitäjältä toivottiin aktiivista otetta uu-

sien kumppanuuksien löytämiseksi mahdollistamalla osaamisen esille tuomista 

organisaatio- ja asiantuntijaesittelyinä. Tärkeänä pidettiin sitä, että alustan ylläpitä-

jä tekee aktiivisia toimia edistääkseen osallisten mahdollisuuksia tuoda omaa 

osaamistaan näkyville ja kohdata toisiaan. 

”Tiedon lähteellä oleminen ruokkii totta kai tota osaamista tietyllä lailla, 

kun niitä erilaisia tahoja on sillä alustalla mukana, niin kunkin roolista 

vois oppia esimerkiks jotain uutta. Sitä asiantuntijuutta voitais parem-

min hyödyttää – – ne organisaatiot takana vois tulla paremmin näkyvil-
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le ja jonku tyyppistä kuvausta siitä, että mitä kunkin organisaatio niin-

ku tekee. Et jos se toimis tällasena tavallaan oman toimintansa esitte-

lyalustana. Myöskin sitä kautta lisättäis ymmärrystä siitä, minkä tyyp-

pisiä toimijoita meillä on, missä meillä on mahdollisesti yhteisiä liitty-

mäpintoja asioihin.” H3 

5.3.3 Sisäinen sääntely ja tiedottaminen 

Haastateltavat kokivat, että alustan käytön yleistyminen synnyttää riskin, että ko-

konaisuudesta tulee sekava. Alustalle kaivataan ohjeistusta ja sääntelyä yhteiseen 

toimintaan.  

”Tän pitää olla ääriyksinkertanen, helppo käyttää, mahollisimman in-

tuitiivinen. Ne palautteet, mitä mulle on tässä viime aikoina tullut, ja 

mitä olis ehkä kokemuksia siitä, että tietojen lisääminen ja muokkaa-

minen ei oo ihan niin helppoo kuin se vois olla. Ja nää nyt, että toimi-

jat on tehneet sit semmosia TUOVI-käyttöoppaita turisteille, jotka en-

simmäistä kertaa tulee sisään, mikä on tietysti hassua, koska niistä on 

tietysti kauheen monta versiota, eikä oo kauheen keskitetty sitten jos-

sain.” H5 

Käyttäjien suuntaan kaivattiin myös aktiivisempaa tiedottamista, informaatiota uu-

sista ominaisuuksista ja siitä, mikä alustalla on sallittua ja hyväksyttyä. TUOVIN 

osalta todettiin, että se vaatii lisää pelisääntöjä sekä niiden auki kirjoittamista.  

”– – kirjautuminen, miten sen oman profiilin sinne saa, kuka sen saa, 

mitkä on ne portinvartijat säännöt yhdessä pohdittuna, minkälaista tie-

too ja minkälaista jälkee tänne voi jättää.” H5 

”Sitten se, että olis voinu kaikkii sen mahdollisuuksia olis voinu kertoa 

tarkemmin ja enemmän, et se tää äänestysmahdollisuuskin tuli vähän 

sivummalta semmonen idea. Just se, että mä en oo ainakaan hetkeen 

nähnyt, että TUOVIA olis markkinoitu mitenkään tai kerrottu sen uusis-

ta ominaisuuksista tai muuta. Että tota osittain se on ehkä alikäytetty 

sen takia, että ei ihmisillä oo myöskään tietoo, että mihin kaikkeen se 

taipuis mahdollisesti.” H2 
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5.3.4 Monipuolinen materiaali ja käyttötavat 

Mitä monipuolisempi tarjonta, sitä varmemmin sen sisällön koettiin vastaavan suu-

ren yleisön tarpeeseen. Haastateltavat toivoivat TUOVI-portaaliin julkaisuja, opin-

näytetöitä, linkkejä, videoita ja opetusmateriaaleja. Sisällön ja käyttötapojen vari-

aatioiden määrä oli suuri. Hyötyjä tuottaisi se, että ne löytyvät keskitetysti edes 

linkkeinä yhdestä paikasta.  

”Ja tota sen sinne vois kasata kirjastoo, ajankohtasta uutisointii, et se 

sinänsä on nykyään semmonen tietopankki tai semmonen, et se olis 

kyl ihan hyödyllinen – – Mut nään kyl semmosen mahdollisuuden, et 

siellä tulis sitte, ja olis meneillään olevat hankkeet ja tuotokset löytyis 

sitte niinku yhdestä paikasta.” H2 

”– – et haalitaan useampi gradutasoinen opinnäytetyö, siis etsitään 

niille tekijät, ja aiheet on jo valmiit ja sitten niitä tietoja hyväksikäyte-

tään jossain tietyssä väitöskirjassa. Et tämmönen polkuajattelu, en ol-

lu perehtyny aiheeseen tarkemmin, mutta tälleen se vois sanotaanko 

maallikkonäkökulmasta, näinhän sen kuuluisi olla. Ja sitten tämä tie-

tystikin turvallisuusviranomaisten peruskoulutuksessa, siis puhun 

ammattikorkeekoulutason ja siitä ylöspäin, niin siinäkin ois aika paljon 

järkevämpää resurssienkäyttöä, jos sitä joukkoistettaisiin ja toivotta-

vasti vaikka TUOVI olis siinä se väline.” H9 

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja niistä keskusteleminen, samoin kuin eri-

laisten tapahtumakalenterien ylläpitäminen, koettiin tärkeäksi ja keinoksi tuoda 

käyttäjät vierailemaan usein alustalle. Aktivoinnin näkökulmasta alustan saaminen 

käyttäjien arkiseksi jokapäiväiseksi työkaluksi nähtiin yhtenä keskeisistä aktivointi-

keinoista. Ratkaisuna tähän toimii ajankohtaisista asioista ja tapahtumista ilmoitte-

lu alustan välityksellä. Haastateltavat toivoivat TUOVIIN esimerkiksi kansainvälisiä 

kuulumisia, indikaattoritietoa, tietoa meneillään olevista hankkeista, tapahtumien 

markkinointia, toimijoiden yhteystietoja sekä yleisiä tiedotteita. Toiveissa korostui 

ajankohtaisuus.  
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”Mitä ajankohtasta on meneillään, niin se meitä kyllä hyödyttäisi. – – 

esimerkiks noita erilaisia hankkeita. Et viimeks eilen koitin etsiä, et 

minkälaista KV-hankkeita SMssä on meneillään, missä SM on muka-

na, niin en mä kattonu TUOVISTA, mä katoin muualta, niin en mä niitä 

kyllä löytänyt. Että sitten, no joo, just tämmöset erilaiset hankkeet ja 

sitte erilaiset työryhmät, niistä melkein on kyllä muita kautta tietoakin. 

Ja tota no sit ehkä nää just, että erilaisia aikatauluja, et millon sitten 

näitä erilaisia aletaan vaikka tekemään ja tota vähän semmosta, mitä 

tää on kalenteri, aikataulu, että mitä on meneillään.” H2 

Alustaa voitaisiin hyödyntää myös tiedonhankinnan joukkoistamiseen avaamalla 

julkiselle puolelle kyselyitä tai muita kansalaisfoorumeita.  

”– – tilasto aina vuosittain ja siihen sit aina ne tiedot, niin eiks me voi-

tais julkasta, TUOVISSA saatavina ja twiitattais aina, että käykää siel-

tä katsomassa, että sieltä ne löytyy.” H4 

”– – indikaattorilistaa, et mä sanoin, et mä sen voisin laittaa sinne sil-

lain avoimena tehtäväksi, et sielt saa itse vaikka seuraavat viis vuotta 

sitte käydä ilmottamassa, et mitkä on tärkeimpii heidän [kansalaisten] 

mielestään.” H2 

5.3.5 Uudenlaisen työtavan opettelu ja toimintakulttuurin luominen 

Virtuaalisuuden mahdollistama avoin, verkostomainen työtapa nousi aineistossa 

vahvasti esille: Mahdollisimman suurten hyötyjen saamiseksi työskentelytapojen 

tulisi muuttua. Vastuu aktiivisuudesta nähtiin sisällöntuottajilla itsellään, ja kes-

keiseksi nousi jokaisen oma aktiivisuus, jonka puolestaan nähtiin edellyttävän uu-

den verkostomaisen menettelytavan omaksumista.  

”Ehkä tämmöseen ajallisesti vapaampaan työskentelyyn, jossa ehkä 

päivien, viikkojen rytmillä haastetaan ihmisiä reagoimaan ja kommen-

toimaan, ehkä se vois toimia paremmin. Mä olen nähnyt ennen kuin 

nää sähköpostikutsut ja viestit työtilan käyttäjille tuli mahdolliseksi niin 

se on ollu tietysti vähän hankalampaa kertoa, että siellä on materiaa-

lia, joka toivottavasti tuohon mennessä kommenttia… Mutta ei sen 
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ominaisuuden hyödyntäminen, käyttäminen aktiivisemmin varmaan 

tehokkaammin käyttöön.” H5 

Haastateltavat pitivät edellytyksenä, että käynnissä olisi jatkuvia keskusteluita ja 

että käyttäjiä sitoutetaan alustan käyttöön. Käyttöön ja virtuaaliseen työskentelyta-

paan tulisi myös opettaa, opetella ja oppia. Virtuaaliseen työtapaan katsottiin kes-

keisenä kuuluvan vastavuoroisuuden periaate.  

”– – aina se uuden opetteleminen sitten kaikkien muiden lisäks niin 

siinä on ehkä se yks haaste, että tietysti on tämmöstä sukupolvisidon-

naista, että se pitää olla riittävän yksinkertanen oppia käyttämään ja 

käyttää, jotta siihen saadaan sitten sitoutettua myöskin sen käyttöön. 

Jos se tuntuu liian vaikeelta niin käyttöjärjestelmät, niin sitten voi tulla 

semmonen torjuntavaihe, että tää on… Tää ei oo mulle hyvä.” H10 

”Et jos käytetään pieniä resursseja jonkun toisen työn edistämiseksi, 

niin sit oletetaan, että myös saadaan jotakin. Vastavuoroisuus.” H6 

Hyötyjen saaminen yhteiseltä alustalta vaikuttaa linkittyvän uusien työtapojen li-

säksi verkostojen yhteiseen, avoimeen toimintakulttuuriin. Yksilötasolla kyseessä 

näyttäisi olevan halukkuus jakaa hallussa olevaa tietoa ja omaa osaamista muille.  

”Et varmaan se vaatis sitte taas täältä meiltä asiantuntijoilta, jotka siel-

lä olisimme sitä omaa osaamistamme jakamassa, niin tietysti vaatisi 

semmosen mindsetin, että se, mitä ollaan siellä jakamassa, on niin-

ku… Saataisiin yhteiseen käyttöön, vaan se ei ole minulta pois, vaan 

se palvelee sitten muitakin.” H4 

” – – ehkä siis sitten täällä sitten on niinku arkuutta ehkä, että mitään 

keskeneräistä ei voi vaikka laittaa tai sitten niinku hankeideoita niistä 

ollaan usein vähän, ei nyt mustasukkasii, mutta ehkä varovaisii jaka-

maan, vaikka sitä työtä ei… Ideoita tai ei varastettais niitä. Mutta ehkä 

sellasta, että pelisääntöjä myöskin vaatii, että kun on näissä, ehkä sitä 

eettistä puolta, sitä voi ehkä, sen suhteen jotain vaatimuksii vois olla.” 

H2 
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”Pelkkä väline on vaan tyhjää, et se tieto on se juttu. Niin tavallaan lo-

punperin hyvin kevyillä ratkasuilla, sähköposti plus PowerPoint myö 

saadaan välitettyy aika tavalla tietoo toisillemme ja avoimesti tai melko 

avoimesti, jos myö vaan halutaan. Ja halutaan, et se kaveri saa sen 

tiedon ja jos myö luovutan sille yhden tiedon niin sit mie saan takasin 

20:ltä muulta lisätietoa ja jos myö luotetaan siihen ja halutaan ja saa-

daan ite siitä lisäarvoa niin se on kai se juttu. Ja jotenkin ylipäätään 

tietojärjestelmä tai sen ratkasut, ne, ainakaan se ei oo mikään itse tar-

kotus, et mitään on. Yksinkertasillakin pärjää aika hyvin.” H7 

Avoimuus ja halukkuus jakaa tietoa linkittyy yhteishenkeen ja yhteishengen 

luomiseen. Nähtiin, että yhteisöllä tulee olla jokin suurempi merkitys kuin oma 

henkilökohtainen etu.  

”– – totta kai ihmiset on mukana monessa, eli niiden täytys aidosti ko-

kea saavansa siitä jotain hyötyä, jotain lisäarvoa, jotta he olis siinä 

mukana, ja mä en heti osaa sanoa, että kuinka se rakennettais se täs-

tä kyseisestä verkostosta saatava lisäarvo niin merkittäväks, että ih-

miset katsoisivat järkeväksi olla siinä mukana ja käyttää aikaansa 

myös siihen.” H4 

”Kun se ei oo ollenkaan sanottu, että aina viranomaisten kanssa pää-

sis jotenkin semmoseen aika tasaveroiseen kumppanuuteen tai sella-

seen – – ehkä sitten tapa hahmottaa tällast yhteistyötäkin on, että jos 

tää olis jääny jokski byrokraattiseksi, teoreettiseksi mahdollisuudeksi, 

niin ei se kutsuis mua. Mut kun se oli vähän silleen, hei sulla on tom-

monen juttu, tarve, niin toimiskohan toi jos se olis siellä työtilassa niin 

sit mä innostun kokeilemaan, että joo. Ja se perustuu just siihen, että 

on se luottamus ja se sosiaalinen pääoma siinä välissä.” H8 

”Maine, imago, sidosryhmien kokonaisarvo varmasti tän verkoston ja 

kokonaisturvallisuutta kehittävän verkoston kokonaisarvo kehittyis jos 

työtavat vaan tehostuu. Brändi, TUOVIN brändi, en tiedä onko sillä si-

nänsä mitään itseisarvoista merkitystä mutta siinä voiskin olla hyvä 
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pohdinta, että saadaanko tämmösille yheisöille, jotka on mukana täs-

sä työskentelyissä joku brändi.” H5 

5.3.6 Verkostojen johtaminen 

Haastateltavien mukaan kysymys alustatyöskentelyn aktivoinnista ei ole yksinker-

tainen. Alustan omistajalla nähtiin olevan jonkinlainen johtava asema, mutta toimi-

joiden aktivointia ei voida tehdä pakottamalla. Verkostomaisessa työskentelyssä 

keskeiseksi koettiin ymmärryksen lisääminen, yhteiset arvot ja verkostojen johta-

minen. Toisaalta alustavälitteisessä, poikkihallinnollisessa työskentelyssä ajatel-

tiin, että myös johtajuuden tulisi olla jossain määrin jaettua.  

”Noissa hankkeissa ja nois työtiloissa, niin siellä nyt on aina se projek-

tipäällikkö taikka ylläpitäjä, mutta tota, mä en oo näissä omissa työti-

loissa niin en oo huomannu, et siellä tarvittais siis sen kummemmin 

johtajuutta. Ei oo ollu ehkä sen tyyppisii tilanteita. -- Ei must oo ollu 

semmosta tilannetta, et se olis noussu silleen agendalle, mut toki vois 

olla hyvinkin, et jos sen sitten käyttömäärä, käyttäjämäärä lisääntyy 

kovasti ja tulee uusii toimintoja, niin ehkä sitä sitten pitää alkaa joten-

kin johtaakin. H2 

Vaikka toisaalta alustalle kaivattiin sääntöjä ja ohjausta, vahva johtajuus nähtiin 

myös haitallisena tekijänä. Alusta nähtiin ennen kaikkea erilaisten verkostojen koh-

tauspaikkana, jossa kaikkien äänen pitäisi tulla kuuluville.  

”Tämmösessä avoimessa yhteisössä se voi olla haitaksikin, jos kovin 

naulaa omistajuutta johonkin asiaan.” H5 

” – – me vannotaan tämmösen avoimen verkostotoiminnan nimeen, 

niin me pidetään suurimpana riskinä sitä, että joku voimakas toimija, 

joka voi olla voimakas esimerkiksi auktoriteettinsa puolesta, ryhtyy 

omimaan tätä verkostoa. Eli meillä on paljon pieniäkin toimijoita, jotka 

lähinnä on… Tietenkin jos ne on pieniä niin lähinnä järjestötoimijoita, 

jotka voivat olla kokoaan merkittävämpiä, osaavampia, jolla voi olla 

paljon osaamista johonkin sellaiseen erityisasiaan, jota… Jolla muilla 

ei ole joko osaamista tai johon muilla ei ole pääsyä” H2 
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Vähintään yhtä tärkeäksi tekijäksi johtajuuden kanssa aineistosta vaikuttaisi nou-

sevan yhteinen tavoite, missio, me-henki, kysymys siitä, mikä on organisaation 

olemassaolon tarkoitus. Haastateltavat kokivat, että poikkihallinnollisessa vapaa-

ehtoisuuteen perustuvassa toimintatavassa johtajuudessa tarvitaan perinteisestä 

poikkeavaa lähestymistapaa, verkostojen johtamista. 

”– – vapaaehtoisuuden johtaminen, miten verkostoja johdetaan ja mi-

ten vapaaehtoisverkostoja erityisesti voidaan johtaa, se on ihan oma 

keskustelunaiheensa. Ehkä ne pääelementit siellä kuitenkin on sen 

yhteisen mission löytäminen, se ikään kuin pikkasen itseä isompi ku-

va, mitä tässä alustellaan yhteisenä tavotteena. Ja sitten sen oman 

rakosen löytäminen siellä, sen oman vaikutusmahdollisuuden löytämi-

nen.” H5 

5.4 Yhteistyöalustan hyödyt siinä toimiville tahoille 

Aineistoanalyysin perusteella alustalla on monia tekijöitä, jotka tuottavat hyötyä 

alustalla toimivalle asiantuntijalle sekä hänen taustaorganisaatiolleen. Luvussa 5.2 

esiteltiin 12 alustan hyötyjä tuottavaa tekijää (aineistoanalyysin alaluokat). Kun 

näitä tekijöitä tarkastellaan edelleen, nähdään niiden muodostuvan kolmesta eri 

teemasta (yläluokat), jotka ovat kustannus- ja resurssitehokkuus, uudistuminen 

yhdessä muiden kanssa ja tarkoituksen toteuttaminen. Tämä alaluku kokoaa lu-

vussa 5 esitetyt havainnot yhteen ja muodostaa hyödyistä kolme teemaa.  

 

Alustalla toimiva taho saa käyttöönsä teknisen ratkaisun lisäksi pääsyn muiden 

tuottamaan ja ylläpitämään materiaaliin. Kun tähän yhdistetään verkostomaisen 

toiminnan ja virtuaalisten menetelmien hyödyt sekä se, että alustan välityksellä 

toimijalla on mahdollisuus hyödyntää muiden toimijoiden asiantuntemusta omien 

päämääriensä ja työskentelyn tukena, nähdään, että toimijalle syntyy mahdollisuus 

säästää omissa kustannuksissaan.  

 

”Semmonen horisontaalinen askel ulos tästä kuplasta mutta myöskin 

tämmönen tehollinen askel, että me opittas tosiaan jotenki jakamaan 

paremmin sitä jokaisen työtilan sisällä olevaa osaamista.” H5 
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Näin toimijalla ei tarvitse olla itsellään yhtä laajaa asiantuntijoiden joukkoa ja hän 

pystyy hyödyntämään omia henkilöresurssejaan täsmällisemmin niihin tehtäviin, 

joissa omat henkilöresurssit ovat välttämättömiä. 

 

”Eihän se… Kukaan harrastuksensa vuoksi näitä tee. Ja se mun nä-

kökulma tähän koko touhuun oikeastaan on kilpistynytkin sellaseen, 

että mä ajattelen niin, että tää verkostotyö, mitä me täällä tehdään, 

niin se on pohjimmiltaan ihan puhtaasti resurssinhallintatyötä. Me 

kohdistetaan tätä meidän pientä resurssia näihin tiettyihin teemoihin ja 

resurssi, mitä me näihin saadaan on sekä henkilöresurssia mutta se 

on myös osaamisresurssia. Ja toi mitä mä viittasin noihin pieniin, niin 

heillä voi olla hyvin erikoista… Hyvin erikoisresurssia ja heidän kohde-

ryhmät… He tavottavat ihan eri ihmisiä ja se on sillä tavalla juuri sitä 

osaamisresurssia.” H6 

Aineistoanalyysin perusteella alustalla toimivan asiantuntijan työ voi tehostua, 

minkä lisäksi tämän taustalla toimiva organisaatio pääsee hyödyntämään kaikkea 

muuta alustan osaamista ja saa täten joustavuutta omien resurssiensa käyttöön. 

Näin yhdeksi yläluokaksi materiaalin hallinnasta, teknisestä sovelluksesta, virtuaa-

lisuuden eduista sekä asiantuntijareservistä muodostuu yläluokka resurssi- ja kus-

tannustehokkuus (kuvio 7).   

  

Kuvio 7. Kustannus- ja resurssitehokkuuden muodostuminen hyötyä tuottavista tekijöistä 
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Alustan välityksellä toimijat voivat löytää uusia yhteistyökumppaneita ja syventää 

jo olemassa olevia kumppanuuksia sidosryhmäyhteistyötasolta aidosti yhteiseen 

kehittämiseen ja innovointiin. Alusta mahdollistaa uusien käytäntöjen ja toiminta-

mallien luomista sekä muiden kokemuksista oppimista parhaita käytänteitä hyö-

dyntämällä.  

” – – oikeastaan se, mihin mä ehkä oon viitannu niin siis toki toi 

osaaminen, niin oma kuin organisaation, et tosiaan se osaamisen yh-

teen saattaminen, et myös muiden osaaminen ja oma osaaminen olis 

kollektiivisessa yhteiskäytössä – – Mä puhuin niistä kansalaisista, mä 

puhuin tutkimuskumppaneista, puhuin toisista viranomaisista ja jos 

vaikka rahottajat olis siinä tutkimuksen näkökulmasta myös mukana, 

niin et sitte se olis myös samalla alustalla koko tutkimuksen elinkaaren 

setti” H4 

Haastatteluaineistossa korostui yhteisen tekemisen merkitys: se, että kehittäes-

sään asioita yhdessä yhteisö on enemmän kuin osiensa summa. Kun organisaa-

tiot toimivat laajoissa turvallisuustoimijoiden verkostoissa, niiden toimintaa ja tur-

vallisuuden ylläpitämistä voidaan kehittää tilanteen edellyttämillä innovaatioilla. 

Kun yhteisössä on sekä pieniä että suuria toimijoita, pienet hyötyvät suurten laa-

jasta asiantuntemustarjonnasta ja suuret pienten erikoistumisesta usein yhden 

asian syvälliseen osaamiseen. Kehittämistyössä ja innovoinnissa verkostomaisen 

toiminnan nähtiin olevan erityisen keskeisessä asemassa.  

– – että itseasiassa nyt mä tajuunkin, että niin just. Että nyt mulla on 

tosi hyvä yhteys, ihmisiä, joilla on osaamista väkivaltaistuneista asen-

teista ja väkivallan… Niinku vaikka oikeutetulla väkivallalla, vaikka us-

kontokunnalla, eli väkivaltanen ekstremismi, mikä on itseasiassa yks 

osa tätä mun työtä. Eli nyt tavallaan mä opin heiltä myös samalla, kun 

mä tuon heille tän näkökulman niin mä opin heiltä, se vahvistaa mua.” 

H8 

Asiantuntemuksen ja tiedon yhteisellä jakamisella toimijat pystyvät kehittymään 

itse ja toisaalta kehittämään organisaationsa toimintaa mukana nopeasti muuttu-

vassa kehityksessä yhdessä toimintoja kehittäen. Näin uusista yhteistyökumppa-
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neista, syventyvästä yhteistyöstä, yhteisestä kehittämisestä ja osaamisesta muo-

dostuu toinen aineistosta nouseva hyöty eli uudistuminen yhdessä muiden kanssa.  

 

Kuvio 8. Uudistumisen muodostuminen hyötyä tuottavista tekijöistä 

Aineistosta hyötyjä tuottaviksi tekijöiksi nousivat ensinnäkin se, että asiakkaiden 

tarpeita kuullaan, ja toisaalta tehty työ tulee näkyväksi niin asiakkaille kuin sidos-

ryhmille. Haastatteluissa nousivat esiin myös yhteiset, jopa yhteiskunnalliset arvot. 

Turvallisemman yhteiskunnan rakentaminen ja julkisten toimijoiden perustehtävän 

toteuttaminen nousivat esiin, vaikkei organisaatioiden tai toiminnan tavoitteista 

erikseen kysytty. Haastateltavat kuvasivat alustan mahdollisena hyötynä sen, että 

se mahdollistaa organisaation tarkoituksen mukaista toimintaa, sitä, miksi julkisin 

varoin ylläpidettävät organisaatiot ovat olemassa. Se, että kansalaisille tuotetaan 

parempaa turvallisuutta ja kansalaisten kanssa käydään vuoropuhelua ja saadaan 

heidät mukaan turvallisuuden ylläpitäjien yhteistyöhön, nähtiin alustan hyödyksi. 

Avoin alusta mahdollistaa kansalaisten kanssa käytävää keskustelua ja sen, että 

kansalaisille välitetään keskitetysti tietoa toiminnan tavoitteista ja niiden tuloksista. 

”ite ainakin ajattelen, että kun olen jossain, olin mä sit virtuaalisesti 

läsnä tai olin virkapuku päällä jossain muute läsnä jossain tilaisuudes-

sa, niin ainahan se on pelastustoiminnalle jonkinlainen mainekysymys 

ja me brändätään itteämme siin tietyllä tavalla koko ajan, että hei me 

ollaan täällä ja tehdään tutkimusta ja tämmösiä me ollaan ja tämmöstä 

asiantuntemusta ja osaamista meillä on.” H4 
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Avoimen alustan nähtiin lisäävän organisaatioiden mahdollisuuksia toteuttaa sää-

dettyjä tehtäviään turvallisuusyhteisön yhteisten arvojen mukaisella tavalla.  

”Meil on kuitenki se turvallisuuden kokemus, kokonaisturvallisuus, niin 

jos otsikoitas sisäinen turvallisuus ja niihin liittyvät asiat, joiden ympä-

rillä tää tematiikka pyörii niin kyllähän se on koko yhteiskunta – – Mut-

ta eri toimijat, oli ne sitten viranomaisia tai yrityksiä tai vapaaehtosjär-

jestöjen edustajia, toimijoita ja jossain näistä moodeista asiantuntijana 

mukana, on kaikki ihan relevantteja rooleja varmasti… Viranomaiset 

pitävät hyvin tärkeänä tahona. En mä mitään uutta elementtiä sinne 

osaa lisätä. Se näiden välinen tasavertainen ristiinpölytys osaamises-

sa varmaan on se tärkeempi asia, silloin puhutaan prosesseista näis-

sä varmaan ja pikkuhiljaa sen yhteisen omistajuuden löytäminen asi-

oille.” H5 

Alustan kolmanneksi potentiaaliseksi hyödyksi (yläluokaksi) täten muodostuu se, 

että alusta voi toteuttaa organisaation olemassaolon tarkoitusta yhteisten arvojen 

mukaisella tavalla. Turvallisuusasioiden koettiin olevan viranomaisten ja kansalais-

ten yhteisiä asioita, joiden edistäminen edellyttää vuoropuhelua turvallisuustoimi-

joiden ja kansalaisten kesken. Tämän hyödyn toteutuminen on kuvattu kuviossa 9.  

 

Kuvio 9. Tarkoituksen toteuttamisen muodostuminen hyötyjä tuottavista tekijöistä 

Aineistoanalyysin perusteella yhteistyöalusta tuottaa siis hyötyä kolmella eri taval-

la. Taulukossa 6 nämä hyötyä tuottavat tekijät (alaluokat) on vielä koottu yhteen 

(yläluokaksi), joista jokaisesta on taulukossa myös esimerkki. 
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Taulukko 6. Hyötytekijöiden muodostamat kolme pääluokkaa yhteistyöalustan hyödyistä 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA ESIMERKKI 

 

Virtuaalisuuden edut Kustannus- ja 

resurssitehokkuus 

”– – tää verkostotyö, mitä me täällä tehdään, niin se on 

pohjimmiltaan ihan puhtaasti resurssinhallintatyötä” H6 Materiaalin hallinta ja löydettävyys 

Asiantuntijareservi 

Työkalu, tekninen sovellus 

Yhteinen ymmärrys, osaaminen Uudistuminen 

yhdessä muiden 

kanssa 

”Mä puhuin niistä kansalaisista, mä puhuin tutkimuskump-

paneista, puhuin toisista viranomaisista ja jos vaikka rahot-

tajat olis siinä tutkimuksen näkökulmasta myös mukana, niin 

et sitte se olis myös samalla alustalla koko tutkimuksen 

elinkaaren setti” H4 

 

Yhteinen innovointi ja kehittäminen 

Hallinnon rajat ylittävän yhteistyön syven-

täminen 

Uusien kumppaneiden löytäminen 

Työn tekeminen näkyväksi Tarkoituksen 

toteuttaminen 

”Meil on kuitenki se turvallisuuden kokemus, kokonaisturval-

lisuus, niin jos otsikoitas sisäinen turvallisuus ja niihin liitty-

vät asiat, joiden ympärillä tää tematiikka pyörii niin kyllähän 

se on koko yhteiskunta – –” H5 

 

Vuorovaikutussuhde kansalaisiin, asiak-

kaisiin 

Turvallisuus ekosysteemin yhteisenä 

arvona 

 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset  

Yhteenveto- ja johtopäätösluku kokoaa yhteen teoriaosuudessa esiteltyä aikai-

sempaa tutkimusta sekä aineistoanalyysin tuloksia, vertaa niitä toisiinsa ja muo-

dostaa niiden perusteella johtopäätökset virtuaalisesta alustasta yhteistyön paik-

kana. Pohdinta-alaluku keskusteluttaa aineistoa ja teoriaa keskenään, jotta vas-

taukset tutkimuskysymyksiin -alaluku voi esittää vastaukset johdantoluvussa ase-

tettuihin tutkimuskysymyksiin ja pohtia niiden merkitystä. Käytännön suositusluku 

kokoaa yhteen tutkimuksen käytännöllisen annin ehdotukseksi toimeksiantajalle, ja 

viimeinen alaluku tekee arvion tutkimuksen teoreettisesta annista tarkastelemalla 

työtä rajoittavia tekijöitä sekä esittämällä lopuksi jatkotutkimusehdotuksia.  

6.1 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen kohteena on sisäisen turvallisuuden tietoportaali TUOVI, jonka 

voidaan haastatteluiden perusteella todeta noudattavan useita avoimelle alustalle 

tyypillisiä elementtejä. Alustalla on selkeästi rahoittaja (sisäministeriö), joka myös 

huolehtii alustan teknisestä ylläpidosta. Alustan ympärillä tapahtuva toiminta pe-

rustuu monelta osin organisaatiorajat ylittävään verkostomaiseen toimintaan, ja 
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verkostot ovat järjestäytyneet TUOVI-portaalin ympärille alustoille tyypillisellä ver-

kostomaisella tavalla. (Romero & Molina, 2011, s. 447.) Virtuaalisen alustan hyöty-

jä tuottavat useat sen ominaisuuksiin liittyvät tekijät, jotka voidaan haastatteluai-

neiston analyysin perusteella tiivistää kolmeen luokkaan: kustannus- ja resurssite-

hokkuus, uudistuminen yhdessä muiden kanssa ja oikeiden asioiden tekeminen. 

Kuviossa 10 on kuvattu saadut hyödyt sekä ne tekijät, joista nämä hyödyt koostu-

vat.  

 

Kuvio 10. Hyvin toimivan yhteistyöalustan hyödyt siinä toimiville tahoille 

Tiedon siirtämisen ja vaihtamisen elementtejä on nähtävissä useissa hyödyissä, 

mutta ne korostuvat uudistumiseen liittyvissä tekijöissä. Yhteinen kehittäminen ja 

innovointi sekä toisaalta yhteinen ymmärrys ja osaaminen ovat osa-alueita, joissa 

etenkin hiljaisella tiedolla on merkittävä rooli (Alavi & Leidner, 2001). Materiaalin 

hallinta ja löydettävyys viittavat ekplisiittisen tiedon hyödyntämiseen. Tämä 

havainto vahvistaa olettamaa, että virtuaalinen alusta voi toimia tietoa luovana 

paikkana ba’na, jossa tietoa ulkoistetaan, yhdistellään, sisäistetään ja siirretään 

sosialisaatioprosessissa toisille. Vuorovaikutuksessa ja yhdessä tekemällä hiljaista 

tietoa on mahdollista siirtää myös virtuaalisissa tiloissa. (Buunk ym., 2019, s. 

1136.) Haastateltavien kuvaus mahdollisista hyödyistä tukee hiljaisen tiedon 

merkitystä yhteistoiminnassa virtuaalisissa tiloissa.  
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Tiedon luomisen, siirtämisen ja omaksumisen näkökulmasta verkostot ovat kes-

keisessä asemassa (Phelps ym., 2012, s. 1155). Verkostomaisen työtavan hyödyt, 

turvallisuus ekosysteemin yhteisenä arvona, uusien kumppaneiden löytäminen, 

yhteistyön syventäminen sekä työn tekeminen näkyväksi viittaavat osaltaan 

verkostomaiseen toimintaan. Alustan potentiaalisten hyötyjen näkökulmasta se, 

että avoimella alustalla on taipumus muodostaa ympärilleen verkostoja, on myös 

tämän tutkimuksen aineiston näköulmasta kiistatta alustan yksi keskeisistä 

hyödyistä.  

Alustan arvoa määrittelee keskinäisriippuvuus, joka tekee alustan omistajan riip-

puvaiseksi alustalla olevien sisällöntuottajien aktiivisuudesta ja innovointikyvystä 

(Gawer & Cusumano, 2014). Haastateltavat eivät nimenneet TUOVISTA saatava-

na hyötynä verkostovaikutusta, joka aikaisemman tutkimuksen perusteella kuuluu 

vahvasti alustan ominaispiirteisiin (Gawer & Hendersson, 2007). Tämä voi 

osaltaan johtua siitä, että haastateltavat arvioivat TUOVIA ensisijaisesti teknisenä 

työkaluna. Virtuaalisen alustan mahdollisina hyötyinä haastateltavat toivat esille 

toiminnan yhteisten päämäärien ja turvallisuuden tuottamisen eteen sekä laajan 

yhteydenpidon mahdollistajana. Samoin vuorovaikutteisuuden ja aktiivisuuden 

vaatimukset nousivat haastatteluaineistosta selkeästi esille. Tämä sopii yhteen 

aikaisemman tutkimuksen perusteella tehtyihin havaintoihin siitä, että vuorovaikut-

teisuudella on vaikutusta tiedonjakamishalukkuuteen ja se on keskeinen tekijä yh-

teisen arvonluonnin kannalta. Vastavuoroisuus liittyy yhtä lailla aineellisiin kuin 

aineettomiinkin voimavaroihin (Lusch & Nambisan, 2015, s. 156).  

Vaikka haastateltavat mainitsivat liittyneensä TUOVIIN, koska alustan omistajan 

tai työryhmien vetäjien taholta sitä oli vahvasti suositeltu, haastateltavat kertoivat 

tahdosta tuottaa parempia palveluita sekä toteuttaa turvallisuustoimijoiden ole-

massaolon tarkoitusta. Vaikka alustaa on käytetty ensisijaisesti teknisistä syistä, 

ideologisilla syillä ja tavoitteilla lisätä kansalaisten turvallisuutta, vaikutti olevan 

keskeinen merkitys. Ekosysteemille on tyypillistä yhteinen arvonluonti ja toimimi-

nen yhteisten tavoitteiden eteen (Cennamo & Santalo, 2019, s. 617) ja sille tyypil-

lisiä ilmiöitä ovat yhteinen kehittyminen, yhteiskehittäminen ja uuden tiedon luomi-

nen (Almpanopoulou, 2019, s. 35). Haastatteluaineisto osaltaan vahvistaa käsitys-
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tä siitä, että alustan ympärille voi muodostua yhteisten arvojen eteen toimiva 

ekosysteemi.  

Aikaisemman tutkimuksen perusteella todettiin, että virtuaalisuudella on vaikutusta 

koettuihin hyötyihin. Kun TUOVISTA saatuja kokemuksia verrataan yleisesti virtu-

aalisen menetelmän hyötyihin, voidaan todeta, että niissä on paljon samankaltai-

suuksia. Taulukkoon 7 on koottu jo aikaisemmin esiin tuotuja virtuaalisuuden hyö-

tyjä sekä haastateltavien kokemuksia TUOVISTA. Taulukosta on nähtävissä, että 

TUOVISTA saadut hyödyt noudattelevat samoja hyötyjä kuin virtuaalisesta työstä 

saadut hyödyt yleisesti. Hyötyjen saamista vähentävät seikat liittyvät molemmissa 

teknisiin ongelmiin. TUOVISTA saadut kokemukset sen sijaan korostivat käyttäjän 

roolia ja nostavat esiin käyttäjän passiivisuuden keskeisenä seikkana. Virtuaali-

sessa työssä nähtävissä on samankaltaisia heikentäviä seikkoja, mutta kun virtu-

aalista työtä verrataan kasvokkain tehtävään työhön, korostuu se, että se voi työs-

kentelyn aktiivisuudesta huolimatta helpommin ajautua varsinaisen aiheen ulko-

puolelle. Riskinä on, että aiheen käsittely jää pinnallisemmaksi. Virtuaalisuuteen 

liittyvä etäisyys toisista on yksi keskeinen alustatyötä määrittelevä tekijä.  

Taulukko 7. TUOVISTA saatujen kokemusten vertailua virtuaalisuuden merkityksiin 

Virtuaalisuuden hyötyjä  
 

Kokemukset TUOVISTA 

Moderaattori ei hallinnoi keskustelun aiheita ja vapauttaa 
keskustelua 

Mahdollistaa verkostomaista toimintatapaa turvallisuuden 
hyväksi 
 

Säästää aikaa ja rahaa; ei tarvitse löytää fyysistä paikkaa 
eikä erillisiä esityslaitteita 

Tekninen ratkaisu, tallennusalusta 

Osallistujilla voi olla mahdollisuus käydä läpi jo käytyä 
keskustelua  

Monipuolinen tietolähde 

Erilaisten ihmisten aktiivisempi osallistuminen Ajasta ja paikasta riippumaton tiedonvälitysmahdollisuus  

Osallistujien tasapuolinen mahdollisuus osallistua keskus-
teluun (vähemmän dominoivia osallistujia) 

Kontaktoituminen muiden kanssa 

Tulosten markkinoitavuus, hyödynnettävyys ja käytettä-
vyys paremmat  

Turvallisuuden toimijoiden kohtauspaikka, työkalu organi-
saatiorajat ylittävään tiedonhallintaan 
 

Virtuaalisuuden haittoja TUOVIN hyötyjä vähentäviä tekijöitä 
Moderaattori ei hallinnoi keskustelunaiheita, ja vahvat 
persoonat voivat hallita keskustelua 

Käyttäjien passiivisuus 

Tekniset ongelmat ovat mahdollisia Alustan tekniset puutteet 

Keskustelun kulku voi olla kaoottinen ja aiheen vierestä  

Vain henkilöt, joilla on pääsy verkkoon, voivat osallistua Teknisten välineiden runsaus 

Sama määrä aiheita voidaan käydä läpi, mutta vähemmän 
yksityiskohtaisesti 

 

Keskustelu kohdistuu työskentelymenetelmään Virtuaalisuuteen liittyvä etäisyys toisista  

Kuten edellä todettiin, siirtymisellä virtuaalisiin menetelmiin voidaan nähdä olevan 

myös negatiivisia seurauksia, jopa suoranaisia haittoja. Samoja havaintoja on teh-

ty tutkimuksessa, sillä siinä, missä virtuaalinen tila voi toimia luomisen tilana 
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(Buunk ym., 2019), kasvokkain tapahtuvalla kontaktilla on etuja, joita ei voida ko-

konaan sivuuttaa. Virtuaalisuuteen kohdistuu paljon odotuksia, mutta niistä huoli-

matta tekemiseen sitoutuminen voi olla heikompaa. Sosiaalisen etäisyys voi jäädä 

suureksi, ja yhteisen vastuun syntyminen ja luottamuksen rakentuminen on haas-

tavampaa. Johtamisessa ja viestinnässä tulisi huomioida virtuaalisuuden vaikutuk-

set. (Dulebohn & Hoch, 2017, s. 569.) Täten alustavälitteisen toiminnan kehittämi-

sessä tulisi huomioida kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten hyödyt. Vaikka varsi-

nainen työskentely tapahtuisi virtuaalisesti, voidaan kasvokkain järjestettävillä ta-

paamisilla lisätä alustavälitteisen työskentelyn hyötyjä. 

Yksilön halukkuus osallistua yhteiseen toimintaan voidaan nähdä strategisena, 

harkittuna valintana (Spindeldreher ym., 2018; Nambisan & Baron, 2009), 

sosiaalisten motiivien kautta (Bălău & Utz, 2017; Aitamurto, 2015) tai arvojen ja 

luottamuksen osoituksena (Dal Mas ym. 2018). Tässä tutkimuksessa haastatelta-

vat kertoivat menneensä alustalle ylläpitäjän tai työnantajansa suosituksesta odo-

tuksin, että heidän käytössään on uusi työkalu. Haastateltavat kokivat pettymystä, 

kun työkalu osoittautui muihin käytössä oleviin työkaluihin verrattuna kankeaksi, ja 

käytettävyydessä koettiin olevan kehittämisen varaa. Tästä huolimatta näyttäisi 

siltä, että haastatteluaineiston ytimessä ei ole tarve työkalun kehittämisestä vaan 

verkostomaisen työtavan omaksumisesta ja uudenlaisen työtavan johtamisesta. 

Arvot nousivat haastateltavien kertomuksissa jopa yllättävän suureen asemaan. 

Haastateltavat halusivat toteuttaa sitä päämäärää, jonka vuoksi katsoivat turvalli-

suustoimijoiden olevan olevamassa. Turvallisuus koko ekosysteemin yhteisenä 

arvona nousi yhteistyö alustan hyödyksi jopa hieman yllättäen. Tämä tukee osal-

taan ajatusta, että alustan ja verkostojen hyödyt eivät ole täysin toisistaan erotel-

tavissa vaan alustan hyödyt liittyvät vahvasti sen kykyyn houkutella verkostoja 

ympärilleen. 

Keskinäisriippuvuuden lisäksi ekosysteemille tyypillisiä ilmiöitä ovat yhteinen kehit-

tyminen, yhteiskehittäminen ja uuden tiedon luominen (Almpanopoulou, 2019, s. 

35). Sekä empiirisen aineiston että aikaisemman tutkimuksen perusteella kes-

keiseksi tekijäksi näyttäisi nousevan alustan ympärille kerääntyvien toimijoiden 

halukkuus luoda arvoa yhteisesti ja muodostaa turvallisuuden ekosysteemi, joka 

on enemmän kuin osiensa summa. TUOVI-portaalin ympärille verkostoilla on 
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mahdollisuus muodostaa yhteistä arvoa, turvallisuutta sekä yhteisiä innovaatioita 

luova ekosysteemi. 

Empiirisen aineiston perusteella virtuaalisen alustan mahdollisten hyötyjen nähtiin 

koostuvan edellä esitetystä kahdestatoista tekijästä (alaluokka). Kun näitä verra-

taan aineettoman pääoman tekijöihin, havaitaan, että yhteistyöalustan avulla voi-

daan lisätä kaikkia aineettoman pääoman tyyppejä, inhimillistä, suhde- ja raken-

teellista pääomaa. Vertailutaulukosta (taulukko 8) on nähtävissä, että alusta voi 

potentiaalisesti lisätä kaikkia aineettoman pääoman lajeja, minkä lisäksi sillä on 

arvoa fyysisenä pääomana. Vertailutaulukkoon on koostettu alakohdiksi aineisto-

analyysissä esiin nousseet luokat. Esimerkiksi henkilöominaisuuksiin tai työilmapii-

riin ei aineistosta noussut omaa alaluokkaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ett-

eikö tämä olisi voinut yksittäisenä mainintana nousta esiin haastatteluissa.  

Taulukko 8. Hyötyjä tuottavien tekijöiden suhde aineettomaan pääomaan 

 
INHIMILLINEN PÄÄOMA 

 
SUHDEPÄÄOMA 

 
RAKENNEPÄÄOMA 

OSAAMINEN 

• Yhteinen ymmärrys, osaa-
minen 

SUHTEET ASIAKKAISIIN 

• Vuorovaikutussuhde kansa-
laisiin, asiakkaisiin 

ARVOT JA KULTTUURI 

• Turvallisuus koko ekosystee-
min yhteisenä arvona 

HENKILÖOMINAISUUDET SUHTEET MUIHIN SIDOSRYHMIIN 

• Uusien kumppaneiden löy-
täminen 

• Hallinnon rajat ylittävän yh-
teistyön syventäminen ja 
kuilujen ylittäminen 

 

TYÖILMAPIIRI 
 

ASENNE 

• Asiantuntijareservi – paik-
kaus 

MAINE 

• Työn tekeminen näkyväksi 

PROSESSIT JA JÄRJESTELMÄT 

• Verkostomaisen työtavan 
hyödyt 

• Virtuaalisuuden hyödyntämi-
nen, helppous 

TIETO 

• Yhteinen innovointi ja kehit-
täminen 

 

BRÄNDIT 
 

DOKUMENTOITU TIETO 

• Materiaalin hallinta ja löydet-
tävyys 

KOULUTUS YHTEISTYÖSOPIMUKSET IMMATERIAALIOIKEUDET 

FYYSINEN PÄÄOMA 

• Työkalu, tekninen sovellus 

TALOUDELLINEN PÄÄOMA 

Alustan käyttäjien näkökulmasta hyödyt eivät kuitenkaan muodostu tasapäisesti 

kaikelle aineettomalle pääomalle, ja toisaalta aineistosta nousee viitteitä taloudel-

lista pääomaa lisäävästä merkityksestä kustannus- ja resurssitehokkuuden muo-

dossa. Virtuaalinen alusta ei siis tuota ainoastaan aineettomia hyötyjä, vaan sillä 

voidaan todeta olevan potentiaalia myös taloudellisten hyötyjen lisääjänä sen li-
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säksi, alusta itsessään teknisenä laitteena voidaan nähdä fyysisenä pääomana. 

Empiirinen aineisto ei erittele, onko kyse henkilön vai hänen taustaorganisaationsa 

saamista hyödyistä. Henkilöt kokivat, että TUOVISSA he sekä edustavat omaa 

asiantuntemustaan että toimivat taustaorganisaation edustajina. Rajanveto koettiin 

haastavaksi. Avoimen alustan kontekstissa keskeistä on, että alustalla olevan ver-

koston arvo kasvaa kumulatiivisesti ja arvon kasvaessa kaikkien alustalla olevien 

yhteinen arvo kasvaa. (Gawer & Hendersson, 2007, s. 421.) Virtuaalisen alustan 

voitaneen olettaa potentiaalisesti lisäävän kaikkien alustaan liittyneiden aktiivisten 

jäsenten ja näiden organisaatioiden hyötyjä. 

Verkostovaikutuksen negatiivisena ilmiönä mainittua vapaamatkustamista 

(Cennamo & Santalo, 2019) ei haastatteluaineistossa esiintynyt lainkaan. Haastat-

teluissa ei otettu esiin sitä, että hyvämaineisuudesta voisivat hyötyä myös sellaiset 

toimijat, jotka eivät itse ole halukkaita tai kyvykkäitä osallistumaan innovointiin. 

Tämä voi selittyä osaltaan tutkimuskohteena olevan alustan luonteella. Julkisen 

puolen alustoilla ei tavoitella liikevoittoa vaan kustannussäästöjä (Klievink ym., 

2015). Toiseksi on huomattava, että tutkimuskohteena ollut alusta oli ollut haastat-

teluhetkellä käytössä vain noin kahden vuoden ajan. Alustan elinkaaren vaiheella 

on vaikutusta alustan maineeseen ja eri ilmiöiden esiintymiseen (Cennamo & 

Santalo, 2019).  

Aikaisemman tutkimuksen perusteella alustaa ja verkostomaista toimintaa tulisi 

suunnitelmallisesti kehittää ja johtaa. On huomattava, että virtuaalisuudella ja hen-

kilökohtaisen kontaktin puutteella on merkitystä suositeltaviin käytäntöihin 

(Dulebohn & Hoch, 2017): alustalla tehtävä yhteistyö antaa paljon mahdollisuuk-

sia, mutta jotta alusta toimisi uutta tietoa luovana virtuaalisena tilana (Buunk ym., 

2019), myös tietojohtaminen tulee huomioida tekniikan ja tiedon johtamisen näkö-

kulmien lisäksi myös ihmisten johtamisen näkökulmasta (Handzic, 2017). Ihmiset 

voidaan nähdä tiedon luomisen kysymyksissä tärkeimpänä voimavarana (Dal Mas 

ym., 2018). Myös aineistoanalyysissä tuli esiin hyötyjen esiintymistä haittaavana 

tekijänä osallistujien saamattomuus ja passiivisuus. Osallistujien aktivoinnilla aja-

teltiin olevan merkittävä hyötyjä lisäävä mahdollisuus ja verkostojen suunnitelmal-

linen johtaminen nähtiin hyötyjä lisääväksi tekijäksi.  
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TUOVIN potentiaaliset hyödyt nähtiin koettuja suuremmiksi ja haastateltavien mu-

kaan niitä olisi mahdollista lisätä alustan ympärillä olevaa toimijoiden verkostoa 

aktivoimalla. Haastateltavien mukaan TUOVI voisi toimia kohtaamispaikkana, jon-

ka lisäksi työskentelyssä voitaisiin hyödyntää tapauskohtaisesti muita käytössä 

olevia työkaluja. Edellytyksenä hyötyjen saamiselle nähtiin ennemmin uudenlaisen 

työtavan opettelu. Täysimääräisten hyötyjen saamiseksi myös TUOVIN osalta 

nähtiin tärkeäksi, että verkostomaista työtapaa tulisi ohjata ja johtaa. Haastatelta-

vista osa toikin esiin joutuneensa koronatilanteen takia ensimmäistä kertaa opette-

lemaan uudenlaisia teknisiä ja toiminnallisia tapoja, koska vaihtoehtoja ei ole ollut. 

Tämä tukee väittämää siitä, että ihmisten kompetenssin kehittäminen on kriittinen 

menestystekijä yhteiselle tietopohjalle. (Gonzalez & Martins, 2014.) Haastatteluai-

neiston mukaan keinoja alustasta saatavien hyötyjen lisäämiseen ovat alustan 

käytettävyyden parantaminen, sen markkinointi kohderyhmille uusien jäsenten 

houkuttelemiseksi, sisäinen sääntely ja siitä tiedottaminen, uudenlaisen toiminta-

kulttuurin luominen sekä verkostojen johtamiseen liittyvät menettelyt. Kun näitä 

verrataan aikaisemmin luvussa 3.5 esitettyihin suosituksiin alustakontekstin johta-

juuskäytännöistä, voidaan edellisiin suosituksiin lisätä vielä päämäärän ja vision 

kirkastaminen. Yhteisen vision avulla voidaan lisätä ymmärrystä siitä, kuinka yh-

teisen arvonluonnin avulla alustavälitteinen toiminta voi olla osa laajempaa 

ekosysteemikokonaisuutta. (Gawer & Cusumano, 2014, s. 429.)  

Sosiaalisen tietojohtamisen lähestymistavassa inhimillinen pääoma voidaan nähdä 

tärkeimpänä voimavarana (Dal Mas ym., 2018, s. 40). Kouluttamalla osallistujia 

näiden aineettomat resurssit lisääntyvät, ja se puolestaan vaikuttaa positiivisesti 

yhteiskehittämiseen ja tuottaa toimijoille hyötyjä. (Alves ym., 2016, s. 69–70.) Toi-

mijoita kouluttamalla voidaan saada aikaan positiivisen palautteen kehä, joka ver-

kostovaikutuksen johdosta tuottaa hyötyjä koko verkostolle. Positiivinen kierre ke-

hittää ekosysteemille hyvän maineen, joka houkuttelee ekosysteemiin lisää jäse-

niä. Maineen hallinta tai esimerkiksi asiakastyytyväisyyden tarve näyttäytyi empii-

risessä osuudessa tarkoituksen toteuttamisen teemoissa. Haastateltavat nimesivät 

markkinoinnin keinoksi hankkia lisää osallistujia alustalle, mutta tätä ei otettu esiin 

hyötyjä tuottavana keinona asiakkaiden, kansalaisten suuntaan. Tosin välillisesti 
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tämän voitaneen nähdä sisältyvän siihen, että alustan välityksellä asiakkaille halut-

tiin tuottaa esimerkiksi tilastoja ja osallistaa näitä keskusteluihin.  

Alusta mahdollistaa yhteistä arvonluontia verkostojen välillä (Alves ym., 2016, s. 

77), ja kun arvoa luodaan yhteisesti, myös perustehtävän voidaan haastatteluai-

neiston perusteella olettaa tulevan hoidetuksi arvojen mukaisella tavalla. Jos yh-

teisessä arvonluonnissa onnistutaan, se kumuloituu verkostovaikutuksen ansioista 

kaikkien yhteisenä hyötynä (Cennamo & Santalo, 2019, s. 620–622) ja ilmentää 

toimijoiden yhteistä tarkoitusta. Tämän voidaan ajatella mahdollistavan oikeiden 

asioiden tekemistä oikealla tavalla. 

Mielenkiintoinen havainto on, että vaikka saadut hyödyt ja esitetyt kehittämisehdo-

tukset olivat hyvin konkreettisia ja teknisiä, odotukset kohdistuivat yhdessä teke-

miseen ja yhteisiin arvoihin. Jokaisella toimijalla on oma tehtävänsä ja päämää-

ränsä, mutta ekosysteemillä on myös yhteisiä strategisia päämääriä sekä yhteisiä 

arvoja (Almpanopoulou, 2019). Aineistoanalyysin perusteella voidaan olettaa, että 

turvallisuustoimijoiden yhteinen visio on olemassa, mutta kokonaisuus hyötyisi sen 

lausumisesta ääneen. Sosiaalisen tietojohtamisen keinot, yhteinen arvonluontistra-

tegia, vision kirkastaminen ja uudenlaisen virtuaalisen toimintatavan opettelun tu-

keminen nousevat keskeiseen asemaan.  

Aikaisemmassa tutkimuksessa korostui alustan ympärille kerääntyneiden toimijoi-

den yhteiskehittyminen, yhteiskehittäminen ja yhteinen innovointi (Gawer & 

Cusumano, 2014; Cennamo & Santalo, 2019). Samat teemat esiintyivät myös 

haastatteluaineistossa. Hyötyä alustalla toimimisessa tuottaa se, että siellä toimi-

taan yhdessä muiden kanssa. Aineistoanalyysin tuloksena noussutta uudistumista 

yhdessä muiden kanssa voidaan tulkita siten, että se pitää sisällään myös yhtei-

sen kehittämisen. Näin ollen alusta voidaan nähdä yhteisenä kehittämisen paikka-

na.  

Empiirisen aineiston mukaan alustan potentiaalisia hyötyjä ovat kustannus- ja re-

surssitehokkuus, uudistuminen yhdessä muiden kanssa sekä tarkoituksen toteut-

taminen. Verkostomaiseen yhteistyöhön perustuvat toimintamallit edesauttavat 

kyvykkyyksien hyödyntämistä yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä 

(Romero & Molina, 2011, s. 450). Aineistoanalyysin mukaan se, että alusta lisää 
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mahdollisuuksia uudistua, sisältää yhteisen innovoinnin ja yhteistyön syventämi-

sen elementtejä. Myös Buunkin ym. (2019) mukaan virtuaalisen tilan merkittäviä 

mahdollisuuksia ovat oppiminen, asiantuntemuksen jakaminen, yhteinen ongel-

manratkaisu ja innovointi. Tällä voidaan nähdä yhteyksiä alustan mahdollisuuksiin 

toimia luovuutta edistävänä virtuaalisena tilana. Tutkimuksen keskeiseksi havain-

noksi voidaan täten nostaa se, että virtuaalisella alustalla on kyky toimia verkos-

tomaisessa rakenteessa toimivien osallistujien virtuaalisena kohtauspaikkana ja 

tuottaa näille yhteistoiminnan tuloksena monenlaisia hyötyjä. Virtuaalinen alusta 

toimii kehittävän yhteistyön paikkana.   

Virtuaalinen alusta voisi siis siten olla vastaus haastateltavan esiin nostamaan 

haasteeseen:  

”viisaus ei asu meissä yksittäisissä ammattilaisissa  

ja sitä pitäis pystyä joukkoistamaan jotenkin”. 

 

6.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja päätelmät tutkimuksesta 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä esitettiin seuraava:  

Mitä hyötyjä TUOVI-portaalin käyttäjät kokevat saavansa? 

Tutkimustuloksena todetaan, että TUOVI-portaalin käyttäjät ovat kokeneet hyöty-

neensä siitä, että alusta on sisäministeriön kustantama ja tarjoama työkalu organi-

saatiorajat ylittävään tiedonhallintaan eri turvallisuustoimijoiden välillä ja toimii tie-

don tallennuspaikkana ja monipuolisena tietolähteenä. Toisekseen alusta mahdol-

listaa virtuaalista toimintaa ja verkostomaista toimintatapaa yhteisen tavoitteen, 

turvallisuuden, hyväksi. Virtuaalisena alustana TUOVI tarjoaa mahdollisuuden 

omaksua uudenlainen ajasta ja paikasta riippumaton verkostomainen työtapa. 

TUOVISTA koetut hyödyt on kuvattu kuviossa 11.  
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Kuvio 11. Käyttäjien TUOVI-portaalista saamat hyödyt 

Tutkimuksen toisena alatutkimuskysymyksenä esitettiin seuraava:  

Mistä tekijöistä alustan hyödyt koostuvat? 

Tutkimustuloksena todetaan, että alustan hyöty koostuu kahdestatoista eri tekijäs-

tä, jotka tuottavat hyötyjä kaikille aineettoman pääoman osa-alueille lisäämällä niin 

inhimillistä, suhde- kuin rakennepääomaa sekä fyysistä pääomaa teknisenä työka-

luna. Kuviossa 12 on kuvattu alustan hyötyä tuottavat tekijät linkitettynä niihin liit-

tyviin pääomaluokkiin.  

 

Kuvio 12. Yhteistyöalustan hyötyjä tuottavat tekijät 
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Tutkimuksen kolmantena alatutkimuskysymyksenä esitettiin seuraava:  

Millä edellytyksillä hyötyjä syntyy ja miten niiden syntymistä voidaan edistää? 

Tutkimustuloksena todetaan, että hyötyjä voidaan lisätä parantamalla alustan käy-

tettävyyttä, markkinoimalla alustaa ulkoisille toimijoille, sääntelemällä ja ohjeista-

malla toimintaa alustalla, monipuolistamalla sisältöä, kehittämällä yhteistä toimin-

takulttuuria verkostoja johtamalla, seuraamalla alustan maineen kehittymistä ja 

kirkastamalla yhteistä visiota ja arvoja.  Vaikka suuri osa alustan hyödyistä liittyy 

alustan ominaisuuksiin virtuaalisena yhteistyön kohtauspaikkana, turvallisuustoimi-

joiden verkostomainen yhteistyö tarvitsee ohjausta, sääntelyä ja verkostojen joh-

tamista.  

Tutkimustuloksena todetaan, että alustaa tulisi kehittää virtuaalisen yhteistyön pai-

kaksi ymmärtäen yhteisen arvonluonnin ja verkostovaikutuksen merkitys. Alustan 

omistajan keskeinen tehtävä liittyy päämäärän kirkastamiseen ja yhteisen arvon-

luonnin ohjaamiseen. Strategisella arvonluontisuunnitelmalla voidaan kirkastaa 

koko ekosysteemin yhteistä päämäärää ja luoda yhteisiä pelisääntöjä yhteisten 

arvojen toteuttamiseksi. Keinoja lisätä alustasta saatavia hyötyjä ovat   

1. käytettävyyden parantaminen 

2. markkinointi ulkoisille kohderyhmille 

3. sisäinen sääntely ja tiedottaminen 

4. sisällön monipuolistaminen 

5. uudenlaisen työtavan opettaminen ja toimintakulttuurin luominen 

6. verkostojen johtaminen 

7. maineen hallinta ja asiakastyytyväisyyden seuraaminen 

8. vision kirkastaminen 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä esitettiin seuraava: 

Mitä hyötyjä virtuaalinen yhteistyöalusta voi tuottaa siinä toimiville tahoille? 

Tutkimustuloksena todetaan, että hyvin toimivalla alustalla on merkittäviä mahdol-

lisuuksia tuottaa laaja-alaisia hyötyjä siinä toimiville tahoille. Virtuaalisen yhteis-

työalustan hyötynä on sen kyky yhdistää verkostoja toisiinsa siten, että niistä 
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muodostuu ekosysteemi. Yhteisen arvonluonnin ja verkostovaikutuksen kautta 

toiminta alustavälitteisessä verkostossa hyödyttää kaikkia siinä toimijoita osiensa 

summaa enemmän.  

Virtuaalisen yhteistyöalustan hyöty kulminoituu siihen, että sillä on kyky toimia eri-

laisten toimijoiden kehittävän yhteistyön paikkana. Yhteistyöalusta tuottaa ajasta ja 

paikasta riippumattomasti hyötyjä siinä toimiville tahoille, ja mahdolliset hyödyt 

houkuttelevat puolestaan uusia toimijoita. Ideaalitilanteessa alustan ympärille 

muodostuu ekosysteemi, jossa hyödyt kumuloituvat ja laajenevat verkostovaiku-

tuksen myötä kaikkien toimijoiden hyväksi. Toimiminen alustalla lisää toimijoiden 

kustannus- ja resurssitehokkuutta, uudistumista ja yhteiskehittämistä sekä edistää 

oikeiden asioiden tekemistä yhteisten arvojen mukaisesti ja olemassaolon tarkoi-

tusta toteuttavalla tavalla. Tutkimuksen keskeiset tulokset alustan hyödyistä on 

koottu kuvioon 13. Kuvion keskiössä on virtuaalinen alusta yhteistyön paikkana, ja 

sitä koordinoiva ylläpitäjä voi vaikuttaa hyötyjen esiintymiseen panostamalla hyöty-

jä lisääviin tekijöihin.  

 

 

Kuvio 13. Virtuaalinen alusta kehittävän yhteistyön paikkana 

Osallistujille aktiivinen toiminta virtuaalisella yhteistyöalustalla tuottaa osallistujalle 

kustannus- ja resurssitehokkuutta, mahdollistaa uudistumista ja auttaa taustaor-
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ganisaatiota tekemään oikeita asioita, toteuttamaan sitä tarkoitusta, jonka vuoksi 

organisaatio on olemassa. Kustannus- ja resurssitehokkuus auttaa organisaatiota 

käyttämään vähäisiä resursseja oikealla tavalla sekä hyödyntämään muiden re-

sursseja omien päämääriensä saavuttamiseksi. Uudistuminen auttaa organisaatio-

ta kehittämään toimintaansa ja hyödyntämään innovaatiota tehokkaasti. Oikeiden 

asioiden tekeminen auttaa organisaatiota toteuttamaan sitä tarkoitusta, jonka 

vuoksi se on olemassa. TUOVI-portaalin osalta voitaneen siis todeta, että aktiivi-

nen toiminta kyseisellä alustalla voi säästää osallistujien omia resursseja, tehostaa 

toimintaa, tuottaa toimijoille uutta tietoa, ideoita ja innovaatioita sekä luoda mah-

dollisuuden tehokkaammin tuottaa turvallisuuspalveluita ja ylläpitää yhteiskunnan 

turvallisuutta.   

Tämän tutkimuksen teoreettinen kontribuutio liittyy alustan mahdollisuuksiin tuot-

taa hyötyä sen ympärillä oleville toimijoille. Tämä tutkimus vahvistaa aikaisemman 

tutkimuksen tuloksia todeten alustan mahdollisuudet toimia paikkana, jossa tietoa 

vaihdetaan ja luodaan. Lisäksi tämä tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, 

että alustalla on kyky koota ympärilleen verkostoja. Verkostoista voi muodostua 

ekosysteemi, joka tuottaa toimijoilleen monenlaisia hyötyä, jotka ovat isompia kuin 

osiensa summa. Kolmanneksi tässä tutkimuksessa vahvistettiin myös aikaisem-

paa teoreettista käsitystä siitä, että toimiminen virtuaalisella alustalla voi lisätä toi-

mijoiden aineetonta pääomaa. 

Tulosten käytännöllinen arvo liittyy erityisesti tutkimuskohteena olevaan sisäisen 

turvallisuuden portaaliin TUOVIIN. Tällä tutkimuksella pyrittiin antamaan portaalin 

ylläpitäjälle ehdotuksia siitä, mitä asiakokonaisuuksia kehittämällä alustan toimin-

taa voidaan aktivoida ja mitkä ovat kyseisen alustan keskeisiä kehityskohteita. 

Alustan kehittämiseksi annetaan erilliset käytännön suositukset. Suositukset on 

kirjattu lukuun 6.3. Suositusten yleistettävyyteen tulee luvussa 6.4 kuvattujen yleis-

tettävyyttä rajoittavien tekijöiden vuoksi suhtautua kriittisesti.   
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6.3 Käytännön suositukset TUOVI-portaalin kehittämiseksi 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin käyttäjien kokemuksia TUOVISTA, ja tarkasteltiin 

hyötyjä tuottavia tekijöitä sekä niitä tekijöitä, joilla niiden syntymistä voidaan edis-

tää. Aikaisemman tutkimuksen ja haastateltavien maalis-huhtikuussa 2020 anta-

man kuvauksen perusteella TUOVI-portaalin kehittämiseksi voidaan antaa seu-

raavat käytännön suositukset:  

1. Alustalle tulisi laatia yhteiset pelisäännöt ja ohjeet. Alustan arkkitehtuuria ja 

tiedonhallintaa tulisi kehittää ja tiedonhallintaan liittyvät menettelyt tulisi ku-

vata ohjekirjassa tai muualla TUOVISSA. Alustan sisäistä tiedottamista tuli-

si lisätä. Esimerkiksi uusista toiminnallisuuksista tulisi tiedottaa säännölli-

sesti.  

2. Alustan käytettävyyttä tulisi parantaa. Tärkeitä teknisen kehittämisen kohtei-

ta ovat hyötyjen toteutumisen esteet. Tässä työssä käyttäjien toiveista tär-

keimmäksi nousivat reaaliaikainen keskustelumahdollisuus, yhteisen doku-

mentin työstämismahdollisuus sekä herätteen antaminen uusista kirjauksis-

ta. Mikäli näitä ei voida teknisesti toteuttaa, tulisi ohjekirjassa kuvata, mikä 

olisi vastaavan tuloksen tuottava toimintatapa eli miten TUOVIN käyttöön 

voidaan yhdistää muita virtuaalisia yhteydenpitovälineitä. 

3. Alustalle tulisi houkutella uusia käyttäjiä markkinoimalla alustaa myös ei-

perinteisille turvallisuustoimijoille. Hyvin kuvatut pelisäännöt tukevat mark-

kinointia. Markkinoinnissa voidaan hyödyntää mainostamalla tässä työssä 

kuvattuja hyötyjä. Kehittämissuunnitelman yhteyteen laadittava markkinoin-

tisuunnitelma on suositeltava. 

4. TUOVIA tulisi kehittää turvallisuustoimijoiden kohtaamispaikaksi siten, että 

TUOVISSA olisi nykyistä helpompi löytää toisensa sekä organisaatio- että 

henkilötasolla. TUOVISSA tulisi olla esillä eri organisaatioiden kuvauksia 

sekä henkilöille mahdollisuus esitellä laajemmin itseään, osaamistaan ja si-

tä, mitä he toivovat kohtaamisilta. Toiminnan logiikkaa tulisi pyrkiä kääntä-

mään siten, että toimijat voisivat löytää toisensa alustalla, minkä jälkeen he 

voivat halutessaan valita vaihtoehtoisia yhteydenpitotapoja, mukaan lukien 

kasvokkain pidettävät kohtaamiset. Hyviä kohtaamisen motiiveja ovat esi-
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merkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeet. Myös opiskelijoiden ja opinnäyte-

töiden kohtauttamista tulisi edistää.  

5. Alustalla toimiville jäsenille tulisi järjestää koulutusta tekniikan hyödyntämi-

sestä sekä virtuaalisista työtavoista. Myös verkostojen ja vapaaehtoisuuden 

johtamisen koulutus olisi tärkeää. Koulutukset voivat hyvin olla alustalla 

olevia virtuaalisia koulutuksia, mutta sosiaalista etäisyyttä tulisi pyrkiä vä-

hentämään mahdollistamalla myös kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia.  

6. Sisällöllisesti TUOVIA tulisi kehittää monipuolisemmaksi ja suosia ajankoh-

taista aineistoa. Erilaiset tapahtumakalenterit ja esimerkiksi meneillään ole-

vien hankkeiden ja kehittämistyöpajojen kuvaukset toisivat toimijoille lisäar-

voa. TUOVISTA tulisi pyrkiä saamaan paikka, jossa kannattaa käydä tar-

kastamassa ajankohtaiset asiat usein.  

7. Analytiikan hyödyntämistä ja mahdollisuuksia automatisoida toimintoja esi-

merkiksi turvallisuusorganisaatioiden tietosivustojen välillä tulisi selvittää.  

8. Pidemmän aikavälin suunnitelmana turvallisuuden ekosysteemin kehittämi-

sestä tulisi laatia strateginen kehittämissuunnitelma, joka sisältää liiketoi-

minnan kehittämissuunnitelman elementtejä. Kehittämissuunnitelman tulisi 

sisältää myös yhteinen arvonluontisuunnitelma ja kirkastaa se, mitä strate-

gisia hyötyjä TUOVILLA tavoitellaan. Kehittämissuunnitelma tulisi myös jul-

kaista alustalla ja käyttäjille kirkastaa myös ne päämäärät, joita TUOVIN 

ympärille rakentuvalla ekosysteemillä tavoitellaan.  

 

6.4 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Tässä tutkimuksessa löydettiin vastaukset esitettyihin kysymyksiin, mutta niillä on 

myös rajoitteita. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja aineisto 

kerättiin haastattelemalla virtuaalisen alustan käyttäjiä. Mikäli tutkimus olisi toteu-

tettu määrällisenä ja aineistonhankinta olisi toteutettu esimerkiksi kyselytutkimuk-

sena, olisi hankinta voitu kohdistaa laajemmalle joukolle ja siten mahdollisesti 

saada kattavampi tulos. Kyselytutkimuksessa olisi toisaalta voitu menettää haas-

tattelemalla saatua tutkimuksellista syvyyttä. Esimerkiksi yhteiset arvot ja me-

hengen tärkeys teknisen alustan hyötyinä olisivat hyvin voineet jäädä havaitsemat-

ta. Tästä syystä tutkimusstrategian valintaa voitaneen pitää onnistuneena.  
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Tämän tapaustutkimuksen kohteena on ainoastaan yksi alusta. Tutkimuksen tu-

loksia olisi voinut rikastaa vertaileva asetelma jonkin toisen vastaavan alustan 

kanssa. Kysymys kuitenkin kuuluu, olisiko Suomesta löytynyt vertailukelpoista, ei 

liiketaloudelliseen hyötyyn tähtäävää julkisten toimijoiden avointa yhteistyöalustaa 

vai olisiko vertailukohtia ollut tarkoituksenmukaista hakea ulkomailta, jolloin olisi 

väistämättä pitänyt huomioida myös kulttuuristen tekijöiden merkitys. Vertailu-

asetelman puuttuminen voidaan laskea tutkimuksen yleistettävyyden rajoitukseksi.  

Toinen yleistettävyyteen liittyvä rajoitus kohdistuu alustan yhteiskunnalliseen luon-

teeseen. Tutkimuksen kohteena on alusta, joka on Suomessa, ehkä jopa kansain-

välisesti, ainutlaatuinen kaikkien turvallisuustoimijoiden avoin yhteinen alusta. Se, 

missä määrin tulokset liittyvät alustan julkishallinnolliseen luonteeseen, jää avoi-

meksi kysymykseksi. Tutkimustulosten yleistettävyyteen kaupallisista lähtökohdis-

ta toimiviin alustoihin tulee suhtautua varauksella. 

Kolmas yleistettävyyttä rajoittava seikka on se, että tutkimuksen tulokset perustu-

vat haastatteluaineistoon, joka on kerätty poikkeuksellisissa olosuhteissa. Virtuaa-

listen menetelmien käyttö poikkeusaikana on voinut perustua pakkoon, ja sillä on 

voinut olla vaikutusta haastateltavien vastauksiin. Se, mikä merkitys poikkeusoloil-

la on ollut tämän tutkimuksen tuloksiin ja niiden yleistettävyyteen, tulisi selvittää 

erillisellä vertailevalla tutkimuksella. Tutkimus tehtiin poikkeuksellisissa olosuhteis-

sa, ja niillä on voinut olla merkitystä tutkimistulosten muodostumiseen. Mielenkiin-

toista olisi tehdä samaan tutkimuskohteeseen vertaileva tutkimus ja selvittää näi-

den tutkimustulosten pysyvyyttä esimerkiksi vuoden ja viiden vuoden kuluttua. 

Vertaileva asetelma myös muihin alustoihin olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde.  

Jo pelkän haastattelututkimuksen toistaminen tietyn ajanjakson jälkeen toisi tutki-

mukseen sen kaipaamaa lisäsyvyyttä. Haastatteluajankohtana virtuaalinen työtapa 

oli usealle haastateltavalle uusi toimintatapa, eivätkä kaikki olleet ehtineet pohtia 

siihen liittyviä kysymyksiä ja näkökulmaansa niihin. Kuukausien kuluessa työtavat 

ovat todennäköisesti tulleet tutummiksi ja suhtautuminen virtuaalisten menetel-

mien käyttöön on voinut herättää uusia, hedelmällisiä näkökulmia esimerkiksi ky-

symykseen siitä, kenelle alustalla toimimisen hyödyt koituvat ja kenen nimissä asi-

antuntijoita yhteen kokoavalla turvallisuustoimijoiden alustalla toimitaan. Tässä 
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tutkimuksessa jäi avoimeksi kysymys siitä, missä määrin alustalla toimitaan oman 

asiantuntemuksen nimissä ja missä määrin taustaorganisaation edustajana. Myös 

se, minkälaisia eroja yksilön ja yleisten hyötyjen välillä on, olisi mielenkiintoinen 

jatkotutkimuksella ratkaistava kysymys.  

Tämän tutkimuksen tuloksissa korostuivat hieman yllättäenkin arvot ja turvalli-

suusekosysteemin yhteisten arvojen merkitys. Olisi mielenkiintoista selvittää tur-

vallisuustoimijoiden arvoja ja arvonmuodostusta. Kuinka turvallisuustoimijat itse 

kokevat oman olemassaolonsa tarkoituksen ja onko siinä mahdollisesti eroja stra-

tegisiin asiakirjoihin kirjattuihin tavoitteisiin nähden? Kokevatko organisaatioiden 

edustajat strategioihin kirjatut arvot omikseen? Hyötyjen muodostumisesta olisi 

mielenkiintoista tehdä vertailevaa tutkimusta muiden alustojen kanssa ja selvittää 

sitä, missä määrin tämän tutkimuksen tulokset liittyvät nimenomaan julkisen hal-

linnon yhteiseen alustaan. Poikkeukselliseen aikaan liittyvä tutkimuksen toistami-

nen toisi mielenkiintoisen näkökulman myös siihen, missä määrin aineiston keruu-

aikana voimassa olleet poikkeusolot vaikuttivat alustaan kohdistuviin odotuksiin. 

Onko poikkeusoloilla vaikutusta virtuaalisten toimintatapojen arvostukseen? 

Virtuaalisiin yhteistyöalustoihin kohdistuvaa tutkimusta tarvitaan huomattavasti 

lisää. Tämän tutkimuksen teoreettisempiin tavoitteisiin pyrkivinä jatkotutkimuseh-

dotuksina olisi mielenkiintoista selvittää, mikä määrin johtamisella voidaan vaikut-

taa alustasta saataviin hyötyihin. Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi ver-

kostojen johtaminen avoimen alustan kontekstissa. Mikä vaikutus virtuaalisuudella 

on poikkihallinnolliseen verkostoyhteistyöhön? Miten eri tavoin alustoja voidaan 

hyödyntää verkostomaisen yhteistyön johtamisessa? 
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LIITTEET 

LIITE 1: Haastattelurunko 

 

Haastatteluteema Haastattelukysymykset 
 

Taustakysymykset • Organisaatiosi? 

• Nimikkeesi ja asemasi organisaatiossa? 

• Minkälaista kokemusta sinulla on erilaisilla virtuaalisilla alustoilla työskentelystä? 

Teema 1.  
Tuovin käyttö 

1. KUVAILE VAPAASTI TUOVIA JA KOKEMUKSISTASI SIITÄ. 
 

• Koska olet käynyt Tuovissa ensimmäistä kertaa ja koska olet tehnyt tunnukset alustalle? 

• Mistä kuulit ensimmäistä kertaa Tuovista ja miksi aikanaan liityit Tuoviin? 

• Koetko edustavasi Tuovissa enemmän itseäsi vai taustaorganisaatiotasi? 

• Minkälaisiin ryhmiin tai työtiloihin kuulut Tuovissa? 

• Minkälaisiin asioihin ja miten käytät Tuovia? 

• Kuinka aktiivisesti käytät Tuovia? Kuinka usein ja kuinka paljon käytät aikaa alustalla? 

• Onko käytössä ja aktiivisuudessasi tapahtunut muutoksia? Minkälaisia? Miksi? 
 

Teema 2.  
Koetut Tuovista 

saadut hyödyt 

2. KUVAILE VAPAASTI MITÄ OVAT TUOVISTA SAATAVAT HYÖDYT. 
 

• Miksi sinä käytät Tuovia? 

• Mitä hyötyjä sinä koet saaneesi Tuovista? Mitkä ovat kaikkein arvokkaimpia ja miksi? 

• Millä edellytyksillä alustalla toimiminen tuottaa sinulle hyötyä? Mitä tämä edellyttää sinulta? Entä 
muilta? 

• Kenelle Tuovi on mielestäsi tarkoitettu ja ketkä hyötyvät siitä eniten? 

• Mitä hyötyjä taustaorganisaatiosi on käsityksesi mukaan (välillisesti) saanut Tuovista? 

• Mitkä hyödyistä ovat kaikkein tärkeimpiä tai arvokkaimpia organisaatiollesi? Miksi? 

• Missä määrin edellä kuvat hyödyt liittyvät nimenomaan avoimen virtuaalisen yhteistyöalustan 
ominaisuuksiin? 

• Kuvaile niitä konkreettisia vaikutuksia, joihin edellä mainituilla asioilla on ollut merkitystä. 
 

Teema 3.  
Potentiaaliset  

hyödyt 

3. KUVAILE VAPAASTI MITÄ HYÖTYÄ AVOIMEN VIRTUAALISEN ALUSTAN 
KÄYTÖSTÄ VOISI IDEAALITILANTEESSA OLLA. 
 

• Miten olet ajatellut hyödyntää Tuovia tulevaisuudessa? 

• Minkälaisia odotuksia ja toiveita sinulla on Tuovia kohtaan? Mikä olisi kaikkein arvokkainta ja miksi? 

• Onko jotain mikä ei ole vielä toteutunut odotuksista huolimatta? Onko jotain mihin olet ollut pettynyt? 

• Kuvaile millainen Tuovi olisi, jos se hyödyttäisi sinua itseäsi parhaalla mahdollisella tavalla. 

• Miten Tuovi voisi palvella sinua vielä paremmin? 

• Millä edellytyksissä Tuovi tuottaisi enemmän hyötyä taustaorganisaatiollesi? Entä yleisesti sen 
käyttäjille? 

• Mihin aineettoman pääoman osatekijöihin näet, että Tuovilla voisi olla lisäävää vaikutusta? (Esitetään 
lista aineettoman pääoman osatekijöistä.) Kuvaile mahdollista yhteyttä. 

Teema 4.  
Keinot hyötyjen  

lisäämiseksi 

4. KUVAILE VAPAASTI, MITEN TUOVIA VOISI MIELESTÄSI KEHITTÄÄ 
PAREMMAKSI TEHOKKAAMMAKSI JA HYÖDYLLISEMMÄKSI. 
 

• Mikä tai mitkä edellä kuvatuista olisi kaikkein tärkeimpiä kehityskohteita? 

• Onko jotain mitä kehitystyössä ei tulisi tehdä?  

• Miten johtajuus Tuovissa rakentuu ja kenen tulisi johtaa työskentelyä alustalla?  

• Tulisiko saatuja hyötyjä mielestäsi seurata säännöllisesti? Kenen tehtävä tämä olisi? 

• Mitä suunnitelmia itselläsi ja organisaatiollasi on hyötyjen lisäämiseksi? 

• Mitä alustan omistaja voisi tehdä edistääkseen sinulle merkityksellisiä asioita? Mitä vaikutuksia näillä 
toimenpiteillä olisi sinulle arvokkaisiin asioihin? 

• Mitä alustan omistaja voisi tehdä yleisesti saatavien hyötyjen lisäämiseksi? 

 

 



 

LIITE 2: Liite haastatteluun  

 



 

LIITE 3: Alaluokat ja aineistosta koodatut kohdat 

 

KOETTUJA HYÖTYJÄ 

Tietolähde 

(monipuoliset materiaalit) 

• helposti materiaalia, löytää niitä viittauksia rahoituksen perustelu-
teksteihin ja perusteluihin. 

• turvallisuussuunnittelun linjaukset ja toimintakortit, helppo löytää ja 
niihin on helppo viitata 

• vanhoja materiaaleja löytyy sieltä helposti 

• staattinen se materiaali, 

• erilaista tietoo ja materiaali 

• näkymää niinkun Tuovin sisällä niinkun joka kantilta 

• ennakointi. Mikä on tosi tärkeetä ja se ohjaakin alueiden työskente-
lyä 

• monien toimijoiden, muiden toimijoiden ja erilaisten toimijoiden tur-
vallisuuteen liittyvää 

TUOVIN KÄYTTÖ 

työtehtävän laatu • projektitöissä 

• hankkeita 

• yhteistyöhanketta 

• tutkimushankkeissa 

• turvallisuussuunnitelmat tuodaan sinne Tuoviin ja osa kunnista on jo 
tuonutkin -- kun uusi tulee, ne lähettää 

• harva-turvaverkostoa 

• painopisteitä 

tekeminen • työstän ite niitä asiakirjoja 

• jakaa materiaalin niinkun perinteisesti että siellä on kansiot 

• tiedosto-osuutta on käytetty ja materiaaleja sinne ladattu 

• yhdessä tehty 

• teemaryhmien työskentelyalustaksi, dokumenttien jakamiseen tie-
donhallintapankkina 

• tietosäilöks 

• olen lukenut siellä olevia tiedostoja tai muistioita tai jotain malleja, 
mitä olisin käynyt katsomassa 

• tiedonjakamiseen, välittämiseen 

tekninen • rekisteröidyttävä 

• hyväksytään jäsenet ja sen jälkeen sinne täytyy sit vaan kirjautua 

• rekisteröityminen ja käyttö on hyvin helppo 

Syy liittymiseen • sovittu että Tuoviin perustetaan tämmönen työtila ja perustajalta on 
tullu kutsu 

• me tarvittiin tilat, jonne me voidaan siirtää käytössä olevia materiaa-
leja niin että me molemmat päästään niihin käsiksi milloin vaan, 
missä vaan ja niin, että me voitais niitä tarvittaessa päästä yhtä ai-
kaa käyttämään 

• työtila, että täytyi liittyä 

• ei me nyt ruveta mitään omaa virittelemään vaan ilman muuta liity-
tään tähän 

tarkoitus • Tää on niinkun avoin yhteistyötila 

• tiedostonjakoalusta, vaatimattomin elementein verrattuna moniin 
muihin tämmösiin vuorovaikutteisiin alustoihin 

• avoimesta digitaalisuudesta. Että tää ei oo se alusta mihin tuodaan 
mitään salaista 

• sisäisen turvallisuuden alusta 

• kaikille turvallisuuden toimijoille, siis ihan kaikille 

• että turvallisuustoimijoille, jotka haluaa yhteistyötä tehdä 

edustaminen • työminänä 

• henkilöjäseninä, että ei voi organisaationa rekisteröityy 

• organisaation edustajana, virkamiehenä kunnioittaa 

• nimenomaan organisaatiokohtainen 

• virkani puolesta selvillä… Mä oon sisäministeriön virkamies 

• oman asiantuntijuuteni puitteissa oman organisaationi edustajana, 
molempia 

• itsestäänselvyytenä, että siellä ollaan edustamassa organisaatiota 

• toivoisin, että olisin asiantuntijuuteni puolesta valittu näihin työryh-
miin 

• hyödyttää sekä minua niinku yksittäisenä tutkijana, että sitten myös 
mun mielestä oman organisaationi toimintaa. 



 

 

Verkostoitumismahdollisuus • verkostoitua ja luoda uusia kontakteja 

• verkostoitumismahdollisuus 

• monipuolisesti siellä on ihmisiä sekä kentältä, että sitten näistä val-
misteluministeriöistä 

• monialaisesti porukkaa ja järjestöt 

• puhuttu viranomaisten ja järjestöjen välisen yhteistyön tiivistämises-
tä, pääsee niihin aineistoihin käsiksi 

• turvallisuusverkoston yhteistyötä 

• ”en mäkään olis keksiny soittaa suoraan tähän järjestöön” 

• verkostotyö puhtaasti resurssinhallintatyötä: henkilöresurssia mutta 
se on myös osaamisresurssia 

• Hyvin erikoisresurssia, pienet järjestöt tavoittavat eri ihmisiä 

• imagojuttu 

Työnkulun hallinta ja tiedonhal-

linta 

• viimeisin versio 

• Projekteissa toki, lyhytkestosissa hommissa tosi hyvä, arkistona, 
materiaaleja ja aineistoja jakaa, keskusteluosioihin 

• arkistona 

• toimii yhteen kokoavana alustana 

• materiaalit, jota täällä on käsitelty niin ne on täällä sitten saatavissa 

• hyvä tällanen tietovarasto, paikka, jonne tallennetaan just vaikka se 
sisäisen turvallisuuden strategia tai kuntien turvallisuussuunitelmia 
tai jotain tämmösiä pikkusen pysyväisluontoisia asiakirjoja 

• keskitetty tietovarasto 

• turvallisuuteen liittyen erinäkösiä ajankohtasia, monipuolisia aineis-
toja, keskeisiä asiakirjoja 

Ajasta ja paikasta riippumaton 

työtapa ja tiedonvälitys 
• sinne laitetaan sitten deadlinejä ja se etenee sillain syklillisesti 

• koko ajan siellä tehdään 

• ettei tarvi sillain sykleissä nähdä. 

• muuttaa niitä aikaisempia työskentelytapoja 

• on erilaisia materiaaleja ihmisten saatavilla 

• keskustelua ylläpidettyä 

• keskustelut ja sitten on tehtävälistat  

• näkemään ne ja sitä tietoa jaetaan siellä 

• tiedonvälitys 

• tiedon jakaminen on sellasta välitöntä 

• tiedon jakelua 

Tekninen/käytännöllinen • ei käytetä sähköpostia 

• vaikea organisaation ulkopuolisia henkilöitä sitten liittää, Itellä ei oo 
tätä eTuvea tai tällaisia 

• salassa pidettäviä asioita 

• yksinkertaisuudessaan se on hyvin käyttökelponen 

• ettei mene sähköpostilla läpi 

• meillä ei ole sitä Teamsia, sitten Google Docs ei ole tähän työhön 
missään nimessä vaihtoehto 

• käytännön tarpeesta 

• neutraali alusta 

• ei pidä olla erityisesti Microsoft- tai mitään osaamista 

• sähkösen alustan, missä sitten yhdessä voidaan tehdä jotakin hie-
man konkreettisempaa. Eli siis tehdä suunnittelutyötä 

• on omaan käyttöön helppo virittää 

• isoja aineistoja, ettei voida sähköpostilla laittaa 

• helppo lähettää ihmisiä (linkit) 

• henkilökohtaisesti suora hyöty 

Arvoihin sopiva; matala hierar-

kia, isännättömyys, verkosto-

maisuus 

• neutraali alusta 

• ihmisiä eri organisaatioista, kutsut tommoseen ns. neutraalille maa-
perälle, yhteisen asian äärelle 

• verkostomainen asia, ihmisiä eri organisaatioista, EK:sta ja muista 
järjestöistä, ei ole kenenkään omassa alustassa 

• demokraattinen, luotetaan asiantuntijana 

• kaikki saadaan tehdä sinne työtiloja ja kutsua sinne ihmisiä 

• yhteinen alusta, johonka sitten käyttäjätunnuksilla ja oikeuksilla 
pääsee 

• avointa tietoa kaikille muillekin 

• jaettavissa kaikille 

• laajasta turvallisuuskäsityksestä, kun se mahdollistaa sen yhteistyön 
niinkun idän ja lännen ja pohjoisen ja etelän välillä 

• turvallisuuden hyväksi 

• laajasti tätä turvallisuus ja kokonaisturvallisuuden yhteisöä palvele-
va alusta 



 

 

 

HYÖTYJÄ VÄHENTÄVIÄ KOKEMUKSIA 

ratkaisujen kirjo ja uuden opette-

lu 

• aika paljon erilaisia alustoja, mitä käytetään ja niihin liittyvät käyttäjä-
tunnukset ja aina se uuden opetteleminen 

• paljon näitä erilaisia työskentelyalustoja, 

• omat tunnuksensa 

• alustaspesifit toimintamallit 

• sähköposti ja tällaset, nää on näitä, mitä me käytetään joka tapauk-
sessa välineinä. Ja sit on joku vaikka oman kaupungin nettisivut tai 
kaupungin sisäinen intra, niin sitä käyn kattomassa, et mitä ajankoh-
tasta on ja näin. Et heti tällanen et se on erillinen järjestelmä, mihin 
pitää erikseen kirjautua ja hakeutua 

• Että minun ei tarvitse, kun minun sihteeri tekee 

• tottunut tekemään asioita jollain tietyllä tapaa ja se on se ainoa oi-
kea tapa 

• meillä ei kuitenkaan MUKA ole aikaa ottaa sitä kunnolla käyttöön 

kontaktin puute (virtuaalisuus 

yleensä) 

• Vaikka oot verkostossa jakamassa tietoo, sä oot erillään niistä muis-
ta. 

• vaikeus välittää sitä omaa intoa ja innostusta ja kiinnostusta 

• virtuaalisuus, ei ihan tiedä, että mitä kaikille kuuluu, jos ollaan monta 
kertaakin näytöt sammutettuna, että pelkästään puhe kuuluu ja 
vaikka nähtäiskin niin ei ihan saa sitä fiilistä, että miten kaverilla me-
nee 

• avoin verkostoyhteistyö, jossa tavallaan ei ole sitä auktoriteetin mu-
kanaan tuomaa turvaa, on joillekin ihmisille mahdotonta 

• suurin jarruttava joukko tahtoo löytyä sieltä keskiportaasta, keski-
johdosta. Ja se johtuu siitä tavallaan sen auktoriteettiaseman 

Tekninen puute • ei oo kauheen dynaaminen työkalu 

• ei ole sitä yhteiskirjotusmahdollisuutta 

• niin se ei edes näytä sivustolla, että oon kirjautunu sisään 

• epäloogiesti, epämäärästä toiminnallisuutta 

• täytyy kirjautua uudestaan sisään. hassuja bugeja,  

• lapsellisia virheitä 

• passiivinen järjestelmä 

• lapsentauteja, olis halunnut käyttää monipuolisemmin 

• ei antanut herätettä tälle ryhmän ylläpitäjälle, hälytysjärjestelmäpuu-
tehan tässä on 

• nykyaikanen tapa työstää, et työstetään samaa dokumenttia puuttuu 

• asiakirjasta keskustelu tai kans siihen kirjaan kommentointi, se omi-
naisuus kun sieltä puuttuu 

• hankala kohdentaa sitä keskustelua just oikeeseen kohtaan, jos 
siellä kuitenkin jotain työstetään 

• tuore alusta ja on tietysti kehittämisvaiheessa 

• siirrymme Teamsiin tämän asian suhteen 

• tuulahdus menneisyydestä. Että tavallaan toiminnallisuuksia, tällai-
sia toiminnallisuuksia niin kuin Teamsiin on tässä verrannut, että tän 
tyyppistä, jos halutaa vuorovaikutteisuutta niin hyödynnettäis niitä 
tavallaan hyväksi koettuja menetelmiä  

Passiivisuus, oma ja ylläpidon • ettei sitä sit käytetty, eikä laiteta sinne enempää tietoja, 

• aktiivisia työtiloja ja vähemmän aktiivisia työtiloja 

• tahtoo unohtua sitten niiden päivittäminen 

• sitten ihmiset eivät oikeesti koe niitä omikseen ja ne unohtuu ja ne 
hautautuu 

• saamattomuutta 

• miten vähän me kaikki on sitä Tuovia sit oikeesti hyödynnetty. 

• valtakunnallinen verkosto, niin luvattoman vähänhän me ollaan sin-
ne viety yhtään mitään aineistoja, 

• pääseminen kesti 

• hallinnoijapuolelta ei ollut aktiivisessa käytössä 

• ihmisillä oo myöskään tietoo 

Sisällön sekavuus • saattaa muodostua sellanen viidakko 

• haastava puoli tunnistaa täältä ne aktiiviset tai ne työryhmät 

• hukkuu ihan kaikkeen kohinaan ja materiaaliin ja materiaalia tulee jo 
liikaa 

 



 

POTENTIAALISIA HYÖTYJÄ 

Tekeminen näkyväksi, (maine, 

imago) 

• mittari millä mää sen hyödyn voisin tarjota Sisäministeriölle että me 
ollaan nyt näin hyvin toimittu tässä ja tää on se kokonaisuus 

• Mainetta 

• tekeminen tulee näkyväksi. tieto siitä tekemisestä lisääntyy 

• kuvausta siitä, että mitä kunkin organisaatio niinku tekee 

• tavallaan oman toimintansa esittelyalustana 

• mahdollisuus tuoda itseään paremmin esille 

• viestinnällistä ja PR:ään liittyvää, ollaan nyt sisäisen turvallisuuden 
toimija 

• maineesta ja brändistä 

• virtuaalisesti läsnä tai olin virkapuku päällä pelastustoiminnalle jon-
kinlainen mainekysymys ja me brändätään itteämme 

• tehdään tutkimusta ja tämmösiä me ollaan ja tämmöstä asiantunte-
musta ja osaamista meillä on 

• hallinnonalojen sisästen siilojen ulkopuolelle kuuluvuutta, näkyvyyttä 
ja ymmärrystä siitä tekemisestä 

• yhteisöjen kesken olisi näkyvyyttä 

• näkyviin se positiivinen vire 

• hyvä näkymä siihen, että mitä sisäministeriössä turvallisuusalalla 
puuhataankaan 

• virallinen sivusto, mutta silti kyllä se luo sellaista hyvää imagoa mun 
mielestä sisäministeriölle, kun ne tarjoaa tälläisen alustan ja mah-
dollisuuden yhteistyöhön digitaalisesti 

Suhde kansalaisiin, asiakkaisiin  

 

• vaikuttajaviestintää 

• vaikuttamistyötä tehdä turvallisuuden alalla 

• parempia suhteita myös niihin asiakkaisiin, luo sen tarkoituksen, sen 
meidän olemassaolon oikeutuksen 

• kansalaisia kysymään ja keskustelemaan 

• kansalaisten ja viranomaisten välinen aito keskusteluväline. 

• mistä kansalainen pystyisi löytämään sisäisen turvallisuuden indi-
kaattoreita 

• suhteet muihin sidosryhmiin, kansalaiset, asiakkaat 

• ehkä viranomasilla mennä sen taakse, että ei me voida näistä ker-
too, hyvin paljon me voitas kertoa ja hyvin paljon meidän tulis ker-
toa. Niitä asioita, joita ei voida kertoa, niitä lopulta on todella vähän, 
et jos jaettas sitä, niin siitä vois syntyä just tollanen yhteinen tahtoti-
la ja sit sellanen avoimen hallinnon kulttuuri eräällä tavalla vois sit 
edistyä. 

• suhteet asiakkaisiin ja asiakastyytyväisyyteen 

• oikein ohjattuna, järjestelmällisesti, tietosesti sunniteltuna asiakas-
kontaktia 

• sisäsen turvallisuuden viranomasten tieto sinne yhteen paikkaan, ja 
jotta se olis niinku kansalaisen käytettävissä nopeesti ja järkevästi ja 
tietysti myös median 

• sosiaalisessa mediassa läsnäoloo, aktiivisia sosiaalisessa mediassa 
ja jakamaan informaatiota ja osallistumaan keskusteluihin 

Tutustuminen, kohtaanto,  

 

• organisaatiot takana vois tulla paremmin näkyville 

• saadaan ihmiset näkyväksi toisilleen 

• linkittää meitä sitten myös tarvittaessa muihin organisaatioihinkin 

• pystyy tarvittaessa etsimään ihmisiä, jotka tietää tietyistä asioista jo-
tain 

• kirjautuneina ihmisiä, jotka olisivat kertoneet, että mikä heidän asi-
antuntija-alueensa on myös sisäisen turvallisuuden ydintoimijoiden 
ulkopuolelta 

• onko korkeakouluissa, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa… Ketkä on 
ne ihmiset jotka tietyn asian piirissä toimii tai jotka kehittää jotain 
tiettyä asioita 

• etsiä vaikka partnereita, kumppaneita hankehakemuksiin 

• tutkimuskumppaneista, puhuin toisista viranomaisista ja jos vaikka 
rahottajat 

• omien saavutusten analyyttinen arviointi ja kertominen, 

• laaja olemassaoleva joukko 

• eri alueilla itseään erilaisilla verkostonimillä kutsuvia toimijoita, eri-
laisia verkostoja on enemmän 

• lähinnä järjestötoimijoita, jotka voivat olla kokoaan merkittävämpiä, 
osaavampia, jolla voi olla paljon osaamista johonkin sellaiseen eri-
tyisasiaan 

• muut sidosryhmät, yhteistyökumppanit, mitä ne oikeen vois olla tai 
pitäs olla, niin näitten tiedostaminen ois varmasti yks 



 

• myös opiskelijoita 

Materiaali, pysyvyys, löytäminen • tuotettu paljon sitä informaatiotakin 

• tietopankki 

• julkasut ja hankemateriaalit ja nettisivut löytyis ja pysyis 

• erilaista tietoo ja materiaali  

• kaikki tutkittu tieto on nyt kullan arvosta 

• laittaa materiaalia sellasten tahojen saavutettavaksi, jotka ei ehkä 
muuten, muiden verkostojen kautta hankkiutuisi sen materiaalin pa-
riin 

• materiaalipankkeja,  

• videolinkkejä, koulutusrunkoja 

• turvallisuuteen liittyvä asiakirjapankki 
 

Hallinnonrajat ylittävän yhteis-

työn syventäminen ja siilojen 

purku 

• suhteet muihin sidosryhmiin 

• eri toimijat ja tahot olis sitte läsnä 

• syntyis myös paremmat suhteet eri tahoihin, pystyis sitten saamaan 
eri sidosryhmiä mukaan. 

• kansalaisten kanssa tai järjestöjen kanssa 

• Osa on vielä semmosessa niinku versovaiheessa. Eli jos me saa-
daan ne kasvamaan ja näillä toimijoilla on sitten se yhteinen Tuovi-
alusta 

• Yhteistyösopimukset 

• yksi sisäisen turvallisuuden alusta 

• kokonaisuutta 

• työskentelytavan kehittämistä, siilojen purku työtapojen kautta 

• siilojen purku 

Turvallisuus koko ekosysteemin 

yhteisenä arvona 

• arvot ja kulttuuri, avoimuus, avoin toimintakulttuuri, 

• yhteisöllisyyden kehittäminen 

• ehkä asenne, arvot ja kulttuuri, niin varmasti voisi olla isokin merki-
tys jälleen sillä yhteisöllisyyden kehittäminen tän tyyppisillä, asian-
tuntijayhteisön kehittäminen ja yhteisen asian edistäminen ja sen 
tunteen kehittäminen ja sen me-hengen luominen 

• yhteisen mission löytäminen 

• turvallisuuden integroimiseen niinku tämmöseksi hyvinvoinnin osa-
tekijäksi, turvallisuus on ihmisen hyvinvoinnin osatekijä 

• hallinnonalamustasukkasuuden ja sitten korkeakoulujen välisen 
mustasukkasuuden 

• mutkattomuus, avoimuus 

• kokonaisturvallisuudella ei oo selvää omistajuutta, päällekkäisiä asi-
oita 

• tuoda sitä yhteisöä vähän lähemmäks toisiaan 

• suureen avoimuuteen, 

• aulius ja valmius ja halu on olemassa 

• verkostoituminen ja parviäly lisää turvallisuutta ihan oikeasti ja konk-
reettisestikin joka paikassa ja silloin kun tällänen lisää turvallisuutta, 
se taas vähentää poliisin ja pelastustoimen tehtäviä  

• kokonaisturvallisuus 

• Eli siellä sisäisen turvallisuuden strategia tässä verkostossa, siis 
olemassa olevassa verkostossahan on käytännössä kaikki sekä tur-
vallisuusviranomaiset että sellaiset toimijat, jotka toimivat turvalli-
suuden ja ihmisen hyvinvoinnin teemoilla 

• turvallisuuteen liittyvä, turvallisuuden hyväks tehtyihin erinäkösiin 
suunnitelmiin tai ratkasuihin 

• turvallisuuttaan edistää 

Innovaatio, ideointi, ideoiden 

jakaminen 

• Innovaatioehdotuksia 

• tavallaan taulu, mihinkä laitetaan ne ajatukset jonkun otsikon alle. 

• pystyttäis tavallaan yhteisessä tilassa tekemään, sitte vaikka säh-
köisiä järjestellä, sehän tois jo taas lisäarvoa. Et postit-lappuja siirte-
lemään, ihan vastaavia juttuja kuin luokkahuoneessa tai kokous-
huoneessa.  

• tarvittaessa etitään joku muu tekemään se tai ohjataan tarvittaessa 
tutkimus- ja kehittämisideoita eteenpäin 

• taustalla olevat yhteisöt voi yhdessä luoda uusia tapoja rakentaa 
turvallisuutta 

• organisaatioiden uudistumiskyvyn 

• siellä ollaan semmosten hankkeiden parissa, missä kehitetään jo-
tain uutta, niin väistämättä osaaminenkin edistyy silloin. No joo. 
Varmaan suurin osa hankkeista on silleen, että yritetään muodostaa 
asioita vähän eri järjestykseen tai kehitetään ihan eri tavalla jotain 
uutta 



 

• turvallisuusyhteisö voisi oikeesti ryhtyä tehokkaammin jakaa omaa 
osaamistaan ja ideoitaan. Me ollaan aika alkumetreillä vielä 

Asiantuntijareservi - paikkaus • asiantuntijuutta voitais paremmin hyödyttää 

• kollegiaalista tukea verkoston kautta 

• hyöty kasvaa siitä, mitä enemmän on väkeä -- aktiivista väkeä. 

• asiantuntijapoolina 

• aidosti tämmösenä asiantuntijapoolina etsiäkseni ihmisiä tekemään 
tiettyjä asioita tai hankkiakseni käyttööni tiettyä asiantuntemusta 

• asiantuntemusta ja tietämystä 

• kokemustietoo 

• spesifi substanssiosaaminen 

• resurssien häiriötilassa parhaiten rakentamaan sitä resilienssiä ja 
palautumista 

• Jolla muilla ei ole joko osaamista tai johon muilla ei ole pääsyä 

• kaikilla on pienet resurssit ja ainoa keino saada enemmän resursse-
ja tähän työhön on se toimintatapa, että me toimitaan avoimessa 
verkostossa 

• yhteistoiminta helpottaa tai auttaa heitä toteuttamaan joko heidän 
sääntömääräsiä tai tulossopimuksen mukasia toimenpiteitä 

• yhdistys, jolla ei ole vakavaraista taloutta 

• osaamisen ja dokumentoidun tiedon lähde 

• turvallisuuteen perehtyviä eri opinahjoja mutta jossain olisi järkevää 
näin pienen maan yhteensovittaa tätä tutkimista, eri opinahjoja 

• järkevämpää resurssienkäyttöä,  

• verkostotyö puhtaasti resurssinhallintatyötä: henkilöresurssia mutta 
se on myös osaamisresurssia 

Verkostomaisen työtavan hyödyt • vuorovaikutteinen 

• kunkin roolista vois oppia esimerkiks jotain uutta 

• vuorovaikutteisuus 

• jakaa informaatiota ja pystyis yhessä sitä vielä sitten puntaroimaan 

• dokumentti, joka on vaikka SPRllä, ja me voidaan yhdessä katsoa 
ne sisällöt kuntoon. Se tuo jo lisäarvoa. 

• käsitellä siellä niitä aineistoja yhdessä 

• asiantuntijaverkostoitumista 

• aitona vuorovaikutuksen välineenä 

• yhtenä mahdollisuutena verkostoitumiseen 

• Yhteiseen työskentelyyn 

• alistetaan ajatukset yhteisön nähtäväksi tartutaan joihinkin aikai-
semmassa työssä tunnistettuihin haasteihin, 

• menetelmänä ja työkaluna kehittää työtapoja 

• porukalla pähkimään, ajankohtaiskeskustelut 

• tasaveroiseen kumppanuuteen 

• Kuntakenttä ja kolmas sektori kaikki samaa dokumenttia 

• sosiaalisen median kaltaisesta tietojenvaihtokanava-tyyliä, niin siellä 
ei päästä ehkä niin kun semmosiin hierarkiatasoissa tai ryhmäta-
soissa poikkileikkaaviin semmosiin verkostomaiseen toimintaan 

• yhteistyö ja ihmisten välinen vuorovaikutus 

• haastamaan laajemmin toimijoita 

• best practices -ajatuksia 

• mallia ottamassa ja kattomassa, 

Yhteinen ymmärrys, koko-

naisuus enemmän kuin osiensa 

summa  

• Verkoston yhteisen oppimisen työtapoja enempi kuin tarkkaan otta-
en sellasia yksittäisen työkalun tapoja 

• asiantuntujuuden kollektiivinen käyttö 

• yhteentuominen 

• yhteinen ymmärrys 

• tieto siitä mikä, mitkä asiat on merkityksellisiä 

• millä tavalla on jossain onnistuttu ja missä ei. 

• rakennettais aikasemman tutkimuksen pohjalle ja varaan jotain uut-
ta 

• kumulatiivisen osaamisen kehittäminen, yksilön mutta varmaan 
myös sen verkoston osalta tärkeetä 

• sidosryhmien kokonaisarvo 

• kokonaisturvallisuutta kehittävän verkoston kokonaisarvo 

• kumulatiivisen osaamisen 

• tasavertasen kumppanuuden ajatus. 

• onnistuneita kokeiluja 

• pääsisivät kehittämään yhdessä jotakin yksittäistä asiaa 

• viisaus ei asu meissä yksittäisissä ammattilaisissa ja sitä pitäs pys-
tyä joukkoistamaan jotenkin. 

• informaatiosekoitus 

• erilaisia informaatiotietolähteitä, asioita kootaan yhteen 



 

• koulutus, osaamisen 

• kokemuksista ehkä pystyä keskustelemaan 

• osaaminen, osaamisen yhteen saattaminen 

• yhteisöllisyyttä ja asiantuntemuksen ristiinpölytyksen merkitystä 

• osaaminen ja asiaosaaminen, hyvien käytäntöjen levittämiseen, tur-
vallisuusosaaminen 

• samalla alustalla koko tutkimuksen elinkaaren setti 

• koulutukseen, materiaalin jakamiseen, keskusteluun kuin sitten yh-
teiseen työhön  

• laaja verkosto, ihmisiä, asiantuntijoita 

Virtuaalisuuden hyödyntäminen, 

helppous 

• jouheva alusta, se vähentää stressiä ja parantaa työilmapiiria 

• yhteinen virtuaalityöskentelyalustana 

• keskustelua fasilitoida siinä, eikä ihmisten tarttis aina liikkua johon-
kin tiettyyn paikkaan 

• tätä johtamiskultuuria, vuorovaikutustapoja tai vuorovaikutuksen tär-
keyttä – välittäminen edelleen (työtapojen muutos) 

• se turvallisuusyhteistyö tai turvallisuustyöpaikka niin sehän voi hyvin 
rakentuu tämmösen virtuaalialustan kautta 

• pystytään olemaan sitten yhteydessä toisiinsa 

• saattas olla sitten niitä ammattilaisia muuallakin kuin siellä Helsin-
gissä 

• työhön tehoa 

• ajantasainen 

Työkalu/tekninen sovellus • aidosti sellanen työväline 

• itseisarvonen prosessi ja järjestelmä 

• tekninen työkalu 

• Tuovi on työkalu, sisältö tulee ainoastaan ihmisten ja yhteisöjen 
kautta 

• moniammatillinen verkosto, Tuovi tarjoiskin mulle, että oletko tullut 
ajatelleeksi tällä alalla olis 

• sitä työtilaa ihan sen kyselypohjan säilytyspaikkana, että ihmiset 
vois noutaa sen sieltä yhteys siihen tahoon, joka nouti sen ja käyt-
tää sitä mahdollisesti, niin sitten tavallaan pysyis koko ajan, tietäis, 
että missä kaikkialla sitä hyödynnetään ja sit mahollisesti vois jollain 
tavalla seurata, että millasta tietoo on kerätty ja miten se on koettu 

• yhteys niihin, mihin päin se lähteekää, tämmönen tartuntaketju py-
syy sitä kautta yllä. 

 

HYÖTYJEN EDELLYTYKSET JA KEINOT NIIDEN LISÄÄMISEKSI 

Toimintakulttuuri • olisimme sitä omaa osamistamme jakamassa, niin tietysti vaatisi 
semmosen mindsetin, että se, mitä ollaan siellä jakamassa 

• Saataisiin yhteiseen käyttöön, vaan se ei ole minulta pois, vaan se 
palvelee sitten muitakin 

• saadaanko tämmösille yheisöille, jotka on mukana tässä työskente-
lyissä joku brändi 

• arkuutta ehkä, että mitään keskeneräistä ei voi vaikka laittaa 

• aidosti kokea saavansa siitä jotain hyötyä 

• ihmiset katsoisivat järkeväksi 

• dynaamisena ja mukaanottavana ja arvostavana , perustuu just sii-
hen, että on se luottamus ja se sosiaalinen pääoma siinä välissä 

• toimintakulttuuri välitön 

• Sukupolvisidonnaisuus 

• sitoutettua myöskin sen käyttöön. Jos se tuntuu liian vaikeelta niin 
käyttöjärjestelmät, niin sitten voi tulla semmonen torjuntavaihe, että 
tää on… Tää ei oo mulle hyvä. 

• avoimuus 

Sisällöntuottajien vastuu, siirty-

minen verkostomaiseen työta-

paan 

• Oma aktiivisuus 

• avoimuutta, osaa jakaa itsekin sitä osaamistaan 

• minkälainen tieto vois hyödyttää muita tahoja 

• jatkuvia keskusteluita tai pöyhintää siellä tulis olla 

• arkinen työkalu 

• työtiloissa niin en oo huomannu, et siellä tarvittais siis sen kum-
memmin johtajuutta 

• enemmän jakaa sinne myös tietoja 

• jokainenhan meistä voi vaikuttaa siihen, että miten se työtila toimii 

• myös sitä itse sisältöä sinne tuottaa ja pitää sitä ajan tasalla 

• enemmän aktiivisempaa käyttöä 

• päivittäinen väline 

• vapaaehtoisuuden johtaminen, miten verkostoja johdetaan 



 

• uudenlaisia työskentelytapoja yhteistyön kehittymiseen 

• avoimen verkostotoiminnan nimeen 

• Tuotas aidosti niitä, mitä kokoustilassa tehdään niitä käytännön jut-
tuja, jos niitä pystyttäis markeeraamaan tonne työtilaan niin sitä 
kautta Tuovi sais taas lisäarvoa 

• opettelemista tähän uuteen työntekoon 

• sisäisesti parempaa käyttörutiinia. 

• Et jos käytetään pieniä resursseja jonkun toisen työn edistämiseksi, 
niin sit oletetaan, että myös saadaan jotakin. vastavuoroisuus 

Käyttötavat • sidosryhmien kontaktoimista 

• koulutusalustana 

• vuorovaikutteisuuteen 

• sisäisen turvallisuuden toimijoiden osaamisen jakamisalustana. 

• turvallisuuskahviloita ja erilaisia foorumeita kansalaisten kanssa 

• pelastustoimen tilasto aina vuosittain ja siihen sit aina ne tiedot, niin 
eiks me voitais julkasta, Tuovissa saatavina ja twiitattais aina, että 
käykää sieltä katsomassa, että sieltä ne löytyy. 

• tilastotuotannon 

• indikaattorilistaa, et mä sanoin, et mä sen voisin laittaa sinne sillain 
avoimena tehtäväksi, et sielt saa itse vaikka seuraavat viis vuotta 
sitte käydä ilmottamassa, et mitkä on tärkeimpii heidän mielestään 

• markkinoinnin kautta tää olemassaolevia tehtyjä aineistoja, tehtyjä 
juttuja saatais myös laajemmin hyötykäyttöön ja hyödynnettyä. Se 
olis miusta tän verkostonkin perusidea 

• työtilaa ihan sen kyselypohjan säilytyspaikkana, että ihmiset vois 
noutaa sen sieltä 

• joukkoistaminen 

• nyt Tuovi olisi se, mihin se tieto sitten laskeutuisi, että se tieto täällä 
sitten esitettäisiin. 

• sosiaalisen median hyötyjen tänne yhistäminen, että se keskustelu-
kanavat, et halutaanks, että se keskustelu on LinkedInissä vai Twit-
terissä vai halutaanks se oikeesti imasta tänne. Et jos joku aihealue 
nousee esiin Twitterissä niin se sitten Tuovissa jatkettaisiin tai koh-
dattaisiin 

• koordinoitaisiin sitä tutkimusta 

• ideapankkina tai semmosena ideoitten testaamisena 

• tiedonkeruussa tai mielipiteiden keruussa, keräämään vaikka uusii 
näkökulmii. Ehkä ideapankkina tai semmosena ideoitten testaami-
sena 

• kyselyt 

• käynnistetään uusia hankkeita 

• pitäisi pystyä jotain vähentämään jotain muun tiedonvälittämien tar-
vetta tai jonkun muun tiedonhankkimisen tarvetta  

• vähentämään sitä tarvetta etsiä niitä kumppaneita  

• galluppii ihan mistä tahansa aiheesta 

• tapahtumien markkinointia 

• julkaisuja 

• yhteensovitettas 

• joukkoistettais 

• kansalaiskeskusteluja, joita pystyis sit moderoimaan 

Osallistujien lisääminen markki-

noinnilla  

• Siellä olisi paljon väkeä, jotta sais verkostoitumisesta kaiken irti. 

• mahdollisimman paljon käyttäjiä 

• Lisää käyttäjiä 

• Enemmän käyttäjiä sille niin sitä kautta se käyttö lisääntyy sitten.  

• sitä markkinointia 

• ilosanoman jakamista tuolla. Että ihmiset ymmärtää sen, että mikä 
tää on. Ja sitä kautta käyttäjille myös.  

• markkinoi 

• tiedätkö, mikä on Tuovi, jäänyt pienen piirin sisälle 

• markkinointi ja tunnettuus 

Sisäinen viestintä ja ohjeistus • sen mahdollisuuksia olis voinu kertoa tarkemmin ja enemmän 

• pelisääntöjä myöskin vaatii 

• kerrottu sen uusista ominaisuuksista 

• työtilakartta, jotka oikeesti toimii, ja mitkä näistä on sellasia, että ma-
teriaali on edelleen tutustuttavissa 

• kirjautuminen, miten sen oman profiilin sinne saa, kuka sen saa, 
mitkä on ne portinvartijat säännöt yhdessä pohdittuna, minkälaista 
tietoo ja minkälaista jälkee tänne voi jättää. 

• Tuovi-käyttöoppaita turisteille 

Sisältö • minkälaista KV-hankkeita SMssä 

• kalenteri, aikataulu, että mitä on meneillään,  



 

• Tapahtumakalenteri 

• asiakeskeisenä 

• monipuolisuuteen liittyen tuoda esimerkiksi videosisältöä, koulutus-
materiaalia 

• tiedot yhteyshenkilöistä ja jonkinlaisia ajatuksia jatkokehittämisestä 

• yleisiä tiedotteita 

• opinnäytetyö 

• Kirjalista, et sieltä löytys kirjasto 

• kansainvälisiä kuulumisia 

• olis indikaattoritietoa 

• meneillään olevat hankkeet ja tuotokset 

• koottuna nää eri rahoitustahot 

• indikaattoritieto, automaatiot 

Ylläpitäjän keinoja • tutkimuksessa päätetään painopisteet mihin vuosittain niinkun pa-
nostetaan ja jos on määrärahaa jaossa, se edellyttää että pitää olla 
työtila tuovissa, joka tekee sen läpinäkyväksi niille, jotka sen rahoi-
tuksen saa niin mennä sinne päin, että mitä ne tekee 

• Palkitsemistavat – kuukauden työtila. julkisuutta tälle. 

• tekninen kehittäminen, työvälineiden toimivuus 

• sääntövaatimuksia vois sitten laajentaa 

• että tullaan kohtauttaan näitä ihmisiä. Että millä on sama kiinnostuk-
sen kohde, mutta ei välttämättä yksin riitä resursseja. 

• pitäs seurata, käytetäänkö sitä 

• verkostotoiminnan auktorisointi hyväksyttäväksi toiminta- ja johta-
mismenetelmäksi 

• joulukinkkuarvonta. 

Kontrolli ja tietoturva • sopimuksellisuus tässä liittyy aina siihen, kun henkilö hyväksytään 
työtilaan ja tietynlainen kontrolli on siellä päällä, 

• tietoturva-asiat  

• pitäskö sen kuitenki olla jotenkin suljetumpi, että se olisi hyödylli-
sempi 

• turvallisuusluokkaongelma, elikkä että pystytään tietoturvallisesti 

Tekniset ominaisuudet • dokumentin työstämismahdollisuus 

• siitäkin pitäis saada sitten irti niitä tietoja 

• hakutoiminnalisuuksia tarvitsee kehittää, että ihmiset löytää toisensa 

• Meille tulee innovaatiotyötilat -- tulee lisäämään innovointia. 

• pitää valita teema, niistä 21 sanasta, että mihin se sun asiantunte-
mus tai mielenkiinto kohdistuu 

• vaivattomuus 

• tunnistaa sut automaattisesti 

• selkeyttä tää tarttis, ei hirveen paljon olis piiloteltu navigointien 

• asiaan liittyminen, kommentointimahdollisuus, vuorovaikutusmah-
dollisuus  

• houkuttelee klikkailemaan 

• dokumentin työstämismahdollisuus reaaliaikaisesti 

• sä voisit zoomata sen koko valtion tasolta vaikka yhden kunnan ti-
lastoihin 

• pitäis olla yhteensopiva 

• toivottu chattia 

• online keskustelua. 

• keskusteluvälineitä 

• vahva tunnistautuminen 

• Ei sen tarvii lähtee kilpailemaan olemassa olevien palvelujen tai jär-
jestelmien kanssa 

• kuvayhteys, näytön jakaminen 

• hakusanoja, algoritmeja 

• kyselypohja 

• keskustelumahdollisuus, keskustelupalsta-tyylinen 

• chatti. 

• automaattisesti sit sitä tilannekuvaa 

• automaatio, ei yksikään kirjain ja numero päivity tuonne ilman ihmi-
sen tekemää työtä. 

• data saamaan ulos 

• sähkösiä tauluja, mihin voi kirjottaa niitä postitteja 

• pitäis olla sellanen kansalaiskäyttöliittymä tai julkinen käyttöliittymä 

Käytettävyys • käytettävämpi.  

• helppokäyttöisyys 

• ihmisiä on kuunneltu siinä mikä toimii 

• käyttäjä otettais siinä aidosti siihen käyttämisen ytimeen., palvelu-
muotoilu 



 

• käyttäjän, joka sanois, että mitä hän kaipaa, 

• helppo käyttää, mahollisimman intuitiivinen 

 

 


